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Юрій Кочубей

Юрій Кочубей
ХРИСТИЯНСЬКИЙ СХІД І УКРАЇНА

 Ювілейний 2000-й рік привернув увагу дослідників до проблематики, яка довгі роки була під
забороною — до історії релігії в Україні, в тому числі й до зв’язків українських християн з церквами
Сходу. В радянські часи зник цілий напрям сходознавства, про який відомий російський релігієзна-
вець Є.Б.Рашковський писав:

«Orientalia Christiana. Те, що означено цим, й досі прийнятим, латинським словосполученням,
є одним із найстаріших напрямків сходознавчих інтересів Європи. Це — своєрідний і специфічний
світ церковної історії в західноазіатському регіоні, історії християнських сакральних текстів, конк-
ретних сповідань та їх діаспор, історії європейських паломництв (у давній російській традиції —
“хождений”) до християнських святинь Палестини, Сирії, Єгипту. Нарешті — історія місій” [Раш-
ковський 1986, 159]. Україна, як свідчать факти, теж зробила свій внесок у вивчення християнського
Сходу навіть за несприятливих умов бездержавного існування.

Християнство прийшло на Русь, у теперішню Україну, з Візантії, яка створила специфічну
цивілізацію, що ввібрала в себе елементи античності, еллінізму, а з ним і значні впливи Орієнту, і
нового, християнського світобачення й світосприймання [Білецький 1974, 160; Каждан 1975, 194].
Схід був колискою нової віри, тож і зацікавлення в ньому з боку освічених людей нашої землі,
починаючи від часів Київської Русі й донині, було природним і постійним. Біблія стала першою
книгою, з якої розпочалося знайомство наших предків зі Сходом. Її виняткове значення збереглося
до наших днів [Сулима 1998; Лучук 1998; Антофійчук Володимир 2000; Jews…, 1996]. Для розвитку
гімнографії православної церкви на українських землях велику роль відіграла спадщина сирійців за
походженням св. Єфрема Сирійця, якого О. Довженко назвав “великим поетом” [Довженко 1995,
453], та св. Романа Солодкоспіва. За деякими літописними свідченнями першим ієрархом церкви
України-Руси був сирієць Михаїл, який остаточно навернув Великого князя Володимира до
християнської віри, хоча деякі дослідники вважають такі твердження непереконливими  [Дашкевич
1994, 31—32].

На жаль, за роки Радянської влади біблеїстика і вивчення християнського Сходу зникли з
планів дослідницької роботи наукових установ СРСР, хоча до революції було закладено міцні підва-
лини цієї галузі сходознавства (бар. В.Розен, М. Медніков, І.Крачковський, А. Кримський, П. Ус-
пенський, А. Капустін та ін.).

Українська Церква — історична Київська митрополія — підтримувала контакти із східними
християнами, вже хоча б у зв’язку із своїм перебуванням у канонічному підпорядкуванні Вселенсь-
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кому Константинопольському патріархатові до її поглинення Московським патріархатом (1686). Свята
Земля — Палестина — була завжди точкою притягання для українських християн. Тож першим
свідченням зв’язків України з християнським Сходом стало паломництво (ходіння на прощу). Деякі
з прочан залишили свої нотатки, так звані “хождения”, “ходіння”. Найпершим і найбільш вивченим
є “Ходіння ігумена Даниїла”, який з 1106 по 1107 р. 16 місяців подорожував на Сході. Традиція
паломництва і оприлюднення своїх вражень протрималася і до наших днів. Зокрема, відомі “запис-
ки” священноінока Варсонофія (ХV ст.), Мелетія Смотрицького (ХVІІ ст.) — своєрідний трактат,
пов’язаний з його подорoжжю на Схід, Володимира (Іполита ) Терлецького (1707—1709), ієромо-
нахів Рихлівського Миколаївського монастиря Сильвестра і Никодима (1722) [Кочубей 1998, 58—
60; І.Т. 1998, 55—65; Білоус 1997; Він же 1998, Степовик 1999]. 1764 року на Схід виїхав о.Лука
(Яценко-Зеленський) з Полтави і прожив там 43 роки. Його багатотомні записки, за винятком неве-
ликих фрагментів, залишилися неопублікованими. Зберігаються вони у Санкт-Петербурзі [Гуцало
1995, 29—32; Пархоменко 1998, 178—182].

Важливою пам’яткою паломницької літератури були “Мандри” В.Григоровича-Барського, який
24 роки провів на Сході і залишив нам детальний опис свого життя серед східних християн. Зі Сходу
його, по суті, вислав царський посол А.І.Неплюєв за те, що Григорович-Барський нібито говорив
“дерзновенниє слова”. Можна вказати, що в ченці його постриг патріарх Антіохійський Сильвестр.
Найповніше видання його праці з’явилося у Санкт-Петербурзі в 1885—1887 рр. у виданні М.Барсу-
кова в 4 томах з ілюстраціями під назвою «Странствования Василия Григоровича-Барского по свят-
вым местам Востока с 1723 по 1747 гг.”. Подарункове видання цього твору в перекладі з давньоук-
раїнської на сучасну українську мову вийшло в Києві 2000 р. [Григорович—Барський 2000].

Ці записки можна розглядати як свого роду відповідь на “Подорож....”.  Антіохійського патрі-
арха Макарія ІІІ, написану його сином архидияконом Булосом Ібн аз-Заімом, відомим як Павло
Алеппський. Опис їх подорожі через Україну в роки Визвольної війни під проводом Б.Хмельницько-
го є важливим джерелом нашої історії та свідченням постійних контактів між Церквою в Україні та
східними Церквами. Ця робота досить відома, про неї писали, особливо багато під час святкування
300-річчя так званого возз’єднання України з Росією, хоча й досі не видано повного, звіреного з
існуючими копіями, цього справді унікального історичного джерела. Досліджували цей твір А.Кова-
лівський, Я.Полотнюк, М.Ковальська (Польща). Уривки з нього українською мовою вийшли у формі
книжки у Вінниці 1995 р. [Халебський 1992]. Переклад одного з варіантів тексту зробив російською
мовою Т.Г.Кезма [Кочубей 1998; Гуцало 1995, 83—87; Халебський 1995; Булос ібн аз-Заїм 1990,
119—124].

У ХІХ та на початку ХХ ст. паломницькі подорожі українських християн до святинь Сходу не
припинялися. Про це свідчать опубліковані звіти. Серед таких паломництв можна назвати подорожі
А.Уманця, групи Ієрофея, А.Олесницького, А.Логвиновича, А.Дмитрієвського з Наддніпрянщини,
Ю.Дзеровича, Ф.Білоуса, О.Булки, Й. Сліпого (майбутнього кардинала і патріарха УГКЦ), Л.Ту-
рянського, В.Муровича з Галичини. І в останні роки маємо якщо не детальні описи, то подорожні
нотатки наших земляків, котрі відвідали святині Сходу [Кочубей 1998].

 Україна в силу свого географічного положення була і є транзитною територією, тому через неї
пересувалися як католицькі емісари і місіонери, що прямували до ставок азіатських володарів, так і
вищі ієрархи східних церков, подорожуючи в Московське царство за підтримкою, в тому числі й
фінансовою, після того, як Константинополь опинився під владою турків-османів. Деякі з них про-
сто проїжджали Україною, а деякі перебували досить довго і залишили помітний слід в історії Пра-
вославної церкви в Україні, яка була визначена як Київська, а потім Київська і Галицька митропо-
лія. Становищу української Церкви в рамках Польсько-Литовської держави не можна було позазд-
рити: суспільні процеси, насамперед, в середовищі української шляхти та певних шарів міщанства,



Східний світ №1 ‘ 2000 7

Юрій Кочубей

політика королівської влади виштовхували її й все православне населення Речі Посполитої на узбі-
ччя політичного, економічного і культурного життя. В самій церкві розгорталися внутрішні протир-
іччя, які врешті привели до проголошення Берестейської унії й розколу народу на православних та
уніатів, що, безперечно,  послаблювало опорну силу українського народу перед натиском зовнішніх
ворожих сил. Організація братств стала відповіддю православних українців, проявом самозахисту у
відповідь на посилення утисків з боку католицької ієрархії й королівсько-магнатської влади.

Криза в українськім Православ’ї кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. привела до низки контактів
православних українців з патріархами східних Церков. До них зверталися як до вищих авторитетів
провідники братств та ієрархи Церкви з проханням допомогти розв’язати їх суперечки, підтримати
у протистоянні ту чи іншу сторону. Оцінки такого втручання неоднозначні [Флоря 1996, 45—51], але
все ж можна констатувати, що вони допомогли зміцненню позицій братств.

Вони своїми грамотами легітимізували братства, що створювалися стихійно, надавали деяким
право ставропігії, тобто звільняли від залежності від місцевого єпископа. Деякі ж брали сторону
церковної влади, то ж йшло змагання між ієрархами і братчиками, хто перший схилить на свій бік
того чи іншого представника східних Церков. Так, патріарх Антіохійський і всього Сходу Йоаким
видав благословенну грамоту Львівському Успенському братству 1 січня 1586 р., а 16 січня при-
вілей, до речі, арабською мовою [Крачковський 1960, 445—454; Ісаєвич 1966, 13—22]. У 1587 р.
патріарх Константинопольський Ієремія ІІ Транос підтвердив права братства, дозволив організува-
ти шпиталь, школу та, що дуже важливо, друкарню. Про це написав невелику повість “Місія” Ва-
лерій Шевчук [Moroziuk 1986, 104—127; Шевчук 1988]. Потім він дав грамоту Красноставському
братству. Екзарх Ефеський Мелетій затвердив братство Самбірського передмістя. Львівське і Віленське
православні братства встановили зв’язки і з патріархом Александрійським Мелетієм (Пігасом), звер-
талися до нього за підтримкою; деякі його твори були надруковані у Львові, Вільнюсі, Острозі [Ма-
лышевский 1872].

Коли ж Памво Беринда розпочав роботу над своїм “Лексиконом”, то Федір Балабан, його бла-
годійник, звернувся до Мелетія листовно, “посилаючи й дарунки, аби прислав йому еллінську Біблію
70 толковників, типом (друком) або пером начертану, аби тільки була підписом засвідчена його ру-
кою, що свобідна вона від помилок і змін іновірців” [Грушевський 1995, 50].

Характерний епізод, який має відношення й до етнопсихології, про стосунки Львівського брат-
ства з Кирилом Лукарісом, відомим в історії Православ’я діячем. Коли він став патріархом Алексан-
дрійським, навесні 1614 р. братчики звернулися до нього, щоб допоміг знайти доброго вчителя (ди-
даскала) для організованої ними школи. Патріарх Лукаріс прочитав їм мораль. Вказавши, що й у
самій Україні не бракує людей, котрі “смаку наук скоштували і від молодості своєї письмо добре
пройшли” і можуть шкільну справу поставити відповідно [Грушевський 1995, 153]. Він закликав
бути соліднішими, зазначаючи далі: “Але ви звикли в церковних справах закладати фундамент, не
вибравши ґрунту і не докопавши його відповідно — через те численні ваші фундації поупадали, і ви
подібні, як св. Павло каже, тим, що зачинають справи духом, а закінчують тілом, і з тих причин ми
побоюємось, щоб не вийшло такого і в справі дидаскала” [Грушевський 1995, 153—154].

Інші патріархи й екзархи теж багато в чому прислужилися справі захисту Православ’я в Ук-
раїні, підтримуючи братства і монастирі [Грушевський 1995, 127].

Особливу роль відіграв Єрусалимський патріарх Феофан ІІІ, відновивши, не зважаючи на
протидію королівського уряду, православну ієрархію в Україні і Білорусі. Він висвятив кількох єпис-
копів, а також Йова Борецького на митрополита Київського. І що важливо — затвердив Братську
школу в Києві. Польський уряд звинуватив його у шпигунстві на користь Туреччини, але розправи-
тися з ним не вдалося: на захист владики стало православне суспільство і, насамперед, козацтво під
проводом Петра Сагайдачного, яке, як відомо, “вписалося” в Київське братство. Разом з тим, вико-
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нував він і деякі “делікатні” завдання, закликав, наприклад, козаків йти воювати проти татар і турків,
боронити “ойчизну”, у відповідь на звернення польського короля Сігізмунда ІІІ.

Не менш важливими були стосунки Богдана Хмельницького у 1648—1649 рр. з патріархом
Єрусалимським Паїсієм, який підтримав визвольну війну українського народу, маючи надію, що
“козацька нація” надасть допомогу грекам у їх боротьбі проти турецького поневолення. Хмельниць-
кий з його допомогою хотів спонукати Москву прийти на допомогу Україні проти Польщі. Та дипло-
матичні зусилля Паїсія в Москві ні до чого не привели, Московська держава, зайнята на той час
своєю війною, не те що не могла піти війною на Туреччину, а й виявилася неготовою прийти на
поміч Україні [Олянчин 1948, 50—54]. Безумовно, моральна підтримка з боку патріарха Єрусалимсь-
кого, який до того ж вітав Б. Хмельницького у 1649 р. від свого імені й від грецького духовенства при
відомому урочистому в’їзді гетьмана у Київ. Відомо також, що 1653 року Богдан Хмельницький
передавав цареві послання через митрополита Навканта і Арти Гавриїла [Каптерев 1914, 362].

Можна зазначити, що і пізніше східні ієрархи не раз проїжджали територією України, коли її
церковне життя було цілком підпорядковане російській церкві. Наприклад, 1668 р. патріарх Кон-
стантинопольський Мефодій видав благословенну грамоту на Київську митрополію митрополитові
Йосифові Нелюбовичу-Тукальському, який виступав проти планів підпорядкування Київської мит-
рополії Московському патріархові. У Мгарському Лубенському монастирі поховано святителя Афа-
насія Пателарія, Константинопольського патріарха, який помер у 1658 р. по дорозі з Москви. Похо-
вали його у положенні сидячи, за що й названо його “сидячий” [Дублянський 1962, 30]. Його нетлінні
останки були відкриті в 1662 р. Поховано тут ще одного Вселенського патріарха — Серафима ІІ
Аніна (1715—1779), великого грецького патріота.

Були, звичайно, й такі вселенські владики, котрі йшли на співробітництво з султанською вла-
дою. Патріарх Константинопольський, наприклад, звільнив від постригу Юрія Хмельницького у
1677 р., коли султан вирішив використати його знову в грі на політичній арені [Наливайко 1998,
348]. А як сказано в “Літописі Грабянки”, “цар турецький попросив патріарха проклясти Много-
грішного за те, що він зрадив Дорошенка і сам став гетьманом” [Літопис… 1992, 142].Того ж Сера-
фима ІІ змусили емігрувати свої, — патріарх Феодосій ІІ [Денисенко 1999, 142]. Не можна обминати
й того, що деякі східні патріархи всіляко підігрували московському цареві, від якого одержували
щедрі дари. Патріарх Єрусалимський Досифей досить послідовно відмовляв царя (1686, 1702, 1704)
від призначення на вищі церковні посади білорусів та українців. Так, не радячи призначити патріар-
хом Стефана Яворського, він писав у листі до царя 2 червня 1702 р. (ст.ст.): “да никогда не сотворит
митрополитом или и патриархом грека, серба или и русянина, но москвитян многих и великих ради
вин: аще и не мудрые суть...” [Сношения… 1891, 42]. А в листі самому Стефанові Яворському 15
листопада 1703 р. прямо зазначає, що він писав цареві, “чтобы в патриарха не был выбран грек, или
иныя какая породы человек сиречь или от малые и белые России, которые вскормились и учатся в
странах и школах латинских или полонских... [Сношения… 1819, 544]. Критика патріарха Досифея
була несправедливою і нерозумною, беручи до уваги постать самого митрополита Яворського, як і
вестернізаційний напрямок політики Петра І, що слушно зауважує глибокий знавець цієї проблема-
тики М.Каптерєв [Сношения… 1891, 541—546]. Не без впливу патріарха Єрусалимського послідов-
ники І. Мазепи, які перебували в Стамбулі, погодилися у 1715 р. повернутися до Росії, де їх, попри
всі обіцянки, було репресовано.

Яскравим прикладом взаємозв’язків між Церквами Сходу й Україною є історія затвердження
“Православного сповідання віри” св. Петра Могили. Після розгляду тексту в Києві на соборі, його
було передано Константинопольському патріархові Парфенію, який подав його на розгляд собору в
Яссах (1642), де текст підписали всі ієрархи, присутні на соборі. Остаточно ж підписано 11 березня
1643 р. Патріарх Єрусалимський Нектарій допоміг видати книгу в 1662 р. грецькою мовою. У 1672
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р. текст було схвалено всіма патріархами на Єрусалимському соборі і він став “Символічною книгою”
для всього вселенського Православ’я. Такою залишається книга Петра Могили й понині. Її 1675 р.
було з грецької мови на арабську перекладено митрополитом Гази і Рамли Христодулом [Graf 1949,
122]. З допомогою його блаженства патріарха Антіохійського і всього Сходу Ігнатія V Хазима вдалося
дістати копію рукопису, який зберігається в Зібранні рукописів Патріархату в Дамаску за № 188.
Назва арабською: Кітаб і’тіраф ар-рай аль-мустаким”. Рукопис має 172 сторінки по 19 рядків двома
почерками: один менш ясний, повний індивідуальних лігатур, другий — чіткий насх.У перекладі
збережено форму подачі матеріалу, яка використана в Катехизисі Петра Могили, тобто ставиться
питання, а потім на нього дається відповідь. На рукописові стоїть печатка Патріархії.

На деяких сторінках, особливо написаних гіршим почерком, є виноски на полях, що уточню-
ють написання. Можна вважати, що ці замітки належать священикові Леонтію, котрий “перегля-
нув” текст митрополита Христодула, як сказано в колофоні. Текст має діакритичні знаки, хоча в
багатьох випадках дуже нечіткі, огласовок дуже мало, в основному “фатхатан”. Написання деяких
слів підтверджує, що переклад зроблено саме з грецької мови.

Колофон коротко говорить про книгу як про правдивий і ясний виклад вчення православної
віри, що його переклав смиренний Христодул, митрополит Гази і Рамли, а переглянув священик
Леонтій, племінник митрополита м. Хами.

Далі на 9 сторінках — вступ (фатіхат аль-кітабі), в якому зазначається, що книга була створе-
на спершу у Церкві Русі Бутрусом, названим Могила/с/, котрий вже давно відійшов з цього світу до
Бога, оплакуваний патріархами. У рукопису сказано, що книга розбита на три частини, в яких вик-
ладається православне вчення про віру, надію і любов. Автор вступу доводить, що книга повністю
відповідає канонам і догматам Православної Церкви.

У вступі докладно розповідається про апробацію твору Петра Могили вищими ієрархами
Церков Сходу, в якій взяло участь багато представників духовенства. Датується подія 11 березня
(азар) 1643 р. Серед присутніх зазначені: Парфеній, милістю Божою архиєпископ міста Константи-
нополя, Нового Риму і Вселенський патріарх; Йоаннікій, милістю Божою Папа і патріарх міста
Великої Александрії і Вселенський суддя; Макарій, милістю Божою патріарх Божого Великого міста
Антіохії і всього Сходу; Паїсій, милістю Божою патріарх Священного міста Єрусалима і всієї Пале-
стини [Рукопис, 11—12].

Далі йдуть єпископи: Лаврентій — митрополит Ангірії, Григорій — митрополит Лариссії,
Пахомій — митрополит Халкидону, Парфеній — митрополит Адріанополя, Мелетій — митрополит
острова Родос, Парфеній — митрополит Саніну, а також великий перекладач Великої Церкви Лас-
каріс, великий канцлер Великої Церкви Христодул, великий проповідник Великої Церкви Михаїл і з
ними підписи багатьох інших.

Виникли труднощі з перекладом деяких титулів, бо, ймовірно, багато із зазначених єпископів
були просто титулярними, названими за містами вже реально не діючих, стародавніх єпархій. В
усякому разі такий перелік міг би надати ваги самому текстові. До речі, список, зазначений в арабсь-
кому вступові до перекладу Катехизису, відрізняється від переліку в грецькому варіанті. Здається,
його скоротили.

Книгу було перекладено й грузинською мовою, як і багато творів інших українських теологів,
наприклад, “Календар”, “Бриття бороди” Дмитра Туптала, “Скеля вірності” Стефана Яворського,
“Регламент” Феофана Прокоповича, “Слово в День Успіння Пресвятої Богородиці” Симеона По-
лоцького, твори Ісайї Копинського [Менадзе 1979, 204 - 209]. З грузинськими православними було
постійне співробітництво. Багато для вивчення історії грузинської Церкви і літератури зробив мит-
рополит Київський Євгеній (Болховітінов) [Пархоменко 1988]. Курйозний факт: саме в Києво-Пе-
черській лаврі довго служив і закінчив свої дні схимоархимандрит Антоній Абашидзе (1857—1942),
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який свого часу вигнав юного Сосо Джугашвілі (Сталіна) з Горійської семінарії, де був на той час
ректором.

Ми знаємо, що гетьман Іван Мазепа був великим меценатом, на його кошти було збудовано не
одну церкву в Україні, багато було зроблено для Києво-Печерської лаври. Менш відомо про його
благодійницьку діяльність щодо Церков Сходу. У 1708 р. на його кошти в Алеппо (Сирія) було над-
руковано Євангеліє арабською мовою. У 20-тих роках його досліджував проф. С.І. Маслов [1925].
Зберігалася ця рідкісна книга в бібліотеці колишньої Київської духовної академії. Є один примірник
і в Росії. С.І. Маслов дав досить докладний книгознавчий опис цієї важливої пам’ятки. На заголов-
ному аркуші конкретно вказано, що Євангеліє видане коштом гетьмана Івана Мазепи “з надією на
винагороду та прощення” [Маслов 1925, 74]. Мається на увазі на небі. На другій сторінці надруко-
вано вірші на пошану гетьмана грецькою і арабською мовами. Транскрибували і переклали арабсь-
кий текст П.Н. Лозієв та Т.Г. Кезма, “а перевірив академік А.Ю. Кримський” [Маслов 1925, 74].

Але на цьому благодіяння гетьмана, які вимірювалися десятками тисяч дукатів, не закінчи-
лись. Тут я зацитую одержане у Парижі від покійного проф. Аристида Вірсти свідчення, яке він
свого часу записав від відомого діяча емігрантського руху у Франції пана М.Ковальського. А той, в
свою чергу, отримав інформацію від колишнього поміщика з Чернігівщини п. Товстоліса: “У 1902
році він (тобто п. Товстоліс. — Ю.К.) разом з групою прочан побував у Святих Місцях у Палестині,
яка була тоді під владою Туреччини. Довідавшись, що біля Назарету існує російський православний
монастир Святого Сави, він поїхав туди. Старий ігумен мило його прийняв, повів його оглянути усі
будівлі — церковцю і келії, малі салі (зали. — Ю.К.) і признався, що заснований цей монастир був
на кошти гетьмана Івана Мазепи. Відомо ж, що гетьман Мазепа був великим добродієм (він прислав
вишиту золотом і сріблом плащаницю на Гріб Господень, срібне велике паникадило, а також на свій
кошт видав Євангелію арабською мовою для арабів-православних). Водячи пана Товстоліса по ко-
ридорах, ігумен завів його у темний закуток одного коридоря, де п. Товстоліс помітив у темряві
портрет великого розміру якогось пана у парадному кунтуші, з гетьманською шапкою з розтрубом
посередині і з двома білими пір’ями. Портрет — на пів тулуба, але з правого боку портрета видно
було держально шаблі оздоблене різьбою на золоті з дорогоцінними каміннями. Вгорі у лівому кутку
портрета — намальовано було герб, як то робилося в давні часи гетьманщини. Портрет потемнів від
часу — ледве можна було розглянути деталі.

 — А чий же то портрет ? — запитав п. Товстоліс.
Ігумен замнявся, але по мовчанці відповів:
 — Бачте, це ж портрет фундатора цього монастиря — гетьмана Івана Мазепи. А тому, що його

Петро І піддав анатемі, то ми мусіли цей портрет повісити у цьому темному закутку... Адже ж зни-
щити його не можна, бо ж фундатор і благодійник то був...” (Правопис автора замітки збережено.)
Тут є над чим попрацювати українським вченим.*

Про дари І. Мазепи східним православним згадує у своїх працях також П. Успенський, про
що з гумором писав акад. Агатангел Кримський [1971, 114].

Інша видатна постать, кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський був дуже бого-
мільним і, як пише А.О. Скальковський, 1768 р. писав Єфрему “найсвятішому патріарху града Єру-
салима й Палестини”: “За моєю обіцянкою у церкву до гроба Божого посилаю потир, дискосів три,
ложицю і звізду срібні позолочені, котрі покірно прошу прийняти й на них священнослужіння відправ-
ляти” [Скальковський 1994, 117].

* Знаходиться в архіві автора.
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Можна зазначити, що й у нашій країні є деякі священні предмети походженням зі Сходу. У нас
зберігається, наприклад, срібний напрестольний хрест патріарха Єрусалимського Феофана, а також
його шовковий антимінс, на якому, можливо, він здійснив 1620 р. обряд висвячення митрополита
Київського [Церковні… 1999, 32—33].

Крім того, в Київському музеї західного і східного мистецтва зберігаються ранньохристиянські
ікони, вивезені свого часу єпископом Порфирієм Успенським з монастиря св. великомучениці Кате-
рини на Синаї (дуже оригінальна ікона “Богородиця з дитям Христом”, св. великомученики Сергій
і Вакх, св. Іоанн Предтеча, св. Платон з невідомим святим) [От фаюмского… 1998]. Єпископ передав
їх Київській Духовній Академії, а тепер вони знаходяться в музеї.

З іншого боку, в Києві 8 березня 1748 р. було засновано ставропігійний монастир св. велико-
мучениці Катерини, який вважався “подвір’ям Синайської обителі”, тобто представництвом однієї
із східних церков у Києві, і функціонував до Першої світової війни. Представники цього монастиря
знову виявляють інтерес до долі колишньої “своєї” церкви в зв’язку з реконструкцією київського
Подолу [Пархоменко 1998, 178].

Природно, що велике значення для розвитку теологічної думки в Україні мали труди східних
отців Церкви, особливо “трьох докторів”, як їх називають на Заході, — Василія Великого, Григорія
Богослова та Іоанна Златоустого. На старослов’янську раніше було перекладено “Джерело знань”
араба св. Іоанна Дамаскіна, в якому містився “Точний виклад православної віри”, що служив прото-
типом і для “Сповідання” П.Могили, коментарі до Святого Письма св. Єфрема Сирійця, в 1611 р. в
Острозі з грецької мови перекладено спрямовані проти єретиків трактати видатного богослова, —
єпископа Харранського Феодора Абу-Курри. Зробив переклад “якийсь спудей Острозької академії”.
“Октоїх” І. Дамаскіна було покладено в основу створеного в 1604 р. “Октоїха” в Дерманському мона-
стирі.

Твори Отців східних Церков, зокрема праці св.Ісаака Сирійця, перекладав і використовував у
своїй діяльності св. Паїсій Величковський — видатна постать вселенського Православ’я ХVІІІ ст.

З Україною пов’язаний святий праведний ісповідник так званий Іван Руський. Він під час
Прутського походу Петра І потрапив у 1711 р. у полон до турків. Його намагалися навернути в
Іслам, але він не зламався, хоча й пережив багато поневірянь. Помер 1730 р. в Прокопіоні (Мала
Азія). Через три роки були відкриті його нетлінні мощі, які тепер зберігаються на острові Евбея.

Значним центром вивчення Сходу була Київська духовна академія. Двоє визначних дослід-
ників християнського Сходу були пов’язані з нею: єпископ Порфирій (Успенський; 1804—1885) і
архімандрит Антонін (Капустін; 1817—1894). “Труди” Академії друкували постійно матеріали, при-
свячені східним Церквам, існувала навіть рубрика “Православный Восток”. Праці єпископа Порфи-
рія, а він досліджував, між іншим, історію Коптської, Грузинської і Сирійської Церков, заслуговують
на окреме вивчення. Тут зазначимо, що він був першим, хто приніс в Європу звістку про знаменитий
Синайський кодекс Біблії, який зумів потім доставити в Санкт-Петербург Костянтин фон Тишен-
дорф. У “Трудах” друкувалися також дослідження архимандрита Антоніна, який 28 років очолював
Російську Духовну Місію в Єрусалимі й провів величезну роботу по вивченню місцевостей в Пале-
стині, пов’язаних з історією християнства. Ієромонах Анатолій (Грисюк; 1880—1938?) працював у
1905—1906 рр. в Руському археологічному інституті в Константинополі, де підготував дослідження
“Исторический очерк сирийского монашества до половины VІ в.” ( Киев, 1911 г.). Деяка робота
велася в рамках Церковно-історичного та археологічного товариства в Києві. Цікаво відзначити, що
в роки Громадянської війни видатні вчені, засновники УАН, вели розмови про можливість підпоряд-
кування згаданого інституту Академії наук у Києві [Вернадський 1994, 94, 125; “Україна” 1988, 14].
З цього нічого не вийшло й інститут цей опинився в Софії.
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Певна кількість православних арабів пройшли курс у духовних навчальних закладах в Україні,
серед них М.Нуайме, Т.Кезма, А.Баллан, К.Каназі. Акад. А.Ю.Кримський, [Кримський 1972] Т.Г.Кезма,
[Кезма 1927, 383—395] І.І. Соколов [1919, 53—84] досліджували питання східного християнства, як
свого часу І.Франко, [1989] і дещо зробили у цій царині, але умови після 1917 р. аж ніяк не сприяли
такого роду студіям. Варто зазначити, що А.Кримський одного часу співробітничав з бейрутським
католицьким журналом “Аль-Машрик” (“Схід”).

У роки радянської влади в Академії наук було припинено вивчення історії християнського
Сходу, східних Церков, як і всього іншого, що стосувалося релігії. Показово, що відомого історика
релігії акад. К.Харламповича (1870—1932), як і візантолога акад. Ф.Міщенка (1874—1929?), у 1928р.
рішенням Наркомату освіти було виключено зі складу ВУАН.

Деякі праці, зокрема про дослідницьку роботу єпископа Порфирія і архимандрита Антоніна,
виходили у московських виданнях офіційної церкви “Богословские труды” та “Журнал Московской
патриархии”, дещо з’являлося у київському “Православному вісникові”. На теренах Західної Украї-
ни та в діаспорі діяли значні наукові центри української греко-католицької церкви. У їх виданнях
з’являлися праці про східні Церкви. Як приклад, назвемо праці кардинала Й. Сліпого “Св. Єфрем
Сирієць, учитель вселенської церкви” [Сліпий 1934; Твори… 1996, 103—124] та (дуже змістовну)
“Византинізм як форма культури” [Сліпий 1921; Твори… 1996, 153—156]. Роботу про св. Єфрема
Сирійця 1918 р. опублікував у “Записках НТШ” Я.Гординський (1882—1939) [Гординський 1918,
126—127], ряд робіт виконав о.П.Біланюк (1932—1999) [1977; 1982]. Матеріали про церкви Сходу
знаходимо також у ширших працях о. В. Лаби [Лаба 1974] та М.Чубатого [Чубатий 1965, 1976].
Обнадійливою є недавня поява українською мовою англомовної дисертації о. Б. Гудзяка про генезу
Берестейської унії, де багато місця відведено зв’язкам українських православних з Церквами Сходу
[Гудзяк 2000].

Східні християни змальовані у деяких творах красного письменства (І.Максимович, І.Фран-
ко, І.Огієнко, Н.Королева, Вал. Шевчук), величезна кількість творів написані на біблійні сюжети чи
мотиви [Кочубей 1996].

Як бачимо з наведених фактів, українське Православ’я мало весь час певні контакти з Церква-
ми Сходу і в той же час не було повністю відірване від західної гілки Християнства, про що є багато
свідчень. Це все, мабуть, спричинилося до того, що українське Православ’я не знало такого явища,
як “розкол” та багатьох інших відхилень від правдивого православного віровчення, як це мало місце
в церкві Московської держави.

З упадком України у ХVІІІ ст. припиняються й прямі контакти східних Церков з нею.
Нині склалися об’єктивно сприятливі умови для поглиблення контактів між християнами

України і віруючими східних Церков, але на заваді стоїть, насамперед, роз’єднання українських
православних та непоступлива позиція Московського патріархату щодо автокефалії українського
Православ’я і, як завжди, нерішуча і непослідовна політика Вселенського патріарха і залежних від
нього патріархів Церков Сходу. Подібним чином поводив себе Вселенський патріарх у роки Виз-
вольних змагань, коли Посол УНР О.Лотоцький вівит у Стамбулі переговори про визнання автоке-
фалії Української Православної Церкви [Лотоцький 1939, 1966; Partykevytch 1998; Kozak 1996, 265—
273].

Сьогодні потрібні нові зусилля з боку як Церкви, так і держави, щоб відновити прямі контакти
українських православних зі східними патріархатами. А перед вченими, духовними особами і
світськими, відкривається широке поле для дослідницької діяльності, яке називається Orientalia
Christiana.
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ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА СЕРЕД АЛАНІВ ПІВНІЧНОГО

ПРИЧОРНОМОР’Я

За часів середньовіччя на півдні Східної Європи набуло поширення візантійське християн-
ство. Цьому у значній мірі сприяло існування візантійських колоній на півдні Криму та навернення
Русі до православного християнства наприкінці Х ст. Наявність цих факторів привела до того, що
християнами стали не тільки греки-візантійці Кримського півострова і східні слов’яни, але й інші
осілі народи Криму та причорноморських степів, серед яких були алани. Алани, відомі у давньо-
руських літописах як яси, належали до іраномовного населення Північного Причорномор’я і про-
живали за часів середньовіччя у Криму, в басейні Дону та Сіверського Дінця, у степовому Под-
ніпров’ї та Північно-Західному Причорномор’ї. Походження цієї групи населення ще й досі є пред-
метом дискусії, що у певній мірі ускладнює археологічну та антропологічну атрибуцію цього етносу.
Проте зіставлення результатів археологічних розкопок з інформацією наративних джерел середньо-
віччя про поширення християнства серед аланів  дозволить остаточно з’ясувати питання конфесій-
ної приналежності цього народу.

У середні віки у степах Північного Причорномор’я панували різноманітні кочові народи ал-
тайського походження — протоболгари, хозари, печеніги, торки - огузи, половці, монголо - татари
та ін. До складу етнополітичних об’єднань цих номадів входили верстви  осілого населення причор-
номорських степів та гір Криму, в тому числі й алани. З іншого боку, середні віки відзначилися
політичною та культурною експансією Візантії та Русі у Північному Причорномор’ї. На слідком
цього стало поширення християнства серед місцевого населення регіону. У зв’язку з цим великий
інтерес становить інформація письмових джерел про те, що протягом кількох століть алани Північного
Причорномор’я зберігали своє християнство, а значить не зазнавали утисків з боку пануючого кочо-
вого населення степів, яке належало до інших конфесій. Це у значній мірі спростовує наші стереоти-
пи про середньовічних номадів степів Східної Європи.

Як відомо, ще хозари, сприйнявши на межі VIII—IX ст. іудаїзм, не переслідували християн у
своєму каганаті, до складу якого входили і землі Північного Причорномор’я. До того ж великий
інтерес викликає те, що серед хозар, крім іудеїв, були язичники, мусульмани та християни [Артамо-
нов 1962; Новосельцев 1990]. Поліконфесійний склад кочівників спостерігався й у більш пізні часи
серед половців, монголо-татар та інших середньовічних номадів. Так, відомо, що половці, які пану-
вали у степах Північного Причорномор’я наприкінці XI — на початку XIII ст., були не тільки язич-
никами, але й християнами. Відомо, що завдяки матримоніальним зв’язкам з Руссю, причорно-
морські половці навіть хрестились цілими родами [Толочко 1999, 145—154]. Поліконфесійністю та
віротерпимістю відзначалися і монголо-татари, що створили державу Золота Орда, до складу якої
входили землі Північного Причорномор’я. Відомо, що іслам у Золотій Орді став офіційною релігією
в 1312 р. за часів хана Узбека, але це не привело до переслідувань представників інших конфесій, у
тому числі християн.

На початку XIV ст. угорський місіонер Іоган повідомляв про становище християн у Золотій
Орді: “Татари військовою могутністю підкорили собі різні племена із народів християнських, але
дозволяють їм як і раніше зберігати свою віру, не турбуючись або мало турбуючись про те, хто якої
віри дотримується” [Аннинский 1940, 91]. Така позиція ханів Золотої Орди повністю відповідала
Ясі Чингісхана, згідно з якою усі релігії мусять бути терпимими, не дивлячись на те, які народи їх
сповідають. Це дозволило раннім чінгізідам, заручившись на завойованих територіях підтримкою
духовенства, з успіхом лавірувати між різними конфесіями. Саме цей фактор сприяв зміцненню
позицій монголо - татар на завойованих територіях [Малов, Малышев, Ракушин 1998, 95].

Таким чином, можна спостерігати певну закономірність — середньовічні номади відзначали-
ся поліконфесійністю й відповідно до цього віротерпимістю. У цьому слід вбачати особливості кочо-
вого суспільства, що було пов’язане із широкими контактами окремих груп кочівників з представни-
ками різноманітних релігій. Така система зберігалась навіть в таких стаціонарних державних утво-
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реннях, як Хозарський каганат і Золота Орда. З огляду на це, збереження причорноморськими ала-
нами своєї приналежності до християнства протягом досить тривалого часу аж ніяк не випадкове.

Ще досі проблема поширення християнства серед аланів Північного Причорномор’я не була
предметом окремого дослідження. Проте цим питанням багато уваги приділяв ще сто років тому у
своїх працях Ю.А. Кулаковський. За словами дослідника творчості видатного візантолога Л. В. -
Матвєєвої, “Ю. Кулаковський зібрав і критично оцінив всі опубліковані матеріали, письмові доку-
менти, де містилася інформація про аланів” [Матвєєва 1997, 70]. Саме це дозволило Ю.А. Кула-
ковському довести, що середньовічні алани, в тому числі причорноморські, були православними
християнами. Вперше питання поширення християнства серед причорноморських аланів дослідник
торкнувся в 1891 р. у своїй статті “Керченська християнська катакомба 491 р.”, де доводив, що хри-
стиянство почало поширюватись серед кримських аланів ще наприкінці V ст. [Кулаковский 1891].
Подальшу розробку проблема поширення християнства серед причорноморських аланів знайшла у
доповіді Ю. А.Кулаковського “Про християнство аланів” [Кулаковский 1897а, 77]. У цьому ж році
вийшла окрема стаття дослідника “Де знаходилась Вічинська єпархія Константинопольського патр-
іархату”, в якій доводилось існування християнського аланського населення в Північно-Західному
Причорномор’ї в XIV ст. [Кулаковский 1897б, 315—336]. Вагомою подією стала публікація Ю. А.Ку-
лаковським перекладу тексту з коментарями до того невідомого “Аланського послання” єпископа
Феодора, яке підтверджувало існування християнського аланського населення в Криму поблизу Хер-
сонеса на початку XIII ст. [Кулаковский 1898а 11—12]. Найбільше обґрунтування цей аспект про-
блеми знайшов в роботі “Минуле Тавріди”, де було зазначено, що в XIII—XIV ст. поселення аланів
набули поширення по всій території Південного Криму і це населення продовжувало дотримуватись
православного візантійського християнства [Кулаковский 1914, 100—116]. Вагомим внеском у вир-
ішення цієї проблеми стала надрукована в 1898 р. праця Ю.А. Кулаковського “Християнство у аланів”.
І хоча в ній автор торкається переважно питання поширення християнської релігії серед аланів
Північного Кавказу, окремі сторінки цієї роботи присвячені саме аланам Північного Причорномо-
р’я. З огляду на це Ю. Кулаковським  було доведено, що вже на початку XII ст. християнське алансь-
ке населення  існувало не тільки на Північному Кавказі та в Криму, але й у Подонні та Північно-
Західному Причорномор’ї, де продовжувало зберігатись в XIV ст. і відповідно до цього досить три-
валий час підпорядковувалось Константинопольському патріархату [Кулаковский 1898б]. Матеріа-
ли цієї розвідки були використані Ю. Кулаковським  в узагальнюючій праці “Алани за даними кла-
сичних та візантійських письменників”, яка стала класичним дослідженням з аланської  проблеми
взагалі [Кулаковский 1899]. Отже, необхідно зазначити, що відомий візантолог у своїх наукових
пошуках використовував не тільки інформацію візантійських та західноєвропейських  середньовіч-
них авторів, але й результати археологічних розкопок.

У ХХ ст. питаннями поширення християнства серед середньовічних аланів Північного При-
чорномор’я почали вже займатись не тільки історики, але й археологи. І це закономірно, тому що
було вже накопичено величезний за обсягом археологічний матеріал, який підтверджував поширен-
ня християнства серед осілого населення причорноморських степів та Криму. Проте сучасний осе-
тинський історик З. М. Ванєєв у своїй монографії “Середньовічна Аланія” поширенню християн-
ства серед аланів присвятив навіть цілий розділ, але у своїй роботі він практично торкнувся історії
християнства на Північному Кавказі і майже нічого не сказав про це явище серед аланів Північного
Причорномор’я — у порівнянні з Ю. А. Кулаковським він не міг за браком нових джерел внести
щось нове у розробку запропонованого питання [Ванеев 1959, 163—177]. Цього не скажеш про дос-
лідження В. О. Кузнєцова, історика і археолога. У своїй монографіїї “Нариси історії аланів” дослід-
ник також присвятив цілий розділ релігії середньовічних аланів. Але на відміну від своїх поперед-
ників, В. О. Кузнєцов, спираючись на матеріали письмових джерел та археологічних розкопок, довів
що в етнічному та культурно  — конфесійному  аспектах північнокавказькі та причорноморські
алани в ХІІІ—ХІV ст. становили одне ціле. Однак цей сучасний дослідник не погодився з висновка-
ми Ю. Кулаковського щодо локалізації Вічинської єпархії в Північно-Західному Причорномор’ї. На
жаль, в монографії В. О. Кузнєцова не наведені археологічні матеріали, які б підтверджували поши-
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рення християнства серед причорноморських аланів за часів середньовіччя [Кузнецов 1984, 197—
218]. Цього не можна сказати про одну з останніх праць О. І. Айбабіна — монографію “Етнічна
історія ранньовізантійського Криму”, де на підставі даних письмових і археологічних джерел дово-
диться, що кримські алани вже за часів раннього середньовіччя почали переходити до християнства
[Айбабин 1999].

Таким чином, дані середньовічних джерел  про поширення християнства серед аланів причор-
номорських степів ще не були підкріплені результатами досліджень археологів. Найбільш вивчени-
ми у цьому аспекті виявилися алани  середньовічного Криму. Проте археологічна атрибуція пізнього
аланського населення Криму стає практично неможливою через уніфікацію поховального обряду
жителів Криму, що стало наслідком поширенння на півострові християнської ідеології за часів роз-
винутого та пізнього середньовіччя.

Землі Криму були тим місцем, де алани уперше ознайомились з християнством і вже за часів
раннього середньовіччя почали навертатись до нього. За даними О. І. Айбабіна та І. А. Завадської,
перші християнські общини на півострові з’явились у Херсонесі наприкінці ІІІ — на початку ІV ст.,
а наприкінці ІV ст. було створено Херсонську єпархію [Айбабин 1998, 7—14; Завадська 2000, 13—
14]. Тоді ж у ІІІ ст. в Криму з’явились алани, які після себе залишили Т-подібні у плані склепи. В
самому Херсонесі в той час набули поширення склепи з лежанками, які могли бути залишені пред-
ставниками різних етнічних груп, у тому числі аланами (наявність черепів зі штучною деформа-
цією). Аналогічні процеси відбувались і на території Європейського Боспору. Наприкінці ІІІ ст. на
Боспор проникає християнська релігія і на початку ІV ст.  там утворюється християнська община.
До гунської навали населення Боспору залишалось поліетнічним і серед цього населення були на-
щадки сарматів та аланів. Небіжчиків на Боспорі навіть після офіційного прийняття  християнства
в V ст. продовжували ховати у склепах з лежанками [Айбабин 1998, 7—14; 1999, 29—30, 49, 52].

Після гунської навали в V ст. змінилась етнополітична ситуація в Північному Причорномор’ї,
і це насамперед торкнулось аланів Криму.  З огляду на це, О. І. Айбабін вважає: “Алани, після за-
хоплення гунами кримських степів, пішли зі схилів Третьої гряди в глиб гір, залишивши могильни-
ки у Нейзаце, Дружному та Перевальному. На самому початку  V ст. на схилах, заселених аланами
та германцями (готами. — О. Б.), Другої гряди — у Скалістому, в підніжжі Бакли та Мангупу і
Першої гряди — Лучистому виникли нові некрополі з типовими для аланів склепами та підбійними
могилами. Ще одне аланське плем’я оселилось в низині річки Чорна на схилі висоти Сахарна Голі-
вка близько середини V ст. Алани оселились у регіоні, зайнятому спорідненими племенами та гер-
манцями” [Айбабин 1998, 13; 1999, 82]. На Боспорі етнічний склад населення суттєво не змінився,
про що можуть свідчити результати археологічних розкопок [Айбабин 1998, 14].

Свідченням цього може бути  один із склепів катакомбного типу, виявлений в 1890 р. поблизу
Керчі на горі Митридат. Там на стінах катакомби збереглись фрески з грецькими написами, які
дозволили продатувати катакомбу 491 р. Один із  написів на стіні мав зміст: “Святий Боже, святий
міцний, святий безсмертний, помилуй раба свого Савагу та Фіаспарту”. Наведені імена Савага та
Фіаспарта  Ю.А. Кулаковський визнав антропонімами східноіранського (осетинського) походжен-
ня. А це, на думку дослідника, може свідчити “о сарматской национальности христиан, похороне-
ных когда-то в нашей катакомбе”. На підставі цього та епіграфічних написів Пантикапея дослідни-
ком було зроблено висновок  “о факте непрерывного существования туземного населения на Боспо-
ре  до конца V в.” [Кулаковский 1891, 1—25].

У VІ—VІІ ст. посилилась присутність Візантіїї на Кримському півострові, внаслідок чого до
складу імперіії увійшов не тільки Херсон, але й Боспор. Це у значній мірі сприяло поширенню
християнства на півострові, що відповідало політичним цілям Візантійської імперії в регіоні. Найбільш
вагомі позиції у цей період почала посідати християнська церква у Південно-Західному Криму в
Херсоні. За спостереженнями І. А. Завадської, “в середині — другій половині VI ст. християнізація
населення  Херсона досягає найвищого ступеня” [Завадська 2000, 15]. Ці процеси також торкнулися
і жителів області Дорі, де проживали алани та готи, що знайшло своє відображення у традиціях та
поховальному обрядові місцевого негрецького населення.  У фортецях Ески-Кермен та Чуфут-Кале
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візантійці споруджують базиліки. Місцеве алано-готське населення починає носити пряжки та каб-
лучки з християнським декором та монограмами, хрести, амулети. Під впливом християнства відбу-
лися зміни у поховальному обрядові — на Південному узбережжі вже ховали не тільки у склепах,
але й в звичайних для візантійських християн плитових могилах, а на Ески-Кермені і в могилах,
вирублених у скелях. З другої половини VІІ ст. на гірськокримських могильниках встановлюють
християнські надгробки. Проте, за визначенням О. І. Айбабіна, обряд поховання ще мало відрізняється
від попереднього [Айбабин 1998, 20; 1999, 91,161].

У VІІІ—ІХ ст. значна частина Криму, крім Херсона, була окупована хозарами. Це був період
протистояння Візантійської імперії та Хозарського каганату в Криму. У ці часи, на думку авторів
“Життя та загибелі Херсонеса”, навіть поблизу Херсона відбулися зміни в етнічному складі населен-
ня: “Місцеве візантінізоване населення практично розчинило у собі в ході асиміляції осівших тут
тюрко-болгар, у свою чергу змішаних з алано-готами” [Сорочан, Зубарь, Марченко 2000,  217]. Не-

Рис. 1. Особливості поховального обряду середньовічних християнських могильників Північного
Причорномор’я:

1 — ранньосередньовічне плитове поховання №53 з могильника Кордон-Оба, Крим  (за О. І. Айбабіним); 2
— грунтове поховання № 33/72 з пізнього могильника у х. Зливки, басейн Сіверського Дінця (за М. Л. Шве-
цовим); 3 — поховання №111 у кам’яному ящику  з могильника  давньоруського періоду біля південно-
західної стіни Біловезької фортеці, Нижній Дон (за О. П. Артамоновою); 4 — грунтове поховання №32 Бла-
говіщенського могильника, степове Подніпров’я (за А. О. Козловським); 5 — поховання  №38 у кам’яному
ящику з могильника золотоординського періоду поблизу с. Каїри, степове Подніпров’я (за Є. В. Махно); 6 —
грунтове поховання з могильника золотоординського періоду Мамай-Сурка, степове Подніпров’я (за М. В.-
 Єльніковим)
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зважаючи на присутність хозар, на території  Криму серед місцевих етносів продовжувало поширю-
ватись християнство. Про це можуть свідчити результати розкопок некрополів тих часів, де небіжчиків
ховали у склепах, підбоях, плитових могилах, ґрунтових могилах тощо. Переважна більшість похо-
ваних у цих могилах лежала у витягнутому положенні на спині головою на захід або північний
захід, у чому слід бачити вплив християнства. За спостереженнями О. І. Айбабіна, “на початку VІІІ
ст. в Південно-Західному Криму під вливом християнства вже не ховали в традиційних для аланів
підбійних могилах” [Айбабин 1999, 197—200]. Зміна поховального обряду може свідчити про зміну
ідеологіі — у хозарський період відбувся перехід аланів Південно-Західного Криму до християн-
ства. У VІІІ—ІХ ст. в Криму почали поширюватись плитові могили (рис. 1, 1), що, на думку І. А. Ба-
ранова, стало наслідком іконоприбічницької імміграції з Малої Азії [Баранов 1974, 154]. У післяхо-
зарські часи плитові могили набули широкого розповсюдження на території Криму, що слід пов’язу-
вати з поширенням християнства [Фронджуло 1974, 146 —151; Орлов 1979, 114—129].

  У цей період відбулися події, пов’язані з діяльністю єпископа Готії Іоанна, що вже може
свідчити про існування не тільки Херсонської, але й нової єпархії на Кримському півострові, підпо-
рядкованої Константинопольському патріархату. Як вже зазначалося, з готами були пов’язані й ала-
ни гірського Криму, а це може означати, що у цей період вони також могли бути християнами. Як
свідчить “Житіє Іоанна Готського”, в 786—787 рр. відбулось протистояння між  хозарською адміні-
страцією і місцевою владою Готії. Внаслідок цього хозари ввели у місцеву фортецю Дорос військо-
вий гарнізон. Населення Готії не захотіло миритися з цим і підняло повстання проти хозар, на чолі
якого став єпископ Іоанн Готський. Проте повстання було придушено, а сам Іоанн був відправлений
хозарами до в’язниці у Фулли, звідки він втік до Амастриди [Васильевский 1912, 396—417]. Це був
період, коли у Візантійській імперії точилася запекла боротьба між  іконоборцями та прибічниками
ікон, до числа останніх належав Іоанн. Ситуація з Готською єпархією також свідчить про те, що
християнське населення окупованих хозарами земель Криму у цей період продовжувало належати
до Константинопольського патріархату. На думку О. І. Айбабіна, справжньою причиною повстання
в Готії було те, що булгари, користуючись підтримкою хозар, селилися в гірському Криму , “тиснучи
аланські та готські общини” [Айбабин 1998, 24].

“Житіє Іоанна Готського” містить інформацію про Фулли.    Згадка про цю місцевість є також
у “Панонському житії” Костянтина (Кирила) Філософа. Там йдеться про те, що в 861 р. на зворотнь-
ому шляху від ставки хозарського кагана до Херсона Костянтин відвідав Фулли, де йому довелось
поширювати християнство та вести боротьбу з почитанням дерев, що набуло поширення “во фуль-
сте языци” [Климент Охридски 1973, 135, 153]. Термін “фульский язык”, на думку Ю.А. Кулаковсь-
кого, може означати не тільки певне місце, але й  “етнічні особливості його населення”. “Но если, —
зазначає далі Ю.А. Кулаковський, — житие указывает нам на особенную народность, то мы не в
праве пренебрегать этой чертой, и это тем  более, что исторические свидетельства позволяют нам
найти в Крыму христианское население, отличавшееся по национальности от греков и готов. Разу-
меем Алан”. З огляду на це, дослідник схильний був  локалізувати Фулли неподалік від Сугдеї (Су-
дака), де також існувало аланське населення, — на місці Старого Криму (Сурхату) [Кулаковский
1898в, 194—202]. Зі свого боку автори монографії “Життя та загибель Херсонеса” вважають, що до
прибуття Костянтина жителі Фулл все ж таки залишались християнами, а кір Фулл міг бути “хреще-
ним гото-аланом” [Сорочан, Зубарь, Марченко 2000,  239].

У зв’язку з гіпотезою Ю. Кулаковського, великий інтерес становить запропонована В. О. Куз-
нєцовим версія, що друга назва міста Старий Крим — Сурхат   походить від осетинського словос-
получення сырх-уат — “червоне місце” [Кузнецов 1984, 80]. До того слід додати, що у ХІІІ ст.
арабомовний автор Ібн Абд-аз-Захир повідомляв, що серед жителів містечка Крим (Старий Крим.
— О. Б.) були алани [Тизенгаузен 1884, 54—63]. Не менш цікава також версія про походження назви
іншого міста — Судак. Як свідчить церковний переказ, це місто було засноване в 212 р. [Заметки...
1863, 61—63], тобто тоді, коли до Криму почали переселятись алани. За даними Г. Рубрука, у ХІІІ ст.
біля Солдаї (Судака. — О. Б.) мешкали алани, які були християни [Рубрук 1957, 105]. А саме це
дозволяє згадати думку тих дослідників, які вважають, що виникнення назви цього міста пов’язане
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з перебуванням тут аланів і походить від осетинського терміну sygdа g / sugdа g — “святий, чис-
тий” [Абаев 1979, 188—189; Брун 1880, 122; Васильевский 1915, CLVI—CLIX; Бартольд 1963, 815;
Добродомов 1981, 41].

В VІІІ ст. до складу Костантинопольського патріархату вже входило п’ять архієпископій Кри-
му: Херсонська, Боспорська, Готська, Сугдейська та Фулльська [Васильев 1927, 210—211]. Виходя-
чи з того, що на території цих єпархій існувало аланське населення, є підстави вважати, що вже тоді
алани Східного та Південного Криму належали до візантійської православної церкви. Отже, дані
археології та письмових джерел свідчать про те, що алани Криму в VІІІ—ІХ ст. перейшли до хрис-
тиянства, тобто на кілька століть раніш за своїх північнокавказьких одноплемінників, серед яких, за
даними Ю.А. Кулаковського, християнство почало набувати поширення лише на початку Х ст. [Ку-
лаковский 1898б, 1—9].

Списки єпархій Константинопольського патріархату, у відповідності до порядкового номеру,
відображали ранг архієпископій Криму. Так, за часів імператора Лева VІ Мудрого (886—911 рр.)
кримські архієпископії були розташовані таким чином:  21 місце — Херсон, 40 — Боспор, 46 —
Готія, 47 — Сугдея та 48 — Фулли. За часів імператора Олексія Комніна (1081—1118 рр.)  ті ж
єпархії були названі у тій же послідовності, але вже під номерами: 16, 26, 29, 34, 35, 36. Наприкінці
ХІІІ ст. єпархії Криму стали митрополіями. У списку, складеному за часів імператора Андроніка
Палеолога Старшого (1282—1328 рр.), Готська митрополія посідає 83-тє місце, Боспорська — 94-
те, Сугдейська — 96-те. Що стосується Херсонської, то вона саме в цей час була підвищена за ран-
гом. У ХІV—ХV ст. в Криму продовжували існувати Херсонська, Готська, Боспорська та Сугдейсь-
ка митрополії, про що є свідчення у документах Константинопольського патріархату. Що стосується
долі Фулльської архієпископії, то вона, на думку Ю. Кулаковського, наприкінці ХІІІ ст. була об-
’єднана з Сугдейською [Кулаковский 1898в, 174—175, 197;Бертье-Делагард 1920, 35—36, 128—135].

Необхідно зазначити, що в хозарський та половецький періоди існування аланського населен-
ня в степах Криму не було зафіксовано ні письмовими джерелами, ні археологічними розкопками.
Доля кримських аланів до ХІІІ ст. була повністю пов’язана з Візантією, до сфери впливу якої входи-
ли землі Південного та Східного Криму. Наслідком цих контактів стало поширення серед місцевих
аланів греко-візантійського християнства. Особливо цьому процесу піддавались алани, які перебу-
вали  в районі Херсону. Щодо цього Н. М. Богданова відзначила: “Алани захищали місто від набігів;
сповідаючи християнство, вони підлягали голові херсонської православної кафедри. Вже на підставі
цього було б логічно припускати, що частина аланів могла жити в самому місті. Однак археологічні
матеріали надають конкретні докази. До їх числа слід віднести аланські графіті, виявлені на керам-
ічних виробах та підтверджуючі те, що алани, які жили в Херсоні, входили до складу торговельно-
ремісничого населення міста” [Богданова 1991, 112].    Проте лише в першій половині ХІІІ ст. почали
з’являтися свідоцтва письмових джерел про поширення християнства серед аланів Криму, що може
вказувати на завершення процесу християнізації цього населення.

Насамперед це стосується  “Аланського послання” єпископа Феодора, який відвідав Крим за
часів  константинопольського патріарха Германа ІІ, тобто з 1222 по 1240 р. [Кулаковский 1898а, 11].
Якщо виходити з того, що монголо-татари в Криму ще не згадані, то можна висловити припущення,
що Феодор відвідав Крим між 1222 і 1238 р. Як свідчить лист Феодора до патріарха Германа ІІ,
Феодора було призначено єпископом до північнокавказьких аланів, але по дорозі з Нікеї  Феодор
разом зі своїм батьком змушений був висадитись в Херсоні. Там він знайшов собі покровителя, але
той не зміг захистити Феодора від переслідувань. Випадок допоміг Феодору та його супутникам
втекти з міста і опинитись серед аланів, які проживали тоді поруч з Херсоном. Про них Феодор
писав: "Близ Херсона живут аланы сколько же по своей воле, сколько и по желанию Херсонцев,
словно некое ограждение и охрана (города)". Феодор  аланів, які жили “в аланском селении непода-
леку от Херсона”, назвав “малими аланами”. Перебуваючи серед аланів Херсонської єпархії Феодор
відзначив, що ці алани сприйняли християнство лише поверхово: “Они же по истине — были стадо,
рассеянное по горам, пустыням и пропастям земным, не имеющее ни стойла, ни навеса, выставлен-
ное на пожирание (диким) зверям. Не было пасущего их, хотя благовестие было для многих. Но это
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не было бы дозволено и желающим, ибо они вовсе не слышали, каким должен быть епископ”.    Крім
цього, Феодор відзначив, що алани жили в самому Херсоні [Кулаковский 1898а, 17—18].

Перебування Феодора серед “малих аланів” та місіонерська діяльність серед місцевої пастви
викликала занепокоєння Херсонського єпископа, який побачив у діяльності Феодора порушення
своїх прав і притягнув його до суду. За словами Феодора, “этот старец и из давнего времени епископ-
ствовавший, считал для себя смертью, что Аланы были у нас, или скорее, что мы были в Херсоне”
[Кулаковский 1898а, 18—19]. На думку авторів роботи “Життя та загибель Херсонесу”, “незалежна
поведінка херсонського архієпископа у той час пояснюється послабленням  влади вселенського пат-
ріарха за часів володорювання “латинян””” [Сорочан, Зубарь, Марченко 2000, 332]. Внаслідок дій
херсонського єпископа, Феодор та його батько взимку відправились далі на схід  морським шляхом
і з великими труднощами досягли берегів Боспору, де до своєї пастви мусив пристати батько Феодо-
ра. Проте правитель Боспору не дозволив єпископу приступити до виконання своїх обов’язків і не
пустив на територію єпархії. Далі Феодор повідомляє: “Когда нам не дозволили вступить туда, мы
обратились в другую страну, более обширную и более суровую, что нам ни предстояло испытать.
Отец (мой) остался там среди самого небольшого числа Алан… А мы направились в середину Ски-
фии на 60 дней пути” [Кулаковский 1898а, 18—19].

На думку Ю.А. Кулаковського, Феодор був поставлений єпископом північнокавказьких аланів
і успішно проповідував серед кримських аланів через те, що був “алан по происхождению” [Кула-
ковский 1898а,  9]. Якщо це дійсно так, то і батько Феодора, призначений єпископом Боспорської
єпархії, також був алан. З огляду на це можна припустити, що і серед християн Боспору мусили б
бути алани.

Про аланів-християн Криму в середині ХІІІ ст. писав також західноєвропейський мандрівник
Г. Рубрук, який у 1253 р. відправився на кораблі із Константинополя до Криму і невдовзі досяг
першого населеного пункту татар — м. Солдаї (Судака). Після того Г. Рубрук зі своїми супутниками
пішов у глибину території Криму з наміром досягти Перекопу. Невдовзі  їм зустрівся Скатай, місце-
вий володар татар, з яким були "христиане, Русские, Греки и Аланы, которые хотят хранить свой
закон" [Рубрук 1957,  105]. Далі Г. Рубрук повідомляє, що вже у степах Криму через кілька днів до
них "накануне Пятидесятницы" (7 червня) прийшли "некие Аланы, которые именуются там Аас,
христиане по греческому обряду, имеющие греческие письмена и греческих священников". За вира-
зом Г. Рубрука, “они не схизматики, подобно Грекам, но чтут всякого христианина без различия
лиц”. Наскільки згадані алани мали далеке уявлення про  християнство, може свідчити те,  що вони
принесли Г. Рубруку та його супутникам під час поста м’ясо, а це дозволило мандрівникові зробити
висновок: “они не знали времени поста и не могли соблюдать его, даже если бы знали". З   огляду на
це Г. Рубрук вважав, що ці алани "не знали ничего, имеющего к христианскому обряду, за исключе-
нием только имени Христова" [Рубрук 1957,  106].

У зв’язку з повідомленням Г. Рубрука про аланів степів Криму, “которые именуются там Аас”,
є сенс нагадати припущення О. І. Айбабіна про те, що за часів своєї експансії, монголо - татари
могли переселити до Криму частину північнокавказьких аланів, серед яких набув поширення етніч-
ний термін ас [Айбабин 1999, 147 ]. На думку В. О. Кузнєцова, у домонгольські часи північнокав-
казьку Аланію населяли два великих етнополітичних об’єднання аланів: східні — власне алани і
західні — аси [Кузнецов 1962,  131]. Дослідник також вважає, що в 1238 р. унаслідок нападу монго-
ло-татар на західну частину північнокавказької Аланії алани-аси залишили Північний Кавказ і мігру-
вали разом з монголами як на Далекий Схід, так і на захід — у степи Північного Причорномор’я,
досягши врешті-решт Молдавії та Угорщини  [Кузнецов 1971,  45]. Це підтверджує також повідом-
лення автора XV ст. І. Барбаро: “Название Алания произошло от племен, именуемых аланами, кото-
рые на их собственном языке называются Ас.   Они — христиане и были изгнаны и разорены тата-
рами. Страна лежит на горах, на побережьях, на равнинах...” [Барбаро 1971,  138].

Наскільки далекими були північнокавказькі алани від справжнього християнства напередодні
монгольських завоювань, може свідчити інформація угорського католицького місіонера Юліана, який
до 1235 р. відвідав північнокавказьку Аланію. Про християнство північнокавказьких аланів Юліан
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повідомляє: “Те, кто там считаются христианами, соблюдают [обыкновение] не пить и не есть из
сосуда, в котором случайно издохла мышь или ела собака, прежде чем их священник не благословит
сосуд, а кто поступает иначе, отчуждаются от христианства... Кресту оказывают такое почтение, что
бедные люди, местные или пришлые, кто не может иметь многочисленных спутников при себе, во
всякое время безопасно ходят и среди христиан и среди язычников, если водрузят на копье со знаме-
нем хоть какой-нибудь крест и будут нести, подняв кверху” [Аннинский 1940,  79]. Порівнюючи це
повідомлення з інформацією Г. Рубрука про християнство кримських аланів-асів, можна констату-
вати, що алани степів Криму у середині ХІІІ ст. та північнокавказькі алани на початку ХІІІ ст.  мали
лише поверхове уявлення про християнство. А це дозволяє бачити в них одну і ту ж групу населен-
ня, що може свідчити про міграцію північнокавказьких аланів-асів до Криму після подій на Північно-
му Кавказі в 1238—1240 рр.

На думку О. І. Айбабіна, в 1321 р. ці північнокавказькі алани-аси вже оволоділи фортецею
Кірк-ієр (Чуфут-кале), яка була розташована на північ від Херсону [Айбабин 1999,  147].  Проте
Ю. Кулаковський вважає, що існування аланів поблизу Херсона на початку ХІІІ ст., про яких єпис-
коп Феодор писав, що вони були “словно некое ограждение и охрана (города)", та існування алано-
аського населення в Чуфут-кале у більш пізні часи — це взаємопов’язані речі. Однак дослідник
вважає, що алани були там “не исконным населением, а сравнительно новым” [Кулаковский 1914,
 100]. Дані східних джерел свідчать, що до переселення в Кірк-ієр караїмів татарами там проживали
аси.

Так, арабомовний автор ХІV ст. Абу-л-Фіда свідчить, що фортеця Кірк-ієр знаходиться в об-
ласті народа Аси [Aboulfeda 1848,  319]. У більш пізніх авторів — Сеїда Мухаммеда Рези, автора
“Семи планет”,  та невідомого турецького автора “Скороченої історії Криму” зазначено, що жителі
фортеці Кірк-ієр — аси чинили опір татарському ханові й були “гяурами”, тобто християнами  [Смир-
нов 1887, 104—105]. Використання мусульманськими авторами за часів пізнього середньовіччя ет-
нічного терміна Ас не може бути вагомим аргументом на користь північнокавказького походження
його носіїв. Аналіз текстів арабомовних, персомовних та тюркомовних авторів ХІІІ—ХV ст. і більш
пізніх часів свідчить про те, що в ХІV ст. у мусульман етнічний термін Ас витіснив традиційну
назву алани. Для цього існували певні передумови [Бубенок 2000,  207—215]. Виходячи з цього
можна вважати, що згадані в Кірк-ієрі мусульманськими авторами аси мали місцеве кримське по-
ходження і в домонгольські часи могли входити до складу або Херсонської, або Готської єпархії й
були відомі у візантійських джерелах насамперед як алани.

Можливо, що про це аланське населення йдеться в Синодальному акті Констанинопольського
патріархату від 1384 р., де розповідається про суперечки між Херсонським і Готським митрополита-
ми з приводу приходів: Сікіта, Парфеніт, Лампад, Алуста, Фуна та Аланія. За даними Синодального
акту від 1390 р. цей спір було вирішено на користь Херсонської митрополії — їй було передано
містечко Кінсанус “и всеми около него прибрежными местами, Фуною, Аланиею, Алуштою, Лампа-
до-Парфенитою и Сикитою с Хрихарем, которые бывшие перед нами патриархи, оторвали от Хер-
сонской церкви, приставили к церквям Готской и Сугдейской” [Древние акты… 1867,  460, 468—
469].  На думку Ю.А. Кулаковського, ця багаторічна тяжба може лише вказувати “на бедность Хер-
сонской митрополии” [Кулаковский 1914,  116]. Проте автори останьої великої роботи про Херсонес
вважають, що насправді справи у Херсонського митрополита не були вже такими поганими, а це
був всього лише “політичний прийом”, у наслідок чого “усе узбережжя аж до Судака опинилося під
контролем митрополита Херсону” [Сорочан, Зубарь, Марченко 2000,  355].  У зв’язку з цим великий
інтерес становить згадка про місцевість Аланія. На думку А. Л. Бертьє-Делагарда, Аланія — “это
имя не поселения, а этническое, данное по имени жившего там народа” [Бертье-Делагард 1915,
 237]. З огляду на це, можна висловити припущення, що саме про цих аланів, які мешкали на сумі-
жних з готами територіях, йдеться у повідомленні венеціанського автора XV ст. І. Барбаро.

Про ситуацію в Криму І. Барбаро повідомляє: “Далее за Каффой (Феодосией. — О. Б.), по
изгибу берега на Великом море, находится Готия, за ней Алания, которая тянется по “острову” в
направлении к Монкастро (Білгороду-Дністровскому. — О. Б.)… Я думаю, что благодаря соседству
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готов с аланами произошло название готаланы. Первыми в этом месте были аланы, затем пришли
готы; они завоевали эти страны и [как бы] смешали свое имя с именем аланов. Таким образом,
ввиду смешения одного племени с другим, они называют себя готаланами. И те, и другие следуют
обрядам греческой церкви, также и черкесы” [Барбаро 1971,  157].

 Коментуючи останні повідомлення про аланів і готів Криму, дослідники прийшли до різних
висновків. Так, ще в XVIII ст. Тунманн висунув припущення, що залишки аланів і готів злились з
греками в одну народність [Тунманн 1991,  27]. Ю. Кулаковський та інші дослідники також вважа-
ли, що алани і готи були асимільовані кримськими греками, чому в значній мірі сприяла прина-
лежність їх усіх до православної церкви [Кулаковский 1914; Куфтин 1925, 116—118; Кузнецов 1984,
86]. Проте, на думку О. І. Айбабіна, процес такої асиміляції був більш складним. Він вважає: “на-
прикінці Х ст. завершився багатовіковий асиміляційний процес формування гірськокримської на-
родності. Вона увібрала в себе аланський, готський, ромейський та булгарський компоненти. Їх
об’єднало християнство та візантійська культура…Слід зазначити, що аналіз археологічних матер-
іалів дозволяє поміняти місцями складові цього етноніма (готалани. — О. Б.) і називати народ, який
сформувався в Гірському Криму у середні віки, аланоготами. Вони жили там до середини XVIII ст.”
[Айбабин 1998,  229—230].

Проте з цього приводу існує інша думка. А. М. Карсанов та В. О. Кузнєцов вважають, що
нащадки аланів Південного Криму були асимільовані татарами [Карсанов 1992,  164—168; Кузне-
цов 1984, 86]. На думку А. М. Карсанова, це населення отримало назву тати. Приводом для таких
висновків стало те, що тюркомовні народи називали татами іраномовне осіле населення, яке в етні-
чному та культурному аспектах відрізнялось від прибульців-тюрок [Карсанов 1992,  164—168].  Однак
О. Пріцак довів, що монголо-тюркські народи використовували назву tat  не тільки як етнічний
термін, але й позначали таким чином християнське  населення, яке відрізнялося від більшості но-
мадів також у релігійно-культурному аспекті [Пріцак 1996,  51—58]. Отже, можна висловити припу-
щення, що частина християнського населення Південного Криму, до складу якого входили і нащад-
ки місцевих аланів, могла бути асимільована греками та татарами і внаслідок цього отримала назву
тати.

Крім аланів Криму, у домонгольські часи до православного християнства  перейшли також
алани —яси басейну Дону і Сіверського Дінця та Північного Приазов’я, про що можуть свідчити
давньоруські літописи та результати археологічних розкопок. Давньоруські літописи повідомляють
про походи Володимира Мономаха в 1111 р. та його сина Ярополка в 1116 р. проти  половців на
“Дон” — Сіверський Донець, у результаті чого руськими були захоплені половецькі укріплені цент-
ри — Шарукань (Чешуєв), Сугров та Балін .[Ипатьевская... 1843, 7—8, 251; Восресенская... 1856,
24]. На сьогодні вже майже ніхто з дослідників не сумнівається в тому, що “Шарукань”, “Сугров” та
“Балін” знаходились у басейні Сіверського Дінця. Найбільший інтерес становлять відомості давнь-
оруських літописів про населення цих стаціонарних укріплених поселень.

Так, Іпатіївський літопис повідомляє про події, що відбулись біля Шарукані у дні поста 1111 р.:
“И оболочишася во броне, и полки изрядиша, и поидоша ко граду Шаруканю; и князь Володимер
пристави попы своя, едучи пред полком, пети тропари и коньдакы хреста честнаго и канун святой
Богородици. Поехаша ко граду вечеру сущю, и в неделю выидоша из города, поклонишася князем
Рускым, и вынесоша рыбы и вино; и перележаша нощь ту. И завтра, в среду, поидоша к Сугрову, и
пришедше зажьгоша...” [Ипатьевская... 1843, 1—2]. Виходячи з цього повідомлення Ю. А. Кула-
ковський зробив висновок про перебування християн серед жителів не тільки Шарукані, але й інших
половецьких містечок: “Итак, русские князья, подступая к Шаруканю, знали, что он населен хрис-
тианами и, выставляя на вид свое христианство, оказали тем воздействие на единоверных с ними
людей. Христиане эти знали о том, что в ту пору был пост, и вынесли русским рыбы... Христианское
население в Шарукане засвидетельствовано в событии 1111 г.  Весьма вероятно, что и другие два
города имели такое-же население” [Кулаковский 1898б,  17]. Дане припущення Ю. А. Кулаковського
серед сучасних дослідників не викликає заперечень. Проте щодо етнічного складу населення міст
Шарукань, Сугров та Балін у середовищі істориків досить тривалий час не існувало єдиної думки.
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Ще в ХІХ ст. П. Голубовський висловив припущення, що в цих містах проживало змішане
населення, “состоящее из главного славянского ядра и тюркской примеси” [Голубовский 1884,  195,
220]. Схожих поглядів у ХХ ст. дотримувався і Б. А. Шрамко [Шрамко 1962,  329]. Проте прибічни-
ки слов’яно —тюркського складу населення половецьких міст на Сіверському Дінці не врахували
інформацію давньоруських літописів про події 1116 р. Тоді Володимир Мономах послав свого сина
Ярополка у похід на “Дон” проти половців. Про це літописи повідомляють: “Ярополк ходи на поло-
вецкую землю, к реке Дону, и ту взя полон мног и города поима Половецкие, Галин, Чешуев, Сугров;
и Ясы поимав с собою приведе, и жену полони себе Ясыню” [Воскресенская… 1856, 24]. Іпатіївсь-
кий літопис додає, що ця жінка була “красна велми, Ясьского князя дщерь” [Ипатьевская…1843, 7—
8, 291]. Враховуючи це, ще в ХVІІІ ст. В. М. Татищев вважав, що основу населення половецьких
міст на Дінці складали яси [Татищев 1963,  131]. Найбільше обґрунтування це припущення знайшло
в Ю. А. Кулаковського. Відомий історик, аналізуючи повідомлення літописів про жителів Шарукані
під 1111 р., прийшов до висновку: “О национальности этих христиан летопись ничего не говорит
под 1111 годом, но косвенно утверждает, что это не были русские: “выидоша из города и покланиша-
ся князем Рускым”. Если-бы эти люди обратились к князьям с русской речью и этим, помимо един-
ства религии, засвидетельствовали  свою кровную близость, то, вероятно, это было-бы упомянуто”
[Кулаковский 1898б, 17—18]. Повідомлення літописів про події 1116 р. дозволило Ю. А. Кулаковсь-

Рис. 2. Предмети християнського культу з середньовічних могильників та поселень Північного
Причорномор’я:

1 — залізні хрестики з території Сидорівського городища, басейн Сіверського Дінця (за В. К. Міхєєвим); 2
— металевий хрестик з поховання №58 Кам’янського могильника, степове Подніпров’я (за Е. О.
Симоновичем); 3 — енколпіон з могильника Мамай-Сурка, степове Подніпров’я (за М. В. Єльниковим); 4
— кіотець — частина діадеми з могильника Мамай-Сурка, степове Подніпров’я (за М. В. Єльниковим); 5 —
натільні хрестики з могильника Мамай-Сурка, степове Подніпров’я (за М. В. Єльниковим); 6 —  фрагменти
кераміки з накресленим хрестом з могильника Мамай-Сурка, степове Подніпров’я (за М. В. Єльниковим)
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кому остаточно переконатись у неслов’янському (алано-яському) походженні жителів Шарукані,
Сугрова та Баліна: “Очевидно, дочь аланского князя попала в плен при взятии одного из названных,
подонских городов. Отсюда можно сделать вывод, что христианское их население было в ХІІ веке
по национальности аланским” [Кулаковский 1898б, 18]. На сьогодні гіпотеза Ю. А. Кулаковського
знайшла підтримку у більшості дослідників цієї проблеми.

Про те, що у половецький період в басейні Сіверського Дінця зберігалось колишнє салтівське
населення, яке традиційно пов’язують з нащадками алано-болгар хозарських часів — ясами, свідчать
дані археології. Так, В. К. Міхєєв звернув увагу на те, що у половецький та золотоординський пер-
іоди продовжували функціонувати поселення біля сіл Маяки та Сидорово, про що можуть свідчити
матеріали з самих городищ [Михеев 1985, 23—24]. Особливий інтерес викликає поховальний обряд
досліджених В. К. Міхєєвим 11 поховань могильника, пов’язаного з населенням Сидорівського го-
родища. Небіжчиків там ховали переважно у прямокутних ямах, у витягнутому положенні на спині
головою на захід або північний захід; положення рук було різноманітним; у більшості поховань був
відсутній інвентар. Саме це дає підстави бачити у більшості похованих християн. На користь цього
можуть також свідчити металеві хрестики (рис. 2, 1), виявлені у  пізніх нашаруваннях Сидорівсько-
го городища. Проте поховальний обряд деяких могил мав риси, які зближують ці поховання з носі-
ями салтівської культури: наяність речей (салтівський кухоний горшик, амфорні ручки), у похованні
№5 чоловік лежав на правому боці [Михеев 1971, 5—14]. З огляду на це важко визначити хроно-
логічні межі досліджених поховань, хоча можливо, що вони належать до того періоду, коли відбував-
ся перехід від язичницьких вірувань до християнства (приблизно ХІ—ХІІ ст.). Певне зацікавлення
викликають також деякі поховання, виявлені В. К. Міхєєвим у 1966 р. біля городища в с. Маяки на
могильнику, який, на думку дослідника, є більш пізнім у порівнянні з основним салтівським. На
користь того, що він виник пізніше,   може свідчити його розташування на території більш раннього
салтівського селища. Поховальний обряд для більшості могил однотипний: небіжчиків там ховали у
витягнутому положенні на спині головою на захід або північний захід (сезонні відхилення), поло-
ження рук було різноманітним (витягнуті уздовж тіла, схрещені на животі), майже повністю відсутній
інвентар [Михеев 1966, 17—18]. Виходячи з цього, можна висловити припущення, що деякі пізні
поховання біля с. Маяки могли належати місцевим християнам.

І якщо стосовно віднесення деяких пізніх поховань могильників біля сіл Сидорово та Маяки
до християнських існують певні вагання, то поховання пізнього Зливкинського могильника, розта-
шованого поруч, особливих сумнівів з цього приводу не викликають. Дослідник цього пам’ятника
М. Л. Швецов, відніс могильник Зливки ІІ до ХІІ—ХІІІ ст. і  пов’язав населення, яке його залишило,
з населенням відомого салтівського могильника Зливки, який у свій час був досліджений В. О. Го-
родцовим. Поховання на пізньому Зливкинському могильнику здійснювались у ґрунтових ямах, де
небіжчики лежали у витягнутому положенні на спині головою на захід. Положення рук небіжчиків
було різним (зігнуті на тазових кістках, скрещені тощо), інвентар майже повністю відсутній (окрім
жіночих прикрас) (рис. 1, 2).  Все це дало підстави М. Л. Швецову вважати могильник Зливки ІІ
християнським [Швецов 1983; 1985].

Розповсюдження в басейні Сіверського Дінця у половецький та золотоординський періоди
кераміки “давньоруського типу”, речей, вироблених на територіїї Русі, а також безпосередня близькість
до Південної Русі дозволяють вважати, що осіле населення цього мікрорегіону було міцно пов’язане
зі східними слов’янами. А це могло сприяти певному відтокові населення Південної Русі до басейну
Сіверського Дінця. Походи Володимира Мономаха у 1111 р. та його сина Ярополка в 1116 р. на
“Дон” проти половців можуть не тільки означати, що басейн Сіверського Дінця знаходився у сфері
геополітичних інтересів Русі, але й те, що серед місцевого населення були християни, яких треба
було звільнити від язичників-половців. Слід нагадати, що ці військові кампанії князів Русі відбува-
лися саме тоді, коли розпочалися великі хрестові походи католиків проти мусульман. З огляду на
значний інтерес Русі до мікрорегіону та на можливу присутність східних слов’ян серед місцевих
нащадків алано-болгар, можна висловити припущення, що в басейні Сіверського Дінця християн-
ство могли поширювати руські місіонери.
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Басейни Сіверського Дінця та Нижнього і Середнього Дону до монгольського вторгнення в
культурному та етнічному аспектах у середні віки традиційно становили одне ціле. Тому є дуже
цікавою інформація джерел про давньоруське місто Біла Вежа у нижній течії Дону, яке було до того
хозарською фортецею Саркел.  Більша частина списків давньоруських літописів повідомляє про
події 965 р. так: “Иде Святослав на Козары; слышавше же Козары, и изидоша проитиву с князем
своим Коганом, и соступишася обои; и одоле Святослав Козаром, и град их Белую Вежу взя; и Ясы
победи и Касоги” [Ипатьевская…1843, 246; Воскресенская…1856, 287]. У зв’язку з цим великий
інтерес становить припущення М. Грушевського: “Дуже правдоподібно, що тут іде мова про Касогів
нижньої Кубані, и про яські оселі здогадуються, що вони в степах тоді далеко висувались на північ,
аж у Подонє” [Грушевський 1991, 462]. Схожих поглядів на це дотримувались також Т. М. Мінаєва,
Г. Ф. Турчанінов, А. П. Новосельцев та інші дослідники [Минаева 1971, 199; Турчанинов 1971, 75;
Новосельцев 1990, 220]. Отже, наприкінці хозарського періоду у степах навколо Саркела та, можли-
во,  в самому місті проживало аланське та інше за походженням осіле населення. Очевидно, що
аланське населення могло існувати у Білій Вежі також у давньоруський період після 965 р.

У давньоруський період, як і в хозарські часи, в Саркелі продовжували існувати два могиль-
ники, які відображали етнографічні особливості місцевого населення: курганний та ґрунтовий. Пер-
ший дослідники традиційно пов’язують з перебуванням тут печенігів і торків. Найбільший інтерес
же викликає грунтовий могильник Білої Вежі, особливо ті його частини, які розташовані біля південно-
західної та північно-східної стін Біловезької фортеці. Поховання на ґрунтовому могильнику здебіль-
ше здійснювались в ямах, де небіжчики лежали головою на захід, у витягнутому положенні на спині,
що дає підстави вважати більшість цих поховань Білої Вежі християнськими. Проте поховання біля
південно-західної та північно-східної стіни в насипах 19/1, 24/6, 25/1, 17/10 мають деякі особливості
поховального обряду: наявність кам’яних або цегляних обкладок могил (рис. 1, 3), подвійні похо-
вання тощо [Артамонова 1963, 37, 42—49]. Все це відповідає особливостям поховань у християнсь-
ких могильниках Північного Кавказу на території Аланії [Кузнецов 1971, 182—183]. На користь
цього може свідчити також доліхокранний середземноморський (понтійський) антропологічний тип
деяких похованих в означених частинах християнського некрополя, відповідність якому знаходимо
на Північному Кавказі та у Верхньосалтівському могильнику хозарських часів  [Артамонова 1963,
49; Вуич и др. 1963, 363, 367; Алексеев 1993, 281]. Саме ці  ознаки дозволяють висловити припу-
щення, що у давньоруський період у Білій Вежі проживали алани, котрі були вихідцями з північно-
кавказької Аланії і, як і більшість осілого населення Білої Вежі,  — християнами.

Під 1117 (6625) р. давньоруські літописи повідомляють, що “придоша Беловежьци в Русь”
[Ипатьевская… 1843, 204]. Це стало наслідком зростання половецької загрози і тому давньоруська
фортеця Біла Вежа припинила своє існування. Однак це не може означати, що тоді все аланське
населення Нижнього Дону переселилося до Русі або повернулося до Північного Кавказу. У зв’язку з
цим дуже цікаве припущення В. О. Кузнєцова, що напередодні монгольської навали аланське насе-
лення існувало “в гирлі Дону-Танаїсу” і батько єпископа Феодора після невдалої спроби утриматися
на Боспорі міг направитися саме сюди й залишитися серед місцевих аланів [Кузнецов 1984, 210], а
це може тільки означати їхню приналежність до християнської віри. Про те, що напередодні мон-
гольської навали аланське населення  зберігалось на Нижньому Дону може свідчити інформація
венеціанського автора ХV ст. І. Барбаро. У своїх записках венеціанець повідомляє, що основу насе-
лення міста Тана, розташованого у гирлі Дону, на початку ХІІІ ст. становили алани, які зазнали
нападу з боку монголів [Барбаро 1971, 139—140]. Аналізуючи це повідомлення З. М. Ванєєв відзна-
чив: “Повідомлення І. Барбаро є вагомим доказом присутності за часів середньовіччя аланського
населення в Подонні...” [Ванеев 1959, 48—49].

Про те, що аланське християнське населення жило в Тані й за часів Золотої Орди може свідчи-
ти акт Константинопольської патріархії №152 від 1356 р., де йдеться про спеціальне усунення від
влади аланського митрополита Сімеона. Причиною такої немилості Константинопольського патрі-
арха стали дії аланського митрополита. Як свідчить текст самого акту, “За несколько лет перед сим
благославенные священники Донские (Танские. — О. Б.)… вошли в немилые распи и ссоры с быв-
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шим архиереем Аланийским, лишавшим их, как они утверждали, издревле принадлежавших и при-
своенных им, прав церковных”. Патріархом Філофеєм було влаштовано суд над Сімеоном, котрий
формально підкорився вироку. Однак після суду Сімеон відправився до хана Золотої Орди, де отри-
мав спеціальний ярлик, який давав йому можливість самочинно призначати архієреїв до Північного
Кавказу та до Сараю — столиці Золотої Орди. Самозванець-митрополит підпорядкував собі пара-
фію Танаїсу на Нижньому Дону і почав збирати з віруючих пожертвування на свою користь. Після
того патріарх знову викликав Сімеона до Константинополя, але той вже не з’явився. Внаслідок цьо-
го патріарший Синод здійснив над ним суд заочно і позбавив його сану  [Древние акты…1867,
 449—455; Кулаковский 1898б, 13—15].

Представлений документ може свідчити про те, що в XIV ст. сфера впливу Аланської митро-
полії настільки розширилась, що до неї було залучено не тільки значну частину Північного Кавказу,
але й Нижній Дон. На підставі цього Ю.А. Кулаковський зробив висновок: “…включение Таны в
пределы митрополии Аланской имело в своей основе тот факт, что туземное христианское население
этого города принадлежало к Аланской национальности… В территориальном отношении Тана была
гораздо ближе к кафедре Зикхо-Матрахского митрополита, которая имела своего представителя как
в ту пору, так и позднее. Если же она оказывается причисленной к Алании, то на это должны были
существовать какие-либо реальные основания, которые мы готовы угадать в вопросе о националь-
ности населения, которое в тех местах было, или считалось туземным” [Кулаковский 1898б, 16].
Наведені в акті Константинопольського патріархату факти можуть також свідчити, що хани Золотої
Орди ставились прихильно до своїх підданих аланів-християн і намагались позбавити їх залеж-
ності від Константинопольського патріархату з метою повного контролю з боку влади золотоор-
динського хана, а це у певній мірі відповідало геополітичним інтересам Золотої Орди.

Землі Дніпровсько-Донського межиріччя цікаві тим, що там у половецькі та золотоординські
часи мешкало етнічно споріднене і близьке за культурою населення. І саме там давньоруські літопи-
си до другої половини ХІІ ст. локалізують ясів (аланів). Проте наприкінці ХІІ — на початку ХІІІ ст.
етнонім яси, як і деякі терміни для позначення осілого населення Половецького степу, зникає зі
сторінок давньоруських літописів і замість нього з’являється нова назва бродники. Нами вже була
висунута гіпотеза, згідно з якою термін бродники напередодні монгольської експансії міг викорис-
товуватись для позначення змішаного алано-слов’янського населення південноруських степів, яке
належало до православної християнської конфесії [Бубенок 1997, 125—137]. Інформація давньо-
руських літописів, де йдеться про те, що в битві на р. Калці на території Північного Приазов’я в
1223 р. бродники виступили на боці монголо-татар проти половців і руських, дозволяє бачити в них
християн:“Быша ж из татары Бронници (Бродници), а воевода в них Плоскиня, и той окоянный
целова крест к великому князю Мстиславу Романовичу и сущим с ним, яко предашася йому. Он же
окояннный предаде их татарам, и город вземь изсекоша…”  [Патриаршая… 1885, 91—92; Лавренть-
евская… 1928, 508]. Не відомо, до якого етносу належав ватажок бродників Плоскиня, але ситуація
з бродниками південноруських степів дуже нагадує ситуацію з готами і аланами в Криму. В обох
випадках ми бачимо, що приналежність аланів до православної християнської церкви у значній мірі
сприяла їх етнокультурній консолідації з сусідами, які також належали до тієї ж конфесії. Це знахо-
дить певні відповідності в матеріалах археологічних розкопок, антропологічних досліджень та пись-
мових документів. Особливо це стосується степового Подніпров’я.

Так, західноєвропейський мандрівник П. Карпіні, який у середині ХІІІ ст. відвідав Подніпро-
в’я, зазначив, що начальником одного із поселень на південь від Канева був “алан по имени Михей”
[Карпини 1957, 67—68]. У зв’язку з цим привертає увагу ім’я Михей, яке є  похідним від антопоніма
Михайло [Скрипник, Дзятківика 1996, 79—80], що може свідчити про приналежність придніпровсь-
ких аланів до християн. Виходячи з цього, ми можемо вважати згадану особу  представником місце-
вих бродників, до складу яких входили алани. Про присутність аланського компоненту серед хрис-
тиянського населення  степового Подніпров’я можуть також свідчити результати археологічних роз-
копок та антропологічних досліджень.
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У зв’язку з цим, великий інтерес викликає розташований на лівому березі Дніпра Кам’янсь-
кий могильник. Антропологічні матеріали Кам’янського могильника, за висновком Т. С. Кондукто-
рової, знаходять аналоги в більш ранньому Зливкинському могильнику хозарських часів, а також у
похованнях Саркела і можуть бути віднесені до великої європеоїдної раси. Для них характерна бра-
хікранія черепа, середньошироке обличчя тощо  [Кондукторова 1957, 55—59]. На думку В. П. Алек-
сєєва, носії цього антропологічного типу мають “монголоїдну домішку” [Алексеев 1969, 193]. За
спостереженнями Т. С. Кондукторової, монголоїдність велике своє значне вираження серед жіночих
серій Кам’янського могильника [Кондукторова 1957, 56—67].

На превеликий жаль, у нинішній час більшість дослідників схильні пов'язувати зливкинський
антропологічний тип лише винятково з болгарами, забуваючи при цьому, що після X ст. болгари
зовсім перестають фігурувати як жителі причорноморських степів. У XI — на початку XIII ст. у
південноруських степах кочували племена печенігів, торків, половців, а серед осілого населення
були відомі яси (алани), бродники, слов'яни. У зв'язку з цим на особливу уваги заслуговують ті
висновки, до яких ще кілька десятиліть тому прийшли Г. Ф. Дебец та В. В. Гінзбург. Згадані дослі-
дники висловилися за те, що брахікранні серії зливкинського типу мали широке поширення в сте-
пах Східної Європи у попередню сарматську епоху, тобто  задовго до появи болгар на історичній
арені [Дебец 1948, 252—256; Гинзбург 1963, 262—263]. Тому цілком можна погодитися з припущен-
ням дослідника Кам’янського могильника Е. О. Симоновича, що в Кам’янці “антропологічний тип
похованих походить від європеоїдного сармато-аланського населення степів” [Сымонович 1956, 106].
Інтерес становить також й інше припущення дослідника щодо походження населення Кам’янського
могильника: “У степу, очевидно, змінювалися тільки основні племена кочівників... Покоління на-
щадків давнього населення степів при цьому залишалися, піддаючись асиміляції з боку інших пле-
мен і поступово змінюючи своє культурне обличчя”[Сымонович 1956, 106].

Щодо етнічної асиміляції нащадків сармато —аланів доречно нагадати припущення  І.І. Ля-
пушкіна: “доля їх могла бути подвійною: ті частини, які були асимільовані тюркськими племенами,
перестали бути сарматами, інші зберегли своє етнічне обличчя” [Ляпушкин 1958, 138]. До числа
останніх можна віднести й середньовічних мешканців Кам’янки. Тому цілком можна погодитися з
думкою С. О. Плетньової, що Кам’янський могильник залишила частина ясів (аланів), що “просу-
нулася під тиском кочівників з Дінця до Придніпровських земель” [Плетнева 1958, 185].

На Кам’янському могильнику поховання розташовувалися неправильними рядами, відстані
між якими не перевищували  1—2,5 м. Над деякими могилами зустрічалися перекриття з великих
каменів до 1 м довжиною [Сымонович 1956, 99; Козловський 1992, 26—27]. На думку Е. О. Симо-
новича, “вони колись, очевидно, лежали на рівні древньої денної поверхні, позначаючи могили”
[Сымонович 1956, 99].  Усього було розкопано 83 поховання. Майже усі небіжчики у похованнях, за
винятком трьох, лежали головою на захід із сезонними відхиленнями на південь або північ. Усі
поховані знаходилися на спині, ноги у них були витягнуті, положення рук було різноманітним. У
60% поховань був відсутній інвентар [Сымонович 1956, 99—100; Козловський 1992, 26—27]. За
визначенням А. О. Козловського, тільки вісім поховальних комплексів містили матеріал, який доз-
волив продатувати Кам’янський могильник XII—XIV ст., тобто це може означати, що місцеві жи-
телі пережили монгольську навалу та після того продовжували мешкали на колишніх місцях [Коз-
ловський 1992, 120].

Е. О. Симонович та А. О. Козловський вважають, що інвентар Кам’янського могильника в
багатьох рисах знаходить аналоги в речових комплексах кочівників того часу [Сымонович 1956,
106; Козловський 1992, 160]. Поховальний обряд могильника Кам’янки знаходить відповідності в
християнських могильниках Південної Русі. Тому цілком можна погодитися з припущенням С. О-
. Плетньової: “Цілком можливо, що зміни поховального обряду відбулися у зв'язку з прийняттям
цією групою населення християнства. Безкурганні могили, західна орієнтаціяя та знахідки хрес-
тиків у деяких похованнях свідчать на користь цього припущення” [Плетнева 1958, 185]. У зв'язку з
цим необхідно звернути увагу на металевий хрестик, знайдений у похованні №58 Кам’янського
могильника, яке не піддається точному хронологічному визначенню (рис. 2, 2).
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Аналогічний Кам’янському могильник і пов'язане з ним поселення були досліджені А. О. Коз-
ловським поруч — на лівому березі Дніпра біля с. Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського р-ну
Запорізької обл. За даними С. І. Круц, черепи цього могильника були близькі краніологічним серіям
Кам’янського могильника [Козловський 1992, 160], тобто належали до зливкинського типу. На мо-
гильнику було досліджено 41 ґрунтове поховання. Усі поховані були покладені на спині головою на
захід із сезонними відхиленнями. Ноги майже у всіх небіжчиків були витягнуті. Різноманітним було
положення рук похованих (рис. 1, 4) [Козловський 1992, 22—25]. У 19 похованнях Благовіщенського
могильника було виявлено інвентар, який дозволив А. О. Козловському датувати пам'ятник XII—
XIV ст. [Козловський 1992, 121]. Незважаючи на те що на Благовіщенському могильнику більш ніж
у 40% поховань (у 19 з 41) містився інвентар [Козловський 1992, 121], можна провести певні ана-
логії з Кам’янським, пізнім Зливкинським могильниками і некрополями Південної Русі домонгольсь-
кого і монгольського часів. Обряд поховання, західна орієнтація, відсутність курганних насипів доз-
воляють вважати Благовіщенський могильник, як і синхронні йому Кам’янський та Зливкинський,
християнським.

Однак Кам’янський та Благовіщенський могильники не є окремими пам'ятниками осілого
населення домонгольского часу в степовому Подніпров'ї. У XII— на початку XIII ст. там набули
значного поширення поселення і християнські могильники іншого типу. Щодо них А. О. Козловсь-
кий зробив висновок: “...матеріальна культура, конструкція і планування жител, поховальний обряд
мають багато спільного з пам'ятками того ж часу на основній території Стародавньої Русі”[Коз-
ловський 1992, 157].

Виходячи з того що в Нижньому Подніпров'ї в домонгольський період співіснувало слов'янсь-
ке і пізнє салтівське населення, яке дотримувалося православного християнства, можна висловити
припущення, що район степового Подніпров'я також міг бути тим місцем, де з'явилася  назва брод-
ники, яка могла поширюватись на  християнське населення степу. З аланами є сенс пов'язувати
Кам’янський, Благовіщенський та інші схожі на них християнські могильники, які виникли у поло-
вецькі часи і продовжували існувати за часів Золотої Орди. Головна їхня відмінність від інших пам-
'ятників передмонгольского часу — це те, що вони були залишені осілим аборигенним населенням
степу, про що може свідчити їх зливкинський антропологічний тип, широко представлений у попе-
редні хозарську і сарматську епохи.

Проте за часів Золотої Орди в етнічному складі населення степового Подніпров’я відбулися
певні зміни, пов’язані з міграцією до мікрорегіону нового населення, серед якого були християни.
Про це може свідчити, насамперед, розташований  поруч на лівому березі Дніпра могильник побли-
зу с. Каїри Херсонської обл., який в 1954 р. був досліджений Є. В. Махно.

Під час розкопок було знайдено 89 поховань, із яких 69 містились у могильних ямах, перекри-
тих кам’яними плитами. Стінки 29 могильних ям були обкладені камінням, у чотирьох збереглися
залишки дерев’яних домовин. Небіжчики лежали в могильних ямах у витягнутому положенні на
спині, головою на захід, положення рук було різноманітним (зігнуті на грудях або тазові, витягнуті
уздовж тіла тощо).  Більшість поховань, окрім поховань №19, 38, 55, були безінвентарними (рис. 1,
5) [Махно 1961, 131—140]. А. О. Козловський, на підставі аналізу речового матеріалу, висловив
припущення, що Каїрський могильник функціонував з другої половини ХІІІ до XIV ст. [Козловсь-
кий 1992, 113, 120—121].

 На думку Є. В. Махно та А. Т. Сміленко, обряд поховання на Каїрському могильнику був
християнський, якщо виходити із положення кістяків, витягнутого на спині головою на захід [Мах-
но 1961, 146; Сміленко 1975, 183—189]. Такий поховальний обряд за часів розвинутого середньов-
іччя набув поширення як у сусідньому Криму, так і на території Північного Кавказу [Баранов 1974,
154; Кузнецов 1973, 69—70], що в принципі не дозволяє погодитись з думкою Є. В. Махно та А. Т-
. Сміленко про слов’янську приналежність Каїрського могильника [Махно 1961, 146; Сміленко 1975,
183—189].

За спостереженнями Г. П. Зіневич, жінки, поховані у Каїрському могильнику, належали до
місцевого населення, про що свідчать краніологічні брахікранні серії зливкинського типу, які мають
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прямі аналоги на сусідньому Кам’янському могильнику. Чоловічі ж серії навпаки належали прийш-
лому населенню, для якого була властива доліхокранність, що знаходить прямі аналоги серед че-
репів Верхньосалтівського катакомбного могильника [Зіневич 1960, 98—99], а значить і серед кран-
іологічних серій північнокавказької Аланії [Алексеев 1993, 281]. У зв’язку з цим є сенс навести
припущення Пфафа, що “алани в XIII ст. виселились із Північного Кавказу до берегів Чорного моря,
де і прийняли владу Ногая” [Сборник сведений...1871, 50].

Як відомо, в 70-ті роки XIII ст. темник Ногай відокремився від влади ханів Золотої Орди і
заснував у Північному Причорномор’ї свій улус [Греков, Якубовский 1950, 85—86]. Про наслідки
таких дій Георгій Пахімер повідомляє: “З часом сусідні, мешкаючі у тих краях племена, як і Алани,
Зікхи, Готи, Руси та багато інших, вивчивши їхню мову і разом з мовою як годиться, сприйнявши
їхні звичаї та одяг, стали їхніми союзниками на війні” [Георгий Пахимер1862, 316—317]. Саме це
дозволяє вважати, що Ногай міг прийняти на військову службу причорноморських аланів, до яких,
за нашими припущеннями, могли належати і мешканці Каїр. За даними В. Л. Єгорова, в XIII—
XIV ст. поблизу с. Каїри на притоці р. Мечетний Каїр існувало золотординське городище з мечеттю
[Егоров 1985, 87]. Очевидно, існування тут християнського могильника та золотоординської фортеці
— це взаємопов’язані речі.

Якщо виходити з того, що монголи переселили до Каїр військовий гарн ізон північнокавказь-
ких аланів, який, звичайно, мусив складатися з чоловіків, то стає зрозумілим, звідки тут з’явилися
жінки місцевого походження. Найвірогідніше, що між аланськими воїнами з Каїр і жіночою полови-
ною того населення, яке залишило після себе Кам’янський, Благовіщенський та інші схожі могиль-
ники, утворилися матримоніальні зв’язки. Цьому в значній мірі могло сприяти не тільки територі-
альне сусідство, можливе усвідомлення своєї етнічної спорідненості, але й приналежність до однієї
православної християнської конфесіїї.

Про те, що північнокавказькі алани за часів Золотої Орди могли проживати в степовому Под-
ніпров’ї разом з представниками інших етнічних груп, які також належали до християн, можуть
свідчити матеріали нещодавно відкритого великого могильника Мамай-Сурка. Могильник  Мамай-
Сурка розташований на лівому березі Каховського водосховища  там, де на південь від нього знахо-
диться Каїрський могильник, а на північний схід — Кам’янський та Благовіщенський могильники.
Поруч з могильником існувало знищене водами водосховища Знаменське городище золотоординсь-
ких часів, населення якого і могло залишити могильник Мамай-Сурка. До 1999 р. вдалося досліди-
ти 973 поховання цієї археологічної пам’ятки, які були розташовані правильними рядками та згру-
повані у відповідності до статі. Виявлено вісім парних поховань (0,7 %) — жінки з немовлятами,
66% поховань містили інвентар, що дозволив продатувати могильник  кінцем ХІІІ — початком ХV ст.,
тобто часами Золотої Орди [Ельников 2000, 45—50, 52].

За даними Л. В. Литвинової, палеоантропологічна серія із могильника Мамай-Сурка має мор-
фологічну подібність до аборигенного населення Нижнього Подніпров’я (могильники Кам’янка,
Каїри), з серіями салтівської культури, аланськими серіями Північного Кавказу; відзначений пев-
ний зв’язок з серіями Південної Русі [Литвинова 1997, 33]. Все це, на думку дослідника пам’ятника
М. В. Єльнікова, “свідчить про змішаний склад населення, яке залишило могильник, що в свою
чергу, відображає історичну ситуацію  цього регіону в золотоординський період” [Ельников 2000,
51]. Таким чином, є підстави вважати, що на могильнику Мамай-Сурка могли бути поховані алани,
які мали як місцеве, так і північнокавказьке походження.

Значний інтерес викликає поховальний обряд могил цього некрополя, а також деякі речі, що
мали культове призначення. Поховання там здійснювалися на глибині 0,3—1,8 м в ґрунтових ямах
прямокутної, трапецієподібної та овальної форм, більшість з яких була орієнтована по лінії півден-
ний захід — північний схід. Деякі могильні ями мали заплічки (3 %) та залишки дерев’яних домо-
вин (9 %). Більшість похованих знаходились у витягнутому положенні на спині, головою на півден-
ний захід — захід, з відхиленнями. Положення рук небіжчиків було різноманітним (рис. 1, 6). Іноді
зустрічались відхилення від поширеного на могильнику обряду: небіжчики знаходились — у сидя-
чому положенні; витягнуто на животі, обличчям додолу; витягнуто на спині, зі злегка підігнутими
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ногами, покладеними на правий бік. Не дивлячись на те, що 66 % поховань мали інвентар, є підста-
ви вважати їх християнськими. На користь цього можуть свідчити деякі речі, що мали культове
призначення: енколпіон (рис. 2, 3 ), кіотець — частина діадеми (рис. 2, 4), натільні хрестики (рис. 2,
5), фрагменти кераміки з накресленим хрестом (рис. 2, 6 ). Враховуючи наявність у похованнях
могильника Мамай-Сурка рис як язичницького, так і християнського культу, М. В. Єльніков зробив
висновок: “...населення могильника продовжувало використовувати окремі правила та норми старої
обрядності навіть при виконанні основних канонів  нової, насамперед християнської, релігії” [Ель-
ников 2000, 50 —52].

Таким чином, є підстави вважати, що  населення значної кількості поселень християн у степо-
вому Подніпров'ї  пережило монгольську навалу, а за часів Золотої Орди навіть відбулася нова міграція
християнського населення до Нижнього Подніпров'я з інших місць Улусу Джучі, в тому числі з
північнокавказької Аланіїї. Все це у значній мірі спростовує тезу про “монголо-татарське іго”,  що
набула поширення у східноєвропейській історіографії. Навпаки, ми бачимо, що монголо-татари Зо-
лотої Орди, які на початку ХІV ст. перейшли до ісламу, не тільки не забороняли християнство, а
навіть сприяли його поширенню серед населення міст. Не відомо, до якої єпархії Константинопольсь-
кого патріархату належали алани —християни Нижнього Подніпров'я. Що ж стосується сусіднього
регіону — Північно-Західного Причорномор'я, то встановити це, здається, можливо.

На початку ХІV ст. візантійський історик Никифор Григора повідомляв про переселення з
півночі з-за Дунаю до Візантії аланів: “... некоторые из массагетов, живущих за Истром (Дунаем. —
О. Б.), тайно присылают к нему (императору. — О. Б.) посольство. Их вообще называют Аланами.
Они издревле приняли христианство и хотя, впоследствии подчинились скифам (татарам. — О. Б.)
телесно, невольно уступив их силе, но постоянно питали в душе мечту о самостоятельности... Как
бы то ни было, но посольство было принято благосклонно, и более 10 тысяч массагетов прибыло с
женами и детьми” [Никифор Григора 1862, 197 —201]. Коментуючи це повідомлення та інформацію
інших письмових джерел, де йдеться про знаходження аланів в Північно-Західному Причорномор’ї
на північ від Болгарії, Ю. А. Кулаковський прийшов до висновку, що ці алани мали б належати до
Вічинської єпархії Константинопольського патріархату, центр якої мусив би знаходитись у м. Вічин
на території Добруджи  [Кулаковский 1897б, 315 —336]. Проте в історіографії ХІХ ст. набула поши-
рення думка, що Вічинська єпархія знаходилась на Північному Кавказі, поруч з аланською митро-
полією [Кулаковский 1897б, 316 —317]. Схожої думки дотримується сучасний дослідник В. О. Куз-
нєцов, який ототожнює Вічину з Пітіунтом (Піцундою), що була відома в грузинських документах
під назвою Бічвінт   [Кузнецов 1984, 212].

Наскільки обґрунтованими є перша та друга версії? Прибічники кавказької локалізації поси-
лаються на Синодальний акт Константинопольського патріархату від 1317—1318 рр. стосовно уре-
гулювання суперечок між Готською та Сугдейською митрополіями, де функції посередників були
покладені на “архиереев Аланийского, Вичинского и Зикхо-Матрахского” [Древние акты… 1867,
445]. Згадка Вічинської єпархії поруч з кавказькими митрополіями, на думку прибічників кавказь-
кої локалізації Вічини, може свідчити, що вона мала відношення до Кавказу і знаходилась поруч з
Кримом [Кузнецов 1984, 212]. Інших вагомих аргументів щодо локалізації Вічинської єпархії на
Кавказі немає. Тому більш обґрунтованою виглядає гіпотеза Ю. А. Кулаковського.

На користь локалізації Вічинської єпархії в Північно-Західному Причорномор’ї  Ю. А. Кула-
ковський наводить цілу низку аргументів, які заслуговують на особливу увагу. По-перше, дослідник
вказує на те, що вічинський митрополіт брав участь в соборах у травні 1341 р., квітні 1343 р., і у
вересні 1348 р. Це можна пояснити тим, що його митрополія (єпархія) знаходилась “в местностях,
весьма недалеких от Константинополя” [Кулаковский 1897б, 317]. По-друге, про знаходження Вічи-
ни в Північно-Західному Причорномор’ї може свідчити акт Константинопольського патріархату від
1359 р., де сказано: “Синод переводит митрополита Вичинского Никифора на митрополию всей
Угровлахии, по желанию Господаря Угровлахийского Александра” [Древние акты… 1867, 447]. Це
дало додаткові підстави Ю. А. Кулаковському вважати, що Вічина знаходилась поруч з Угровлахією
[Кулаковский 1897б, 317]. По-третє, в 1308 р. згадані Никифором Григорою алани  повернулися до
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Болгарії та поступили на службу до болгарського царя. З  огляду на це Ю. А. Кулаковський зробив
припущення, що “они пришли оттуда же” [Кулаковский 1897б, 317]. Таким чином, спостереження
Ю. А. Кулаковського дозволяють погодитись з тим, що Вічинська єпархія знаходилась у місті Вічин
на території Болгарського царства, а  алани-християни, які в XIII—XV ст. проживали в Північно-
Західному Причорномор’ї, могли належати до неї.

  Не відомо, яке походження мали згадані у письмових документах XIV—XV ст. алани Північно-
Західного Причорномор’я — північнокавказьке або належали до аборигенів причорноморських степів,
але не викликає сумнівів їх приналежність до православної християнської церкви.  У зв'язку з цим
особливий інтерес викликає могильник біля с. Лімбарь у Молдавії. За спостереженнями дослідника
цього пам'ятника І. Хинку,  “таких могильників у Молдавії та за її межами в безпосередній близь-
кості дуже мало (в Молдавії їх всього три)". Переважна більшість місцевих поховань у ґрунтових
ямах орієнтована головою на захід (із сезонними відхиленнями). У багатьох похованих руки були
складені на животі або на грудях.  Це дозволяє говорити про те, що це — “могильник християнсь-
кий, хоча не знайдені натільні хрестики". Але є на даному некрополі й інша група поховань, для
яких характерні меридіональна орієнтація, наявність побутових предметів у похованнях, повторне
розкриття поховань, поховання тварин і т. п. Все це, на думку І. Хинку,  “свідчить про проживання
на цьому поселенні людей іншої, не християнської віри". Рідкісний інвентар дозволяє продатувати
могильник XII—XIV ст. [Хынку 1976, 4, 64].

 М. С. Веліканова піддала краніологічному аналізу 40 черепів (порівну чоловічих і жіночих) з
могильника у с. Лімбарь. Отримані результати свідчать, що “чоловічі черепи з серії могильника
виявляють явну відмінність від середньовічного слов'янського населення цієї області, відомого з
могильника IX—X ст. біля с. Бранешти". Ці брахікранні черепи можна віднести до так званого злив-
кинського антропологічного типу, який набув поширення серед салтівського населення степів попе-
редньої хозарської епохи. М. С. Веліканова прийшла до висновку про немісцеве походження брахі-
кранного компонента.  Жіночі ж доліхокранні черепи, за її спостереженнями, виявляють велику
схожість з жіночими серіями із сусіднього могильника Бранешти. Це дозволило дослідниці говорити
про “слов'янську приналежність доліхокранного елемента серії з Лімбарь". У кінцевому результаті
краніологічні виміри, проведені на могильнику Лімбарь М. С. Велікановою,  дозволили зробити
досить несподівані висновки: “… група, що залишила могильник Лімбарь, належить антропологіч-
но до “болгарської", а не “аланської" частини салтово-маяцького населення. Однак цій обставині
навряд чи потрібно придавати значення. Відомо, що термін алан вживався в історичних документах
і у вузько етнічному, і в широкому збірному значенні. Археологічні дані свідчать про тісне зіткнення
обох варіантів салтово-маяцької культури, що, можливо, могло привести до поглинання одного ет-
ноніма іншим” [Великанова 1975, 114—138].

Таким чином, наявність на християнському могильнику Лімбарь краніологічних серій злив-
кинського типу дозволила М. С. Велікановій дійти також до  висновків щодо віднесення його  носіїв
до аланів. Хоча підхід згаданого дослідника у деяких деталях суперечить нашим припущенням. З
іншого боку. Звертає на себе увагу присутність  краніологічних серій слов’янського типу  серед
жінок, що може свідчити про матримоніальні зв’язки між представниками різних етносів, які нале-
жали до однієї конфесії — православного християнства. У даному випадку є сенс зазначити, що
приналежність до християнства могла в значній мірі сприяти етнічній консолідації аланів і слов’ян
Північно-Західного Причорномор’я в одну спільність. Аналогічні процеси ми спостерігаємо в інших
місцях Північного Причорномор’я. Виходячи із сказаного, можна зробити висновок, що алани
Північно-Західного Причорномор’я були християнами та могли мати пряме відношення до салтівсь-
кої культури, а окремі групи цього населення могли зберігатися тут навіть у XIV ст.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що за часів  середньовіччя аланське населення Криму та
степів Північного Причорномор’я дотримувалося православного (візантійського) християнства. Дані
письмових джерел та археологічних розкопок свідчать, що  алани Криму на кілька століть раніше
від своїх одноплемінників на Північному Кавказі та східних  слов’ян перейшли до християнської
релігії. Цьому значною мірою сприяло знаходження візантійських колоній у Криму та місіонерська
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діяльність представників Константинопольського патріархату, що в принципі відповідало геополі-
тичним інтересам Візантійської імперії в регіоні. Поширення ж християнста серед аланів степів
Північного Причорномор’я в ХІІ—XIII ст.  — це наслідок перебування тут слов’янського населення,
а значить і місіонерів з Русі, що у певній мірі відображає існування слов’янського фактора у причор-
номорському регіоні напередодні монгольської навали. За часів Золотої Орди в XIII—XV ст. грома-
ду аланів-християн Північного Причорномор’я поповнили аланські переселенці з Північного Кав-
казу, які вже на своїй батьківщині стали православними християнами. Аналіз ситуації свідчить, що
алани Криму та причорноморських степів, тобто територій, які входили до складу Хозарського кага-
нату, Дешт-і Кипчак та Золотої Орди, зберігали протягом досить тривалого часу своє християнство
завдяки віротерпимості хозар, половців та монголо-татар. Проте ця закономірність кочового сусп-
ільства мусить стати предметом окремого дослідження.
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Iрина Завадська
ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI

(за культовими пам’ятками)

Процес християнiзацiї населення Херсонеса, найбiльшого центру Вiзантiйської iмперiї у Кри-
му, є одним з головних аспектiв його ранньосередньовiчної iсторiї. Дослiдження етапiв поширення
тут християнського вчення має велике значення для більш глибокого розумiння соцiально-полiтичної
та iдеологiчної ситуацiї як у самому мiстi, так i на територiї всього Пiвденно-Захiдного Криму, який
в той перiод перебував у сферi його впливу. Проблема, що розглядається, має велике значення ще й
тому, що згiдно з письмовою традицiєю саме Херсонес був тим мiсцем, звiдки християнство як
державна релiгiя прийшло у Київську Русь.

До теми християнського Херсонеса так чи iнакше зверталося багато дослiдникiв iсторiї мiста.
Бiльшiсть робiт присвячено окремим питанням даної проблеми, розглянутим на пiдставi аналiзу
певних груп джерел. Найповніше вивчені письмовi джерела, насамперед, агiографiчна лiтература,
яка мiстить вiдомостi з iсторiї початкового етапу проникнення християнства у Херсонес. Специфiка
житiй як iсторичного джерела породила широкий спектр поглядiв на них — вiд абсолютної довiри
до викладених в них фактiв [Макарий 1994, 109—112]  до повного заперечення будь-якої їх iсторичної
цiнностi (I.Франко, Є.Голубинський, К.Харлампович) [Латышев 1906, 77—81; Шестаков 1908, 14—
25; Спиридонов 1914]. Критичний аналiз житiй святих єпископiв херсонських подано у творах В.В.Ла-
тишева [Латышев 1906; Латышев, Кекелидзе 1913]. Порiвнюючи рiзнi редакцiї житiй, вiн дiйшов
висновку, що в їх основу положено iсторичнi подiї, якi вiдбувалися у Херсонесi у IV ст. Головнi
положення його дослiджень визнані сучасними вченими.

Iншу групу джерел, що також часто використовує ться при вивченнi процесу християнізацiї
Херсонеса, становлять матерiали некрополя. Одержанi під час його розкопок данi про християнськi
поховання зiбранi у роботах М.I.Ростовцева [1914, 439—507], О.Л.Якобсона [1959, 250—260], В.Ф.Ме-
щерякова [1975, 104, 105], П.Д.Дiатропова [1986, 136, 142], В.М.Зубаря [1991, 9—18; 2000, 55—95].

У ходi дослiдження могильника та городища Херсонеса було виявлено ряд епiграфiчних пам-
’яток ранньохристиянського часу. Вони значно доповнюють вiдомостi про християнiзацiю цього
міста у ранньому середньовiччі. Їх описи та оцiнка увiйшли до праць багатьох дослiдникiв.

Аналiз перелiчених груп джерел є основою робiт з iсторiї проникнення та утвердження хрис-
тиянства у Херсонесi (В.Ф.Мещеряков, П.Д.Дiатропов, В.М.Зубар). Їх автори у своїх концепцiях
важливу роль вiдводять також пам’яткам ранньосередньовiчної християнської архiтектури, пов’язу-
ючи з їх появою початок масової християнiзацiї населення мiста. Але, незважаючи на визнання
значення цiєї групи джерел, їх аналiзу в згаданих творах немає.

У Херсонесi вiдкрито велику кiлькiсть рiзноманiтних та рiзночасових культових споруд — вiд
великих ранньовiзантiйських базилікальних комплексiв до малих каплиць, розмiщених у кожному
кварталi пiзньосередньовiчного Херсона. Значення цiєї категорiї пам’яток як iсторичного джерела
важко переоцiнити. Присутнiсть у Херсонесi вiзантійських за своєю природою споруд є доказом
сильного полiтичного впливу Вiзантiйської iмперiї на Херсонес. Оскiльки церкви будувалися знач-
ною мiрою за рахунок мiського бюджету, вони також є показником рiвня економiчного розвитку
мiста. Як громадськi споруди, призначенi прославляти та упроваджувати в широкi маси iдеї держав-
ної релiгiї, християнськi храми втiлювали “все технiчно та художньо передове для даного iсторичного
перiоду” [Якобсон 1959, 130]. По сутi вони були не тiльки iдеологiчними, але й культурними центра-
ми Херсонеса. Типи та форми херсонеських храмiв, якi склалися пiд впливом архiтектури рiзних
вiзантiйських центрiв, дозволяють простежити культурнi зв’язки Херсонеса. Таким чином, храмова
архiтектура Херсонеса являє собою надзвичайно iнформативну групу джерел з рiзних аспектiв його
iсторiї, i, передусiм, з iсторiї християнiзацiї мiста.
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Церковна архітектура ранньовiзантiйського Херсонеса в усi часи привертала до себе велику
увагу. Бiльш як за 170-лiтню iсторiю археологiчного дослiдження херсонеського городища накопи-
чено багато матерiалiв про храми мiста. За цей перiод у свiт вийшло чимало публiкацiй як про
окремi пам’ятки, так i про ранньовiзантiйську архiтектуру Херсонеса загалом. Багато проблем, що
пiднiмалися у цих працях, продовжують залишатися дискусiйними. Особливо значнi розбiжностi
викликають питання хронологiї вiдомих пам’яток. Так, однi й тi ж об’єкти  датуються часом вiд IV
до X ст. Потребує свого вирiшення також проблема генези ранньовiзантiйської архiтектури. Бiльшiсть
вiтчизняних дослiдникiв подiляють точку зору О.Л.Якобсона, який зробив висновок про малоазiйське
походження форм херсонеських храмiв  [Якобсон 1959, 183—188]. Однак надрукованi в останнi
десятилiття матерiали, що стосуються вивчення великої кiлькостi церков на територiї рiзних частин
Вiзантiйської iмперiї, дають змогу переглянути висновок О.Л.Якобсона. Спiвставлення херсонесь-
ких пам’яток з ранньовiзантiйськими аналогами допоможе також прояснити питання iнтерпретацiї
рiзних частин храмових комплексiв та реконструкцiї християнських обрядiв, що в них проводилися.

Розв’язання цих та iнших проблем допоможе розширити наше уявлення про процес
християнiзацiї Херсонеса, висвітлити деякi “темнi сторiнки” в його iсторiї та переглянути окремi
положення, що панують у науковiй лiтературi з даної тематики.

Зараз до ранньовiзантiйських християнських пам’яток архiтектури Херсонеса з певнiстю можна
вiднести 11 базилiк (Уваровська, Пiвнiчна, 1935 р., 1932 р., Захiдна, Базиліка на горбi, Базилiка в
базилiцi, базиліки № 17, і № 28, Схiдна, Базилiка Крузе), чотириапсидний храм та замiський неве-
ликий храм на територiї некрополя. Певно, кожна базилiка була центром цiлого культового комплек-
су як зі спорудами, сучасними їй, так i з пiзнiшими, що виникли у процесi її функцiонування1 .

Практично всi нинi вiдомi ранньовiзантiйськi херсонеськi храмовi комплекси й окремi храми,
за винятком двух базилiк (1932 i 1935 р.), вiдкритi та частково розкопанi у дореволюцiйний перiод
(О.А.Уваров, Одеське товариство iсторiї та старожитностей, Археологiчна Комiсiя, представником
якої був К.К.Косцюшко-Валюжинiч). Через недосконалу методику тогочасних розкопок значна час-
тина iнформацiї про дослiджуванi об’єкти, зокрема з питання їх датування, була втрачена. Так, зовсiм
не збереглися будь-якi археологiчнi матерiали для визначення часу будiвництва базилiк Пiвнiчної,
Схiдної, Крузе, № 17 i № 28. Однак, завдяки ряду спiльних рис з iншими базилiками Херсонеса
(архiтектурний тип, технiка мурування, деталi iнтер’єру) цiлком очевидно, що вони синхроннi з
рештою ранньосередньовiчних храмiв [Завадская 2000б, 78—79]. Результати дослiджень деяких з
них у 30—80-х роках дають можливiсть уточнити їх датування, а також встановити хронологiчнi
межi культового будiвництва у ранньому середньовiччi.

Найранiшою з вiдомих християнських споруд є храмик, пiзнiше перекритий Замiським
хрестоподiбним храмом. Згiдно з нумiзматичними знахiдками (монети Феодосiя I (379—395) та
Аркадiя (396—408)) [Домбровский 1993, 300], його побудували наприкiнцi IV — на початку V ст. За
монетами постюстинiанiвських випускiв визначається час спорудження центрального за своїм зна-
ченням херсонеського комплексу Уваровської базилiки, яка разом з хрещальнею виникла у перiод
приблизно з 70-х років VI ст. [Завадская 1997, 305]. Базилiка 1935 р., збудована на насипу “третьо-
го” шару, датується за керамiчними знахiдками та монетами з цього шару, а також iз засипу ям та
цистерн безпосередньо бiля неї. На їх пiдставi можна припустити, що базилiку спорудили не ранiше
середини — третьої чвертi VI ст. [Завадская 2000б, 80-81]. До цього ж перiоду, мабуть, належить і
Базилiка 1932 р., що також визначається за керамiчними та монетними знахiдками [Белов 1941,
222—225]. Примiщення, якi входили до комплексу обох базилiк, виникли трохи пiзнiше. На їх мiстi
пiд час побудови цих споруд були розмiщенi ями для розчину вапна та печi для його випалювання
[Завадская 2000б, 82]. Захiдна базилiка, розмiщена скраю пiвнiчно-захiдної частини городища, по-
будована на дiлянцi римського некрополя пiсля включення його у межi мiста внаслiдок будiвництва



Християнство в ранньовiзантiйському Херсонесi

3 8 Східний світ №1 ‘ 2000

оборонних стiн не ранiше епохи Юстинiана I [Антонова 1963, 63; Завадская 1998, 327, 341]. Terminus
post quem Базилiки на горбi також визначається за монетами Юстинiана I з колодязя на пiвденний
схiд вiд неї та за ранньосередньовiчною керамiкою iз заповнення гончарної печi пiд її пiвнiчним
нефом [Завадская 1998, 336]. Раннiй комплекс Базилiки в базилiцi споруджено у другiй половинi VI
ст., не ранiше правлiння Юстiна II, монету якого знайдено пiд субструкцiєю мозаїки [Рыжов 1997,
74, 2; Завадская 2000б, 82]. Археологiчний матерiал з шарiв, рiвночасних з будiвництвом чотириап-
сидного храму, датує його часом не ранiше другої половини VI ст. [Кутайсов 1982, 162—164; Саза-
нов 1991, 67].

Отже, судячи з матерiалiв археологiчних дослiджень пам’яток ранньовiзантiйської архiтектури,
вони були спорудженi в один хронологiчний перiод. Масове будiвництво почалося, скорiш за все, в
епоху Юстинiана I i тривало протягом усього VI ст. Цей процес завершився у першiй половинi чи
навiть на початку VII ст. [Завадская 2000б, 83—84].

Побудова такої великої кiлькостi храмiв на територiї одного мiста протягом порiвняно коротко-
го часу не є чимось унiкальним. Масове християнське будiвництво в раннє середньовiччя мало мiсце,
наприклад, у Дiоклетiанополiсi (сучасне мiсто Хiсар, Болгарiя). Протягом V — початку VI ст. там
спорудили вісім базилiк, одна базилiка невеликих размiрiв функцiонувала з IV ст. Кожний район
цього єпископального центру мав свою парафіяльну церкву [Маджаров 1971, 37; Madjarov 1989,
2526—2537]. До другої половини IX ст. пiднесення культового будiвництва вiдзначено у болгарськiй
столицi Плiсці. До цього часу належать близько 20 храмiв, серед них дев’ять так званих “типових”
базилiк, аналогiчних за планом, розмiром i будiвельною технiкою [Георгиев 1987, 68].

Усi ранньосередньовiчнi храми Херсонеса, якi дiйшли до нас, функцiонували тривалий час.
Храми, якi збереглися до XIII—XIV ст., розмiщенi у схiднiй частинi городища. Базилiки на заходi
мiста (Захiдна базилiка, Базилiка на горбi, Базилiка в базилiцi) та на Пiвнiчному березi (Базилiки
1932 та 1935 р.), а також чотириапсидний храм були зруйнованi значно ранiше [Суров 1965, 137;
Беляев 1979, 116; Рыжов 1997, 298; Белов 1941, 231; Белов 1955, 276; Завадская 2000, 85—87]. За
нумiзматичними даними, а саме: скарбами з монетами випуску Василiя II (976—1025), це вiдбулося
в перiод з останньої чвертi X до першої чверті XI ст. Таким чином, не виключено, що їх загибель
стала наслiдком походу князя Володимира у 988 р. У пiздньовiзантiйський перiод на територiї
бiльшостi з них iснували вже iншi культовi будiвлi.

Херсонеськi базилiки мають мiж собою значну типологiчну схожiсть, що пiдтверджує їх
хронологiчну близькiсть, а також свiдчить про їх спільне походження. Спiвставлення мiсцевих храмiв
з аналогiчними спорудами iз iнших регiонiв допоможе вирiшити проблеми генези херсонеської
архiтектури, визначити  коло культурних зв’язкiв i впливiв. Отже, пошук архiтектурних паралелей є
одним iз найважливiших напрямiв у вивченнi ранньохристиянських пам’яток Херсонеса.

Абсолютно всi базилiки Херсонеса належать до еллiністичного типу, найголовнiшою рисою
якого було перекриття iз застосуванням крокв на вiдмiну вiд склепiнчастих базилiк схiдного типу
[Millet 1916, 16—92]. Цей факт дає змогу говорити про входження Херсонеса до сфери впливу вели-
кого регіону з центром у Константинополi, де переважала еллiністична базилiка (Егейське та Серед-
земноморське узбережжя Малої Азiї, Грецiя, Балкани, Кiпр, прибережнi райони Сирiї, Палестини,
Пiвнiчної Африки) [Полевой 1973, 24; Чанева 1968, 15; Хрушкова 1991, 185; Rott 1908, 27, 318;
Strzygowski 1903, 44—52; Papageorghiou 1986, 490—491; Duval 1989, 2746—2754; Barnea 1966, 334].

Одна з особливостей херсонеських базилiк — це їхнi в бiльшiй чи меншiй мiрi укороченi
пропорцiї, що були, вiрогiдно, вiдображенням загальної тенденцiї до скорочення довжини споруд у
V—VI ст. [Чанева 1968, 16—19]. Однак вiдмiни у пропорцiях мiж ними не можуть свiдчити на
користь рiзного часу їх спорудження, на що вказують приклади будiвництва вкорочених i бiльш
витягнутих базилiк в один перiод.
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Для базилiк Херсонеса характерна висунута у середнiй неф солея у виглядi невисокого помо-
сту. У двух базилiках — Уваровськiй та № 28 збереглися залишки амвонiв. Таке оформлення
передвiвтарного простору херсонеських базилiк, яке мало велике значення в лiтургiйном дiйствi,
повнiстю вiдповiдало зразкам константинопольської та грецької архiтектурних шкiл [Полевой 1973,
28, 30—31; Papageorghiou 1986, 493; Sodini 1989, 422—423]. Для порiвняння можна вiдмiтити, що
висунута солея не типова для базилiк Сирiї, центральних областей Малої Азiї, Закавказзя [Lassus
1947, 188, 207—209; Grabar 1968; Якобсон 1983, 85—94].

Усi херсонеськi базилiки спочатку мали одну виступаючу апсиду, напiвкруглу зсередини та
напiвкруглу чи п’ятигранну ззовнi. Згiдно з археологiчними даними та архiтектурними паралелями,
базилiки з обома видами апсид побудовано в один перiод. Популярнiсть п’ятигранної апсиди у
Херсонесi, скорiше, пояснюється його зв’язками з Малою Азiєю [Millet 1916, 182—184; Леквинадзе
1973, 176—177; Якобсон 1976, 198].

Серед базилiк Херсонеса особливо видiляється Базилiка Крузе, яка мала триконхiальну форму
апсиди. Таку ж апсиду мав храм у комплексi Уваровської базилiки. О.Л.Якобсон пов’язує цi споруди
iз сирiйською архiтектурою i датує їх появу не пiзнiше V ст. [Якобсон 1959, 190]. Але базилiкальнi
споруди з подiбним оформленням вiвтарної частини вiдомi й в пiзніший час. До них належить одна
з найближчих аналогій херсонеським пам’яткам — базилiка храмового комплексу св. Симеона в
Антiохiї VI ст. [Grabar 1946, 118—119, fig.55]. Судячи з того, що найчастiше храми з триконхiальною
апсидою були мартирiями [Grabar 1946, 102—119], можна припустити, що i аналогiчнi херсонеськi
споруди були об’єктами меморiального культу.

Належнiсть херсонеських базилiк до еллiнiстичного типу демонструє захiдна частина їхнього
плану. Всi вони мали нартекс, що був традицiйною рисою базилiк Константинополя, Грецiї, Балкан,
Егейського узбережжя Малої Азiї. Єдина базилiка у Херсонесi, Уваровська, мала атрiум з фiалом,
який призначався для ритуального обмивання [Delvoye 1962, 288]. Наявнiсть атрiума, зокрема у
базилiках Кiпру, Грецiї, Малої Азiї, розглядається як свiдчення впливу Константинополя
[Papageorghiou 1986, 492, 495].

Значне поширення базилiк з хорами у регiонах, де мав перевагу еллiнiстичний тип [Полевой
1973, 2—-26; Якобсон 1983, 40; Чанева 1968, 20; Barnea 1966, 337; Papageorghiou 1986, 493—494],
дає можливiсть з великою долею ймовiрностi припустити, що базилiки Херсонеса також могли мати
хори. Це пiдтверджується значною мiцнiстю фундаментiв їхнiх стiн та стилобатiв, а також вiдмiченим
фахiвцями фактом знаходження пiд час розкопок колон двох основних розмiрiв, меншi з яких могли
належати хорам [Бертье-Делагард 1893, 22; Якобсон 1959, 172; Белов 1938, 94].

Характерною рисою всiх базилiк Херсонеса є масове застосування мармурових деталей в їхньо-
му iнтер’єрi, зокрема колон, що подiляють наос на нефи [Якобсон 1959, 131—152]. Аналогічнi деталi,
як за стилем, так i за матерiалом, знайдено в багатьох регiонах Вiзантiйської iмперiї, i вони розгляда-
ються дослiдниками як безумовне свiдчення прямих контактiв окремих мiсцевостей з Константино-
полем [Хрушкова 1985, 93; Димитров 1967, 41; Megaw 1974, 68; Biernacki 1997, 72, 79; Duval 1989,
2783—2789]. Багато аналогiй серед вiзантiйських пам’яток знаходять також мозаїчнi пiдлоги херсо-
неських базилiк [Якобсон 1959, 222—247; Цветковиh-Томашевиh 1978, 29—32; Kessiakova 1989,
2554—2556; Russell 1989, 1625—1635; Campbell 1988, 87, 88, 99,100].

Судячи з архiтектурних залишкiв херсонеських ранньосередньовiчних храмiв, можна зробити
висновок про застосування у культовому будiвництвi мiста змiшаного мурування [Якобсон 1959,
186]. Чергування шарiв каменю та цегли (opus mixtum) характерне для столичної архiтектурної школи
i зустрiчається як у храмах Константинополя, так i на територiї, що зазнавала його сильного впливу,
—— на Балканах, у Грецiї, в захiднiй частинi Малої Азiї, в Абхазiї [Бобчев 1961, 154—201; Овчаров
1982, 68—70; Леквинадзе 1972, 311; Леквинадзе 1973, 172, 174, 177; Хрушкова 1985, 88—91].
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Таким чином, розглянуті композицiйно-типологiчнi та будiвельнi характеристики
ранньосередньовiчних храмiв Херсонеса не залишають сумнiвiв вiдносно приналежностi наших
пам’яток до ранньовiзантiйської християнської архiтектури. Акцентуючи увагу на засадних харак-
теристиках, можна зробити висновок, що для будiвничих херсонеських храмiв головним орiєнтиром
у виборi архiтектурних форм була, насамперед, столична архiтектурна школа, що поширила свiй
вплив на значну територiю Середземномор’я та Причорномор’я. Це проявилося як в еллiнiстичному
типi, який визначив вигляд усiх херсонеських базилiк, так i в декоративному оформленнi їхнiх
iнтер’єрiв, у будiвельнiй технiцi та в лiтургiйному улаштуваннi.

Крiм столичних рис, херсонеська архiтектура увiбрала в себе також елементи iнших
регiональних шкiл. До них вiдносяться, наприклад, триконхiальнi апсиди, близькосхiдне, сирiйське
походження котрих пiдкреслював О.Л. Якобсон [Якобсон 1959, 190]. Невеликi купелi у апсидi чи
нишi, якi можна спостерiгати в хрещальнях Захiдної базилiки та Базилiки в базилiцi, також пов’язу-
ються iз сирiйською традицiєю [Dufay 1989, 648—649].

До свiдчень малоазiйського впливу належать п’ятиграннi апсиди деяких херсонеських базилiк.
Скорiш за все, архiтектурним зв’язкам саме з Малою Азiєю Херсонес зобов’язаний хрестоподiбними
спорудами у виглядi як самостiйних храмiв (Замiський, Захiдний замiський, № 19 та № 27), так i
прибудов до Захiдної та Схiдної базилiк [Якобсон 1959, 205]. Ранньосередньовiчнi паралелi дозво-
ляють припустити, що прибудови херсонеських базилiк можуть бути вiднесені до перiоду близького
до спорудження самих базилiк (приблизно з VII по IX ст.) [Якобсон 1983, 58; Брунов 1935, 447; Rott
1908, 318; Grabar 1946, 154—157] .

Найближчi аналогiї чотириапсидному храму дають ранньосередньовiчнi тетраконхи Закав-
каззя (Дзвелi-Гавазi, Кашветський храм та iн.), що, можливо, визначає напрям пошуку його джерел
[Амиранашвили 1950, 112; Хрушкова 1991, 188; Якобсон 1970, 45].

Таким чином, формування ранньохристиянської архiтектури Херсонеса проходило пiд впли-
вом рiзних регiональних шкiл при домiнуваннi столичних канонiв. Однак цей процес не був про-
стим копiюванням iноземних форм, якi, набували мiсцевої специфiки та були максимально присто-
сованими до тогочасних потреб і умов. У результатi з’явилася невелика локальна архiтектурна група
пам’яток, головним чином базилiк, схожих мiж собою як у початкових формах, так i в наступних
перебудовах.

Порiвняльний аналiз найважливiших груп джерел з iсторiї становлення християнської iдеологiї
в Херсонесi, серед яких також i розглянутi пам’ятки культової архiтектури, дозволяє намiтити основнi
етапи проникнення, поширення та утвердження там християнства.

Знайомство херсонеситiв з християнським ученням цiлком могло вiдбутися вже у першi столiття
н. е. Цьому сприяли iнтенсивнi торгово-економiчнi зв’язки мiста з рiзними областями Римської iмперiї
та, передовсiм, з Малою Азiєю [Кадеев, Сорочан 1989], де християнство мало значне поширення.
Немає також достатнiх пiдстав виключати можливiсть перебування у Херсонесi в цей час засланих
християн, зокрема святого Климента [Бертье-Делагард 1893, 58—63; Шестаков 1908, 14—15; Меще-
ряков 1975, 101; Диатропов 1986, 128; Завадская 2000а, 181]. Однак, серед мiського населення тодi
нова вiра ще не дiстала визнання, про що свiдчить повна вiдсутність будь-яких християнських пам-
’яток I—III ст. Тим часом у релiгiйному життi тут, можливо, менш iнтенсивно, нiж у центральних
областях, вiдбувалися такі ж процеси, що пiдготували ґрунт для поступового утвердження монотеї-
стичної iдеологiї у формi християнства [Соломоник 1973; Мещеряков 1980, 8—14; Кадеев 1996,
149—165; Зубарь 1982, 58, 62; Зубарь 1991, 23].

Основним джерелом з iсторiї поширення християнства у Херсонесi на ранньому етапi є житiя
єпископiв херсонських [Латышев 1906], iсторична основа яких визнається практично всiма сучас-
ними дослiдниками. Але деякi суперечностi мiж текстами рiзних версiй житiй та невiдповiднiсть
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наведених у них фактiв iсторичнiй ситуацiї першої чвертi IV ст. викликали сумнiв у правильностi
вiднесення описаних подiй до цього часу. На думку К.Цукермана, вони мали мiсце протягом бiльш
тривалого перiоду [Цукерман 1994, 546—547; Завадская 2000а, 179—181]. Еферiя, попередника єпис-
копа Капiтона, вiн ототожнює з херсонеським єпископом, учасником II Вселенського собору 381 р.,
а дiяльнiсть трьох єпископiв, якi перебували у Херсонесi до Еферiя, вiдносить до другої та третьої
чвертi IV ст. [Цукерман 1994, 548—549]. До цього часу тут проповiдував єпископ Василей, за якого,
згiдно з житiями, у мiстi вже були окремi християни [Латышев 1906, 8—9, 19].

У першiй половинi IV ст. кількість християн у Херсонесi була незначною. Писемнi джерела
фiксують окремi випадки навернення у християнство за попередникiв Еферiя [Латышев, Кекелидзе
1913, 84]. У першiй половинi 70-х років, згiдно з епiграфiчним джерелом, у Херсонесi перебував
загiн балiстарiїв [Айбабин 1999, 53]. К.Цукерман ототожнює його зi “всесильним воїнством”, що
прибуло в мiсто при Еферiї [Цукерман 1994, 558; Латышев, Кекелидзе 1913, 85]. Посилення iмперської
влади, безумовно, сприяло змiцненню християнської громади Херсонеса, яка саме за єпископа Еферiя
оформлюється в єпархiю. Але навряд чи можливо припускати значне збiльшення її чисельностi в
цей перiод. Язичництво серед мiського населення, як i в рядi областей iмперiї [Успенский 1996, 72—
102], зберiгало мiцнi позицiї. Антиязичницька кампанiя почалася лише в епоху Феодосiя I [Васильев
1998, 139; Кулаковский 1996, 105—109]. Проведення iмперської полiтики щодо утвердження хрис-
тиянства активно розпочалося у Херсонесi, напевно, за єпископа Капiтона. I хоча християнство в
останнiй чвертi IV ст. залишалося релiгiєю меншостi населення, певне зростання християнської
громади, яка перебувала пiд захистом мiсцевої провiзантiйської влади та вiйськових, звичайно ж,
вiдбувалося. До другої половини IV — початку V ст. належать першi датованi християнськi похован-
ня [Ростовцев 1914, 439—486; Мещеряков 1975, 104—105; Диатропов 1986, 137; Айбабин 1999, 52;
Сорочан, Зубарь, Марченко 2000, 173, 200]. Значення та вплив єпископа у мiстi зросли. Дiяльнiсть
Капiтона в цих умовах ознаменувала початок нового етапу в процесi християнiзацiї Херсонеса, про-
ведення якої стає державною полiтикою [Завадская 2000а, 183—184].

Наприкiнцi IV — у першiй половинi V ст. християнська громада у Херсонесi спiвiснувала з
прихильниками язичницьких культiв та iудаїзму. До того ж часу можна вiднести функцiонування
iудейської синагоги, залишки якої знайдено пiд Базилiкою 1935 р. [Завадская 1996, 100—101, 104;
1999, 56; Соломоник 1973, 15; Оверман, Макленнан, Золотарев 1997, 58—60; Айбабин 1999, 84]. Її
руйнування у другiй половинi V ст., скоріш за все, сталося з полiтичних причин i було зумовлене
зростаючим впливом християнства [Завадская 2000а, 187—188].

Нинi вiдомо не так уже й багато джерел з iсторiї християнства в Херсонесi у V — першiй
половинi VI ст. Однак на їх основi можна говорити про те, що вже в цей перiод церковна органiзацiя
мiста являла собою значну суспiльно-полiтичну силу, а християнськi iдеї неухильно поширювалися
серед мiсцевих мешканцiв [Завадская 2000а, 188—190].

Не виключено, що з останньої чвертi IV ст. у Херсонесi почали споруджувати християнськi
храми, незважаючи на вiдсутнiсть їхнiх архiтектурних залишкiв сьогодні. Як свiдчать житiя, храмо-
ве будiвництво велося за Еферiя (синаксарна стаття) та Капiтона [Латышев 1906, 11, 19; Латышев,
Кекелидзе 1913, 87—88]. Вiд церков IV—V ст. збереглося кiлька скульптурних груп [Айналов 1927;
Колесникова 1974]. До початкового етапу культового будiвництва можна вiднести тiльки невеликий
храм на територiї некрополя, який мiг бути побудований в перiод рубежу IV—V ст. Група вiдомих
ранньовiзантiйських церков другої половини VI — початку VII ст. умовно належить до другого ета-
пу християнського будiвництва у Херсонесi.

Спiльнi риси з херсонеськими мають базилiки, що вiдкритi на Мангупi, Эскi-Керменi та в
Партенiтi. Композицiйна i технiчна схожiсть цих споруд, особливо на ранньому етапi їх iснування,
пiдтверджує думку про їхнiй генетичний зв’язок i хронологiчну близькiсть [Якобсон 1940, 212—216,
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219; 1959, 195—197]. Центром поширення християнства на територiї Пiвденно-Захiдного Криму
був Херсонес — провiдник вiзантiйської полiтики на пiвостровi. Саме вiн i став iнiцiатором та вико-
навцем храмового будiвництва в окремих пунктах Кримської Готiї, яка у церковно-адмiнiстративному
планi входила до складу Херсонеської епархiї протягом другої половини VI — першої половини VIII
ст. [Якобсон 1959, 40; Айбабин 1999, 208].

Ранньосередньовiчнi базилiки Херсонеса функцiонували кiлька столiть. В епоху так званих
“темних вiкiв” жодна з них не була занедбана. Швидше за все, саме в цей перiод базилiки добудову-
валися новими спорудами i перетворювалися на центри окремих культових комплексiв. Цей факт
свiдчить про збереження та поступове посилення позицiй мiсцевої церковної органiзацiї в VII—VIII
ст. i пiдтверджує висновок дослiдникiв про вiдсутнiсть пiдстав говорити про глибоку соцiально-
економiчну кризу в Херсонесi у той час [Романчук 1972, 42—51; Сорочан 1995, 115—116; Зубарь,
Сорочан 1998, 125—126; Айбабин 1999, 164—170]. Звинувачення херсонеситів у “язичницьких нра-
вах” з боку папи Мартiна навряд чи варто розумiти буквально. Скорiш за все, таким чином вiн
визначив не релiгiйну ознаку мешканцiв Херсону, а лише їх жорстоке ставлення до себе. Про це
свiдчать слова, логiчно зв’язанi з фразою про “языческие нравы... живущих здесь”, а саме: “они не
имеют совершенно никакой человечности, кою природа людей даже среди самих варваров постоян-
но обнаруживает в нередко [проявляемом] ими сострадании” [Бородин 1991, 179].  Отже, в контекстi
листа папи Мартiна “язичницькi нрави” можливо розглядати лише як синонiм нелюдяностi.

Пiдбиваючи пiдсумки дослiдження iсторiї християнiзацiї Херсонеса можна зробити такий
висновок. Незважаючи на порiвняну вiддаленiсть вiд центральних областей Вiзантiї, мiсто перебу-
вало у сферi її iнтересiв та постiйного впливу. Тому цiлком закономiрно, що процеси у суспiльно-
полiтичному життi всiєї iмперiї знайшли своє вiдображення i в iсторiї Херсонеса. До таких процесiв
належить поступове перетворення християнства на монопольно панiвну iдеологiю. В серединi —
другiй половинi VI ст. християнiзацiя населення Херсонеса досягає найвищого ступеня. Безумовно,
побудова численних храмiв диктувалася, насамперед, прагненням вiзантiйської адмiнiстрацiї поши-
рити вплив церкви та змiцнити владу iмперiї у цiй вiддаленiй, але стратегiчно дуже важливiй областi.
Однак необхiдно враховувати i той факт, що таке масове християнське будiвництво не могло не
визначатися також внутрiшнiми потребами мiської общини. Судячи з кiлькостi великих церков, роз-
ташованих по всьому мiсту, чисельність їхніх парафіян повинна була бути досить значною. Скорiше
за все, у другiй половинi VI — на початку VII ст. вони становили бiльшiсть мiського населення.
Таким чином, iмперська полiтика християнiзацiї, що активно проводилася протягом ряду столiть,
загалом досягла своєї мети. Християнство у ранньовiзантiйському Херсонесi (Херсонi) здобуло пе-
ремогу.
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Любов Лиганова
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПАНАЇРА — ПРЕСТОЛЬНОГО СВЯТА ГРЕКІВ

ПРИАЗОВ’Я

Важливу роль у житті грецької общини відігравало свято панаїр. Найбільш ранні докумен-
тальні відомості про святкування панаїрів кримськими християнами-греками датується 1652 р., коли
турецький султан Магомет IV дав фірман кримському митрополиту Давиду, в якому наказав кадіям
Карасубазара, Балаклави та Гезльова допомагати митрополиту збирати з християн гроші за релігійні
обряди. Серед перерахованих свят названі й панаїри — “храмовые праздники” [Соколов 1932, 309—
310]. Наскільки важливою традицією, яка укорінилася в культурі греків (а можливо і у культурі
населення Криму взагалі), були панаїри, ми можемо бачити із зауваження Бертьє-Делагарда про те,
що минуло сторіччя після виходу греків з Криму, а “татарское население помнит престольные дни”,
автор пояснює цей факт “всегда бывшим широким празднованием престольных дней, считавшихся
едва ли не самыми главными памятниками в году” [Бертьє-Делагард 1899, 40]. Про те, що панаїр не
втратив свого значення у святковій обрядності греків і після переселення у Приазов’я, говорить той
факт, що практично жодна публікація стосовно маріупольських греків ХІХ — ХХ ст. не обходилася
без згадки про нього. У більшості випадків — це лаконічні, інколи уривчасті свідоцтва, але часто в
них міститься інформація, що не збереглася у повному обсязі до теперішнього часу. Систематизуючи
відомості, отримані з літературних джерел, і матеріали польових досліджень, спробуємо подивитись
на панаїр з рівня сучасних знань про нього.

Тлумачення слова панаїр не однозначне. Так, С.І.Марков у кінці минулого сторіччя наводив
думки мешканців м.Маріуполя, що виводили його: 1) від грецького дієслова “” (збираю),
2) від імені Божої Матері “Панаія”, 3) від імені давньогрецького бога Пана [Мариуполь… 1892, 416].
У сучасній грецькій мові термін панаїр — “” — означає всенародне свято (в основному
релігійне), народне гуляння, бенкет, святкування, веселощі, що повністю відповідає змісту свята
панаїр маріупольських греків. Окрім терміну панаїр у грецькому середовищі вживають й інші слова
для визначення престольного свята: у румейських селах Мала Янісоль, Чердаклі панаїр називають
“аю”, “аюс” (святий, священний) від новогрецького “”, дуже рідко вживається термін “мега
юрти” (веселе свято). Інформатори розповідали, що раніше це свято називали “аю” або “аюс” і це
правильна назва — грецька, а потім стали його називати панаїр — це вже “російська” назва свята.
У тюркомовних селах і поряд з терміном панаїр вживають і термін “хурбан” (с. Богатир), — “сабан-
тий” с. Мангуші.

Фактично матеріал, зібраний під час польових досліджень, дозволив систематизувати панаїри
згідно їхнього соціального характеру. Наукова класифікація панаїрів співпадає з народною:

а) загальносільське свято (загальне, суспільне, престольне свято) проводять у день святого,
якому присвячений храм у селі. Цей же святий вважається і заступником села. Незважаючи на те,
що є особа відповідальна за проведення свята — упорядник панаїру, в його організації беруть участь
практично усі мешканці села, вони ж є його учасниками;

б) родинний панаїр (особистий, хазяйський панаїр, панаїр від себе). Свято відбувається у
більш вузькому колі, в ньому беруть участь члени сім’ї, роду, найближчі сусіди, інколи уся вулиця
або квартал. Проводять такі панаїри у будь-яке релігійне свято, але більш прийнято — у день того
святого, ім’я якого носять члени сім’ї. Важливою умовою при проведенні родинного панаїру є на-
явність у будинку ікони святого, якому присвячене свято. Родинний панаїр проводять, не відступаю-
чи від ритуалу загальносільського свята: обов’язково приносять жертву, готують панаїрську кашу,
м’ясо і бузу. Після освячення їжі священиком або читання молитов старшими членами сім’ї почи-
нається загальна трапеза. Єдиним можливим відступом від правил була відсутність ігрової частини
(боротьби та перегонів);

в) загальногрецьким панаїром приазовські греки вважали і вважають панаїр на честь Божої
Матері (Панайя), що проводився щорічно з великою урочистістю у день Успіння Богородиці (28
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серпня) у церкві Успіння пресвятої Богородиці м. Маріуполя. Це свято було настільки популярне у
грецькому середовищі, що в ньому брали участь мешканці усіх грецьких населених пунктів Приазо-
в’я. В деяких селах інформатори вважають, що свято на честь Богородиці — це панаїр, а свята на
честь інших святих — це просто престольні свята. Можна припустити, що тлумачення інформаторів
базується на співзвуччі слів “Панайя” та “панаїр”.

На підставі польових матеріалів, зібраних в експедиціях, спробуємо докладно описати сце-
нарій, структуру загальносільського панаїру маріупольських греків і простежити його історичні ко-
рені. Свято панаїр складається з ряду обрядових дій, об’єднаних загальною ідеєю, що організує їх у
єдину систему. Чітка послідовність виконання обрядів і протяжність у часі, дозволять викласти його
у вигляді сценарного плану з детальним описом кожного компоненту цієї структури.

1. Обітниця — обіцянка, дана перед Богом у віддяку за одержану милість, з остраху перед
погрожуючим лихом, при бажанні отримати благословення або як виявлення глибокого благочестя
та богопочитання. На наш погляд, циклічність панаїру припускає збіг початкового та кінцевого етапів
цього явища і таким моментом у панаїрі вбачається обітниця. Дії, супутні обітниці:

• прийняття рішення про проведення панаїру у колі сім’ї;
• забов’язання по вирощуванню жертовної тварини або вибір тварини при купівлі;
• сни й інші прикмети, які вказують на необхідність дати обітницю або які нагадують про

прийняте рішення.
2. Взяття — передача панаїру — момент переносу рішення обітниці зі сфери родинної у

сферу суспільну. Розголошення рішення являє собою механізм, що дає життя святковому циклу,
забезпечує непорушність та повторюваність традиції. Дії, супутні обряду:

• оголошення про намір узяти панаїр господарю панаїру поточного року;
• обряд передачі панаїру (обмін ритуальними предметами);
• перенесення ікони з дому господаря теперішнього панаїру у будинок господаря майбутнього

панаїру.
3. Підготовка до панаїру відбувається протягом всього року, дії активізуються напередодні

свята. Цей час для господаря панаїру відзначений підвищеною емоційно-релігійною активністю,
фізичною і матеріальною напругою, що в значній мірі компенсується шанобливим ставленням і
допомогою односельців. Дії, супутні цьому періоду:

• вирощування жертовної тварини;
• заготівля продуктів;
• оформлення домашнього вівтаря;
• наведення чистоти і порядку у будинку, на садибі, та на вулиці;
• приготування ритуального напою “бузи”;
• випічка хліба для панаїрського столу.
4. День панаїру — найбільш ритуалізований, емоційно насичений період святкового циклу.

Ритуали, що вчиняються у цей день:
• заклання жертовної тварини;
• приготування жертовної їжі;
• молебень біля домашнього вівтаря або у церкві;
• освячення святкової їжі;
• спільна трапеза;
• ігри.
5. Суспільний обід — необхідно виділити зі структури свята, бо він є кульмінацією усього

святкового циклу (принаймні зараз). Про це говорить і те величезне значення, що придавалося у
давнину спільному споживанню їжі й те, що багато хто з сучасних респондентів трактують панаїр
як суспільний обід.

6. Ігрова частина свята була обов’язковим компонентом давніх свят, але сучасними греками
не сприймається як необхідний елемент панаїру. Відсутність ігрової частини не вважається значним
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порушенням ритуалу. Як найменш релігійно забарвлений компонент панаїру, ігри у радянський час
в грецькому середовищі стали складником свят, визнаних державою.

Отже, підсумовуючи викладене вище, ми можемо констатувати такі безперечні факти. Панаїр
— найбільш шановане свято греків. Це явище складне за своїм історичним походженням, складови-
ми елементами, різноманітністю функцій, що виконуються.

Панаїр — це календарне релігійне свято, приурочене до певної дати: дня християнського свя-
того. Він повторюється щорічно в один і той же час. Більшість дослідників класифікують його як
престольне свято, але відзначають особливий колорит та своєрідність.

Панаїр — приклад того, як старовинний обряд був допущений у християнську обрядовість,
але приурочений до дат церковного календаря. Саме цим шляхом численні імена святих потрапляли
у народний календар, витісняючи місцеві давні (язичницькі) божества або просто перекриваючи їх
своїми іменами. Поволі, протягом багатьох сторіч, місцеві традиції перепліталися і зливалися з
церковними богослужбовими канонами. Взаємне пристосування старих і нових вірувань поступово
призводило до все більш тривкого сплаву, де все важче ставало розрізняти, що є місцеве, а що при-
внесене християнством. Деякі з давніх божеств, які злилися з християнськими святами, стали доб-
рими покровителями людини та її господарства.

Досліджуючи панаїр як явище культурного життя конкретного народу, не можна не відзначити
в ньому наявність етнічно різнорідних елементів. Важко виявити зараз, які саме складники свята
пов’язані з тим або іншим етносом. Не заглиблюючись у пошуки етнічних витоків панаїру і його
елементів, выдзначимо індоєвропейські та тюркські компоненти у явищі, яке ми розглядаємо.

Вивчаючи панаїр як суспільну систему, що складається з взаємопов’язаних елементів, ми мо-
жемо виділити в ньому ядро, що є основою й давніх свят: жертвоприношення, спільне споживання
жертовної їжі, змагання. Окрім них в структуру свята входять проміжні компоненти, що виконують
роль сполучених ланок: пророкування, молитви, обряд передачі панаїру, очищення. Стрижнем, що
з’єднує усі обрядові дійства свята (навіть віддалені у часі) у постійно діючу систему, є релігійне
почуття. Це свято має річний цикл і пронизує суспільство протягом всієї життєдіяльності, постійно
повторюючись.

Циклічність панаїру дозволяє виділити в ньому початковий і кінцевий етапи. Поштовхом до
відтворення традиційних обрядових дій можуть стати сни, видіння, передвістя. А починається свят-
ковий цикл з прийняття обітниці.

Віра в могутнього святого виявляється не тільки в кульмінаційний момент обрядової ситуації
— престольне свято, але і у повсякденному житті. Усвідомлення того, що святий є заступником села
і твоїм особисто, не залишає віруючу людину у будь-яких життєвих ситуаціях. Зміцнювали це по-
чуття і щотижневі відвідання церкви, і постійне звернення за благословенням до Бога протягом дня.
Наявність у будинку господаря панаїру ікони шанованого святого настроює його на більш ретельне
виконання обов’язків віруючого.

У підготовці і проведенні свята беруть участь старі люди. Вони вважають богоугодною спра-
вою допомогти молодим правильно провести панаїр. Для суспільства важливо, щоб панаїр зберігся
у селі, це приносить благодать усім його мешканцям, себто він має повторюватись кожен рік.

Звертаючись до стародавнього коріння панаїру, ми знаходимо ряд вихідних елементів у ан-
тичній Греції. У повсякденному житті елліни часто зверталися до богів з молитвами, жертвоприно-
шеннями та іншими релігійними обрядами. Але окрім таких релігійних актів, зумовлених найближ-
чими причинами, найбільшшанованим божествам присвячувалися особливі дні, що періодично по-
вторювалися (щорічно або раз на кілька років). У такі дні на честь божеств, для відвертання їхнього
гніву або отримання милості, здійснювалися різноманітні релігійні обряди, під час проведення яких
люди почували себе у найближчому спілкуванні з даним божеством, вшановували й уславлювали
його урочистими процесіями, різними видовищами [Латышев 1889, 110]. Кульмінаційним момен-
том такого торжества було жертвоприношення з наступним поїданням жертовного м’яса. Жертвоп-
риношення у язичницькій (дохристиянській) традиції — головний релігійний обряд [Петрухин 1995,
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414]. Виникнення жертвоприношення традиційно пов’язували з архаїчним періодом людської історії
— первіснообщинним ладом [Колева 1978, 232; Токарев 1981, 63].

За родом жертовних предметів В.В.Латишев [Латышев 1889, 81] розподіляє жертвоприношен-
ня на два види: а) безкровні, б) криваві. Криваві жертвоприношення вчиняли звичайно перед хра-
мом, під відкритим небом. Столи для безкровних дарів, які приносять богам, розташовували всере-
дині храму. Схожа ситуація просліджується і у маріупольських греків. У будинку упорядника панаї-
ру напередодні свята, в парадній кімнаті влаштовують подібність вівтаря — стіл, накритий святко-
вою скатертиною. На нього з червоного кута переміщують ікону святого, на честь якого проводять
панаїр. Гості, які прибули на свято, запалюють перед іконою свічки, залишають на столі подарунки:
рушники, хустки, гроші.

Жертвоприношення і приготування ритуальної їжі відбувалося раніше на подвір’ї церкви [Кон-
дараки 1875, 94], а зараз на садибі упорядника панаїру. Перенесення місця події пов’язане не тільки
з руйнуванням храмів, але й з негативним ставленням православних священиків до кривавих жертв.

У давній Греції в жертву богам приносили найчастіше домашніх тварин і здебільшого тих,
м’ясо яких вживалося у їжу людьми: биків, овець, курей, кіз і свиней. Биків, корів, овець можна
приносити завжди і всякому божеству. Жертвоприношення биків вважалось найрозкішнішим і най-
приємнішим приношенням [Латышев 1889, 85].

У нинішній час коло тварин практично не змінилося. Це бики, вівці, домашні птахи. Дуже
рідко приносять у жертву кіз. Найпрестижнішою й зараз вважається бик. Щоб не скривдити бога
принесенням невгодної, недоброякісної жертви і в стародавні часи, і сьогодні до жертовної тварини
підходять з певними вимогами: вона повинна бути здоровою і без тілесних вад [Гиро 1897, 236].

Час принесення жертви у стародавній Греції був суворо встановлений: вранці вчиняти жертву
небесним богам, а увечері — підземним [Латышев 1889, 86]. Віруючі-християни звертаються тільки
до небожителів, тому природно, що жертву на панаїрі здійснюють рано вранці, до сходу сонця.
Принаймні це необхідно для головної жертви (звичайно це тварина, що належить усьому суспіль-
ству або упоряднику панаїру). Інші селяни, які пообіцяли жертву на панаїр, можуть принести її й
пізніше, але з урахуванням того, щоб до дванадцятої години святкова їжа буде приготована.

Призначену для жертвоприношення тварину прикрашали стрічкою і вінком, часто позолочу-
вали роги. Вважалося пристойним представити божеству, невидимо присутньому на святі, жертву у
святковому вигляді [Латышев 1889, 87]. Як і античні греки, маріупольці вважали за необхідне по-
значити якимось чином присвячену божеством тварину. Донедавна збереглася традиція прикраша-
ти жертовну тварину стрічкою (здебільшого червоною). Зараз про це пам’ятають, але не бачать у
ритуалі сенсу і не вважають за потрібне його наслідувати.

Важко щось говорити про ритуалізацію процесу умертвіння жертви, але, можливо, звичай
заколювати тварину у малоходжених місцях і піднімати догори голову жертовного бика або барана
— залишок далекого минулого.

Архаїчну основу має і традиція вертати господарю жертви передню лопатку. По лопатці пере-
дрікали долю родини, окремої людини, погоду та ін. Цей засіб ворожіння був розповсюджений у
приазовських греків достатньо широко. Ворожіння на лопатці характерне для ранніх форм вірувань,
воно існувало у багатьох азіатських народів [Радлов 1989, 613]. Для античних греків було характер-
не ворожіння на нутрощах жертовної тварини. Але у більш пізній час (можливо під впливом тюр-
кських народів) воно замінюється ворожінням на лопатці, і цей засіб ворожіння Т.А.Колева вважає
характерним для греків, болгарів, каракачанів, влахів у ХІХ—ХХ ст. [Колева 1978, 31].

До язичницької традиції належить і звичай позначати присутніх на панаїрі кров’ю жертовних
тварин, вживати її всередину як лікувальний засіб, дбайливо ставитися до кісток (закопувати у зем-
лю) та шкіри жертовної тварини. У деяких елементах обряду виступають характерні для первісного
суспільства уявлення про запліднювальну стихійну силу землі. Аналіз польових матеріалів дозволяє
говорити про те, що первісний сакральний зміст перерахованих дій невідомий сучасним грекам, але
відгомін розуміння священного значення кісток забитої тварини зберігся. Так, один з інформаторів



Про особливості панаїра — престольного свята греків Приазов’я

50 Східний світ №1 ‘ 2000

традицію закопувати у землю кістки тварини пояснює тим, що кістки належать священній тварині,
а “по святому гріх топтатися”.

Необхідно відзначити, що пережитки жертвоприношення збереглися у тій або іншій мірі в
багатьох релігіях. Запалювання свічок та лампад, освячення плодів та іншої їжі, поминання батьків,
причастя, різноманітного роду обітниці [Жертвоприношение 1952, 80] говорять про давність тра-
дицій матеріального вираження почуттів того, хто поклоняється богу. Жертва, що супроводжується
молитвою, сама немов би є її втіленням [Нюстрем 1995, 136]. У панаїрі матеріальна (зовнішня)
форма виявлення поклоніння божеству гармонійно поєднується із словесною (внутрішньою). Рані-
ше (кінець ХІХ — початок ХХ ст.), коли святкування відбувалося у церковному дворі, жертвоприно-
шення та приготування їжі відбувалося водночас з святковою службою у храмі. Після закінчення
служби священник виходив на подвір’я й освячував їжу, з цього моменту вона вважалась придатною
для вживання. В нинішній час за відсутністю храму у селі, священника запрошують у будинок, де
проводять панаїр, після богослужіння він освячує їжу, і починається загальна трапеза.

Ця абсолютно християнська, на перший погляд, частина обряду, теж має давні корені. Молит-
ви, релігійні пісні, які містять у собі хвалу богам і героям, звернення до них з проханням, були
складовою частиною жертвоприношення у стародавніх греків [Латышев 1889, 232].

Більшість давніх жертвоприношень супроводжувалися подальшим спільним поїданням жер-
товного м’яса. Не вживали в їжу тільки м’ясо тварин, вбитих для очисної та умилостивлюючої
жертви [Латышев 1889, 76].

Потреба увійти у спілкування з божеством задовольнялася їжею, на яку його запрошували, і
від якої йому приділяли частину. Спільна трапеза об’єднувала не тільки божественного заступника
з членами колективу, який йому поклонявся, але й членів даної общини. Трапеза є кульмінаційним
моментом свята. Спільна їжа та пиття має функцію згуртування колективу, підтвердження його єдності
й символізує об’єднання людей з божественним заступником [Латышев 1889, 104].

Глибоке коріння є у традиції готувати святкову страву для панаїру на відкритому вогнищі. У
давнину вірили в божественність вогню, зближували культ вогню з культом предків. Вогонь був
посередником між людьми та богом, на нього покладався обов’язок підносити до небес молитви і
жертви та приносити людям божеські милості [Фюстель де Куланж 1895, 22]. Зараз колишнє змістовне
навантаження використання відкритого вогнища не береться до уваги під час приготування страви,
але прагнення наслідувати старовинний ритуал, практична доцільність (необхідність швидко при-
готувати велику кількість їжі) сприяють збереженню традиції.

Вогонь є засобом перетворення м’яса жертви в їжу, придатну для невидимих небесних створінь.
Але якщо у давніх греків божественною їжею вважалося смажене м’ясо, то у маріупольців жертовне
м’ясо смажити заборонено. М’ясо відварюють та подають окремими шматками на стіл, а на м’ясно-
му бульйоні готують пшоняну або пшеничну кашу.

Відрізняються й ритуальні напої: у давніх греків — це вино, а у греків Приазов’я — п’янкий
напій з кукурудзяного борошна або пшона — буза. Буза — напій традиційний для тюркських кочо-
вих народів і з’явився у європейців не без їхнього впливу.

В античній Греції властивість їжі й рід вина, що підлягає до вживання, вказувалися збіркою
обрядів кожного міста. Відступити у будь-чому від звичаїв предків, подати якусь нову страву або
змінити ритуал вважалося “важным нечестием” [Фюстель де Куланж 1895, 43]. Подібна регламенто-
ванність обряду дозволяє припустити, що меню панаїрської трапези зберегло свою первісну просто-
ту. На користь його давності свідчить також нескладна технологія приготування страв. Аж до пер-
шої половини ХХ ст. меню святкового обіду складалося з пшоняної або пшеничної каші на м’ясному
бульйоні, бузи і спеціального для панаїру хліба. У наш час допускаються деякі вільності, які не
носять руйнівного характеру і випливають з традиції сучасного споживання. Хоча не можна не по-
мітити в цьому деякого спрощення відношень між людиною і надприродним заступником. Так, на
столах з’явилися овочі (помідори, огірки, перець), інколи на доповнення до пшоняної та пшеничної
каші готують відварений рис і макарони. Для багатьох присутніх панаїрський обід не є священнод-
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ійством, вони цінують в ньому можливість спілкування з родичами, односельцями, друзями і, що
дуже важливо, з людьми однієї національності, однієї культури. Тому столи буяють міцними спирт-
ними напоями, характерними для сучасної гостини. У трапезі беруть участь усі без винятку прибулі
на свято. Всі одержують рівну кількість ритуальної їжі. Тим і відрізняється ритуальна трапеза від
простого бенкету, що м’ясо ділять всім порівну. Природа жертвоприношення така: все що прино-
ситься в жертву, повинно бути віддане [Иванова 1977, 332—333]. Маріупольські греки ретельно
дотримуються цього принципу. Вважається великим гріхом і порушенням обітниці залишати їжу
для себе. Страву, приготовану на панаїрі, потрібно з’їсти або роздати людям. Недодержання цієї
традиції практично перекреслює увесь сенс свята і завдань організаторів.

У маріупольських греків зберігся й давній звичай надсилати відсутнім друзям, родичам, хво-
рим сусідам жертовну їжу і напій. Давні греки вважали, що споживання жертовного м’яса означає
участь у жертвоприношенні (у спілкуванні з божеством). Маріупольські греки більш конкретизують
цей момент: на їхню думку, м’ясо жертви має лікувальну властивість — дає здоров’я тому, хто його
скуштував.

Панаїр зберіг властивості, що для давніх святкувань вважалися обов’язковими і ніяких ви-
нятків не допускали. До них належить і дотримання чистоти.

За споконвічними віруваннями давніх народів усе нечисте, заплямоване було неприємне бо-
гам, тому чистота вважалася неодмінною умовою для всякого, хто хотів молитвою або іншим засо-
бом показати свою шанобливість божеству. При цьому малася на увазі передусім фізична чистота —
омивання й одягання чистого одягу здавна передувало всяким богослужбовим діям. Пізніше зовнішнє
очищення стало символом внутрішнього [Латышев 1889, 72]. Важливим очисним засобом служило
обкурювання сіркою, ладаном і травами. Найбільш уживаним засобом очищення є вода: нею кропи-
лися, омивалися, в неї занурювалися [Нюстрем 1995, 295].

У панаїрі вимога до зовнішньої чистоти виконується під час обов’язкового наведення порядку
на вулиці, у дворі, у будинку, на садибі господаря панаїру, у звичаї одягати на свято чистий, ошатний
одяг, ретельно зачісуватися.

Завдання внутрішнього очищення виконують молитви, які читають з великою старанністю в
будинку, де знаходиться ікона святого-покровителя (у будинку упорядника панаїру). Лампада, яку
регулярно запалюють перед іконою у дні церковних свят і в неділю, являє собою жертовний і очис-
ний вогонь. Зараз ці дії втратили символічний сенс, але обов’язково виконуються не тільки завдяки
тривалості традицій, але й тому, що співпадають з нормами сучасного святкового етикету.

Неодмінною складовою частиною структури свята вже на ранніх етапах розвитку стають роз-
ваги, ігри, народні видовища [Календарные… 1989, 15]. Ці змагання або ігри не були простою роз-
вагою, вони входили до складу святкування як один з важливих елементів і носили священний
характер. Фізична краса, сила та спритність здавалися грекам божественними дарами, і тому впра-
ви, що виявляли ці дари — якості, представлялися одним з кращих засобів вираження шанобливого
ставлення до божества [Латышев 1889, 97].

Переможець — значить відзначений богом, який дає здоров’я та благополуччя. Він міг розра-
ховувати не тільки на щастя й талант у другій половині року, але й на частину жертви, що належить
божеству [Календарные… 1989, 58], він одержував її у вигляді голови жертовного бика. Голова жер-
товного бика до недавнього часу вважалася у маріупольських греків найпочеснішим призом [Алек-
сандрович 1884, 57]. Божество немов би поділяло з переможцем шану і повагу, таким чином визна-
валася богообраність даної людини. Сакральний сенс змагань і нагороди забутий сучасними грека-
ми. У нинішній час боротьба сприймається як яскраве, захоплююче видовище, без якого свято поз-
бавилося б свого емоційного наповнення, національного забарвлення. І голова бика, за сучасними
мірками, не вважається чинником високої відзнаки, бо має малу матеріальну цінність. Для пере-
можців готують цінні призи, які не несуть сакрального змістовного навантаження (велосипед, маг-
нітофон, гроші тощо). Змістовний акцент перенесено у матеріальну площину, яка більш відповідає
системі цінностей сучасної людини.
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Із закінченням змагання завершується свято. Воно закінчується на високій ноті, але не обри-
вається, тому що пізніше відбувається невеликий за масштабами, але дуже важливий за значенням
обряд “передачі панаїру” людині, яка взяла на себе обітницю провести свято наступного року. В
нинішній час цей обряд здійснюють у день панаїру — відразу після його закінчення або через дея-
кий час. Раніше ця подія відбувалася у церкві, а зараз — у будинку господаря панаїру. Обряд цей
забезпечує безперервність, циклічність, повторюваність свята, з його здійсненням замикається річний
цикл життя панаїру і починається новий.

Важко переоцінити роль панаїру в культурі маріупольських греків. Він був центром релігійно-
го життя протягом багатьох сторіч й виконував роль соціоорганізуючого та етноконсолідуючого чин-
ника і в кримський, і в приазовський періоди. Можна припустити, що значення святого-покровите-
ля у житті суспільства не зменшилося, а зросло у зв’язку з переселенням, бо тенденція до зміцнення
й відродження релігійних почуттів явно загострюються у важкі періоди соціального та економічного
життя.

Панаїр — релігійне свято з достатньо сильним етнічним забарвленням і навіть в єдиному
конфесіональному середовищі воно не втратило своєї етновизначальної ролі.

Як нам здається, два чинники: етнічна самосвідомість та релігійна приналежність відіграли
головну роль у збереженні самобутності грецького етносу. У даному випадку етнічна самосвідомість
зміцнена релігійною свідомістю.

Панаїр — специфічна форма організації ставлення до надприродного [Дмитриев 1993, 195],
він залишається етнодиференційним і етноконсолідаційним чинником і в теперішній час. У зв’язку
з відродженням традиції проведення панаїрів у грецьких населених пунктах ми можемо говорити
про підсилення його функцій у сучасному суспільстві.
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Леся Матвєєва
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ ВІЗАНТІЇ

У ПРАЦЯХ  Ю.А.КУЛАКОВСЬКОГО

Видатний учений античник, археолог і візантолог, класичний історик та філолог Ю.А.Кула-
ковський, про якого уже йшлося на сторінках журналу “Східний світ” [Матвєєва 1997 (2000) 52—
83; 1998 (2001)], вперше написав і видав трьохтомну “Историю Византии” [Кулаковский 1912; 1915].
Свою наукову і викладацьку діяльність в Університеті св. Володимира вчений почав у 1881 р. з
дослідження історії Римської імперії, приділяючи значну увагу вивченню військової справи, бо вва-
жав, що уся міць імперії трималася саме на ній. До візантійської тематики Ю.А.Кулаковський пере-
ходить наприкінці 90-х років XIX ст., коли відбувалося становлення вивчення тисячолітньої історії
Візантії в Росії та в університетах України. Переходячи до візантійських часів, учений починає вив-
чати військову справу Візантії – багато в чому як традиційну спадщину римського військового мис-
тецтва. “Мой давний интерес к военным учреждениям империи, - писав Ю.Кулаковський, - направ-
лял меня, попутно с поисками по другим вопросам, и к Маврикию, и к Константину Порфирородно-
му” [Кулаковский 1996, 6].

“Надо принять во внимание, - писав сучасник Ю.Кулаковського Б.Варнеке, - что и в области
византоведения проф. Кулаковского преимущественно интересует история военного дела, то есть
как раз та самая область, которой он уделял особенное внимание при своих первоначальных заняти-
ях классической филологией, как это доказывает целый ряд его самостоятельных работ и критичес-
ких заметок, написанных в первой половине восьмидесятых годов. Таким образом, можно думать,
что занятия византоведением у проф. Кулаковского в значительной степени обусловлены желанием
охватить предмет во всей полноте его последовательного развития” [Варнаке 1907, 24].

Дослідження стародавніх джерел із військової справи Візантії значно доповнювали історію
Нової імперії, тому копітка робота над ними займала у Юліана Андрійовича досить багато часу, але
за звичай приносила свої плоди.

На рубежі XIX—XX ст. усе більше з'являлося анонімних трактатів, відомих під назвою “Стра-
тегікони” чи “Тактики”, присвячених військовій справі Візантії. В них містилися відомості про орган-
ізацію візантійської армії у VI—X ст., про її військову майстерність. Вони являли собою теоретичне
узагальнення стану і структури візантійської армії. Водночас це наставництво, практичний посібник
для ведення війни.

Важливим моментом у вивченні цих трактатів було визначення авторства й історичної епохи
їхньої появи. Нерідко невірне визначення автора або періоду появи документа переходило із джерела

ІСТОРІОГРАФІЯ  І
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
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у джерело, вносячи плутанину, утруднюючи подальше аналітичне дослідження і достовірні виснов-
ки щодо історичного етапу появи трактату. Так сталося з встановленням авторства і хронології най-
важливішої історичної пам'ятки Візантії – “Тактики”, про власне дослідження якого писав Ю.Кула-
ковський в одній зі своїх статей [Кулаковский 1898, 398—403]. Його наукова зацікавленість саме
цим документом древніх була викликана появою публікації німецького історика  Цехаріє фон-Лінген-
таля [1894, 437—457], який стверджував, що автором “Тактики” був не імператор  з Македонської
династії Лев Мудрий (866—912), а засновник Ісаврійської династії, імператор Лев III Ісавр (прибл.
675). Це положення прийняли також й інші дослідники, зокрема німецький візантолог К.Крумбахер,
фундатор візантознавчого журналу “Byzantinische Zeitschrift”, у якому Цехаріє надрукував свою статтю.
Крумбахер у другому виданні своєї “Історії візантійської літератури” (1897), відстоював цю точку
зору. Він писав: “Новейшие исследования сделали вероятным, что под имп. Львом следует разуметь
Льва Исавра” [За Кулаковским 1898, 398].

Підтвердив гіпотезу Цехаріє й німецький учений Шенк в одній з робіт, опублікованих у згада-
ному виданні [1896, 257—301].

Після ретельного вивчення пам'ятки, Ю.Кулаковський висловив думку, що “лишение импера-
тора Льва Мудрого прав авторства на “Тактику” есть лишь недоразумение весьма легко устранимое”
[Кулаковский 1898, 398]. Слід зазначити, що у досліджуваних джерелах, присвячених військовій
справі Візантії, Юліан Андрійович, завдяки своєму таланту дослідника, знаходив щось зовсім нове,
на що не звертали уваги інші. Так сталося і з роботою над “Тактикою”: у її тексті вчений знайшов
указівку не тільки на те, що Лев Мудрий є її автором, але й установив час, коли трактат з'явився. Як
з'ясував Ю.Кулаковський, Цехаріє не вивчав досконально документ, а з двадцяти знав лише одну
главу.

Спираючись на факти, Юліан Андрійович ґрунтовно аргументує свої доводи й доводить, що
авторство належить Леву Мудрому. Одна з глав “Тактики” є майже дослівним відтворенням “Стра-
тегіки” Маврикія, де останній оглядає військові звичаї тих народів, з якими Візантії доводилося
вести війну. Давній історик називав кілька історичних імен і вказував на деякі події, детальне вив-
чення та зіставлення яких допомогло Ю.Кулаковському встановити істину: автором “Тактики” був
Лев Мудрий, син імператора Василія. Дата цього трактату 890 чи 891 рік. У підтвердження такого
датування “Тактики” Ю.Кулаковський вказує на те, що автор повідомляв про турків. Так, крок за
кроком співставляючи історичні події, Юліан Андрійович відроджує правду історії.

Роботи Юліана Андрійовича, що містять критичний аналіз давніх пам'яток, можна назвати
зразком спеціального дослідження, особливо це стосується одного з найскладніших питань у їхньо-
му вивченні – визначенні автора і хронології документа.

До таких робіт належить і стаття Ю.Кулаковського “Новоизданный византийский трактат по
военному делу” [Кулаковский 1900, 646—660], присвячена “дорогой памяти” В.Г.Васильєвського,
учителя Юліана Андрійовича. З короткою доповіддю про цю пам'ятку “Новоизданный византийс-
кий памятник X века, с упоминанием о Руси” Ю.Кулаковський виступив на засіданні Історичного
товариства Нестора-літописця у вересні 1900 р. [Кулаковский 1990, 68—71].

Учений, досконально вивчивши історію відкриття і видання цієї пам'ятки, повідомляв, що цей
анонімний візантійський трактат з військової справи, виданий 1898 р. французьким елліністом
Мартеном у відомій серії Паризької академії під назвою “De castrametatione” не був абсолютною
новинкою. Над ним працював ще історик Газе, який навів деякі відомості щодо його історії в перед-
мові до XI тому боннського видання візантійських письменників, що вийшло у світ 1828 р. Мартен
– учень відомого історика Гро, продовжив справу свого вчителя, який готував цей текст у 70-х роках
XIX ст. Він опублікував текст у тому вигляді, у якому документ було підготовлено до друку його
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вчителем Гро. За повідомленням Мартена, Гро знайшов текст цього трактату в одному рукописі
Паризької національної бібліотеки (1875). У виданні “Annuaire de l’Association pour l’encouragement
des etudes greques en France” за 1875 р. Гро опублікував опис одного базельського рукопису, що містить
цей трактат. Ю.Кулаковський відзначав, що Гро під час своєї поїздки в Іспанію знайшов у Ескуріалі
той самий текст в одному кодексі кінця X ст. й у Мадриді – у рукописі XVI ст. На підставі цих двох
рукописів Гро підготував до видання свій текст. Палатинський кодекс, за яким цей трактат був відо-
мий Газе, не згадується у виданні Гро—Мартена.

Досліджуючи історію появи трактату, Ю.Кулаковський звернув увагу на заголовок його пер-
шого розділу: De castrametatione. У зв'язку з цим Юліан Андрійович писав: “Этот заголовок застав-
ляет нас отметить одно обстоятельство, оставшееся неизвестным не только Мартену, но, по-видимо-
му, и самому Гро, а именно: трактат этот был известен византинисту XVI—XVII века Меурзию,
немало потрудившемуся над изданием византийских текстов” [Notices…].

Ю.Кулаковський наводить ряд цитат з текстів Меурзія, які свідчать про те, що автору був
відомий цей трактат, що став загальним надбанням візантиністів лише через майже три століття
після Меурзія. Юліан Андрійович указує ще на роботи Дюканжа, де він знайшов також сліди трак-
тату, що згадується.

Таким чином, Ю.Кулаковський встановлює факт, що анонімний візантійський трактат з військо-
вої справи X ст. “De castrametatione” не був новиною. Над ним працювали елліністи XVI—XVII ст.
Меурзій та Дюканж. Обидва вчені у своїх лексиконах наводили цитати з анонімного трактату, але це
не було відоме видавцям, зокрема французькому елліністу Мартену, учню відомого історика Гро,
який готував текст ще за двадцять років до того, але не дочекався його видання.

Оскільки трактат анонімний, Ю.Кулаковський прагне установити автора пам'ятки. Він досить
докладно аналізує її, намагається передати більш повно зміст трактату, відновити історичні події з
точною хронологічною датою. Гро віддавав перевагу думці про належність трактату візантійському
імператору Никифору Фоці (963), якому візантиністом Газе приписувалася й подібна пам'ятка, ви-
дана у 1828 р. під назвою “De velitatione bellica”. Однак Юліан Андрійович спростував таке датуван-
ня й відстоював положення, що трактат X ст. належить до часу чотирирічної безупинної війни (991—
995) з болгарами імператора Василія II, який до кінця правління (1025) відвоював значну територію
у арабів і розширив володіння імперії за рахунок вірменських і грузинських земель. Відомо, що
після тривалої війни з Західно-Болгарським царством Василій II підпорядкував його в 1018 р. Візантії,
за що був прозваний Болгаробойцем.

“Нам думается, что общая ситуация, которую дает трактат De castrametatione, - відзначав Ю.Ку-
лаковський, - вполне подходит только ко времени Василия II, сокрушителя Болгарского царства.
Достаточно указать на два обстоятельства: во-первых, война, о которой идет речь в нашем трактате,
имеет характер непрерывных военных действий и, во-вторых, во главе действующей армии стоит
сам император, являясь главнокомандующим своих войск. То и другое приводит нас к временам
Василия II и притом к четырехлетию от 991 до 995 года... К началу этого четырехлетия и следует, как
мы думаем, приурочить составление трактата “De castrametatione” [Кулаковский 1900, 648]. Всі об-
ставини війни, відзначає вчений, підходять тільки до часу Василія II, коли молодий ще імператор
заробляв свою військову славу.

У принципах побудови табору, описаних у трактаті, Ю.Кулаковський побачив деякі традиційні,
вироблені ще давнім Римом, військові звичаї, про які він писав раніше. У пам'ятці щодо цього було
представлено багатий і з історичної точки зору новий матеріал.

Юліан Андрійович звертається до змісту трактату “De castrametatione”, докладно аналізує ок-
ремі глави і приходить до певних висновків про особистість і характер автора. Він відзначає, що
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автор строго витримує діловий тон, описує усе, що бачив, згадує про славні перемоги греків і рим-
лян, “нигде не впадает в многословие, не распространяется и не рассуждает, не ищет никаких при-
крас изложения и чужд самой мысли об их применении” [Кулаковский 1900, 657]. На думку Ю.Ку-
лаковського, автор трактату – людина військова, і у цьому відношенні має щось спільне з автором
трактату “De velitatione bellica”, де також помітний подібний досвід, ще історик зауважує різку
відмінність у літературному трактуванні військових питань обох пам'яток від їхнього царственого
попередника, імператора Лева Мудрого, котрий користувався винятково літературними джерелами,
особливо часто звертаючись до “Стратегіки” Маврикія, про яку далі піде мова в нашій статті. “Ав-
тор прежде всего – человек военный и говорит о том, что знает по опыту, - писав Ю.Кулаковський. –
В этом отношении он сближается с автором трактата De velitatione bellica и резко разнится с ним
вместе от своего царственного предшественника в литературной трактовке военных вопросов, имп.
Льва Мудрого” [Кулаковский 1900, 654].

На думку Юліана Андрійовича, трактат “De castrametatione” складений досвідченим генера-
лом і носить характер загального теоретичного огляду найважливіших воєнних дій на території
ворога, тобто Болгарії, хоча іноді згадуються й східні сусіди – араби. “Наш автор по вопросу о лагере
и расположении армии дает нам во многом то же самое, что и Маврикий; но очевидно, что он заим-
ствует свой материал не из литературы, а из жизни, и что то, в чем он сходится с Маврикием, есть
лишь живая традиция боевой жизни византийской армии, удержавшая немало черт от VI и даже
предшествующих веков” [Кулаковский 1900, 654].

Ю.Кулаковський не зупиняється на розгляді військових старожитностей Візантії, відомості
про які подано у трактаті “De castrametatione”, обмежуючись лише описом загальної обстановки
військового побуту і військових відносин, “которые в нем даны”. “Автор мыслит армию находящей-
ся вне пределов своей страны, на территории врага, в походах по ней, в непрестанном выслежива-
нии врага, нападении на укрепленные пункты, осаде их. Автор хочет дать своему изложению харак-
тер общей теории, объять условия как западной, так и восточной империи" [Кулаковский 1900, 654],
- писав Юліан Андрійович. Війна, що її описує автор трактату “De castrametatione”, йде поза межа-
ми імперії та має характер наступальної.

У трактаті ж “De velitatione bellica”, незважаючи на блискучі успіхи імператора Никифора
Фоки у війні з арабами, війна має характер оборонний, імперські війська відбиваються від ворога.

Основною рисою викладу в трактаті є особиста участь імператора у воєнних діях. “Действую-
щая армия мыслится не иначе, как под непосредственным командованием императора. Его палатка
занимает... центр лагеря, вокруг нее расположены палатки ближайших военных сановников и его
гвардии. От императора исходит команда, в его руках инициатива всех военных предприятий, он
непосредственно участвует во всем до ночного нападения на врага включительно” [Кулаковский
1900, 656]. Юліан Андрійович підкреслює, що виклад має характер порад царю від колишніх досв-
ідчених генералів.

Юліана Андрійовича привернуло в трактаті також згадування в кількох місцях імені Русь,
тобто йшлося про гвардійський загін русичів, що знаходився в оточенні імператора. Ю.Кулаковсь-
кий посилається на російсько-візантійські дослідження свого учителя В.Г.Васильєвського, роботи
його про варяго-руську дружину в Константинополі і, аргументуючи датування пам'ятки, яке відсто-
юється ним, пише, що існування такої дружини відноситься до 989 р., коли руський князь Володи-
мир за договором з Василієм II послав загін із шести тисяч чоловік на допомогу імператору. “Таким
образом, - писав історик, - присутствие русской гвардии в лагере императора уже само по себе явля-
ется живым опровержением принятой Гро хронологии памятника. Ни продолжительных походов в
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Болгарию не совершал император Никифор Фока, ни русской гвардии при себе не имел и иметь не
мог” [Кулаковский 1900а, 70].

На думку Ю.Кулаковського, згадування Русі у пам'ятці може служити документально обґрун-
тованим визначенням її хронології, тобто трактат “De castrametatione” старіший за Никифора Фоку
і, як уже відзначалося, належить до часів імператора Василія II.

Слід зазначити, що відомості про російську гвардію дуже скупі. Як підкреслював Ю.Кула-
ковський: “Итак, при императоре состоит русская гвардия. В походе она находится при особе импе-
ратора. Русь составляет пешее войско, но в экстренных случаях садится и на коней ради быстроты
нападения. – Вот и все, что непосредственно дано в тексте” [Кулаковский 1900, 658].

У наступні роки Ю.Кулаковський продовжував працювати над візантійською пам'яткою “De
castrametatione”. 1901 року з'явилося її друге видання, що належить угорському вченому Варі, який
назвав його “Incerti scriptoris Byzantini saeculi X liber de re militari”. Юліан Андрійович відгукується
на вихід цього видання статтею “Византийский лагерь конца X века” [Кулаковский 1903, 62—90], у
якій наводить переклад перших восьми глав “De castrametatione”. Зміст їх спеціально стосується
питань устрою військового табору, що має метою організувати безпечну стоянку діючій армії, яка
перебуває в поході у ворожій країні. Описуючи військовий табір, древній автор відзначав, що пере-
дньою його стороною вважалася східна, й уживав терміни правий і лівий у відношенні до табору.
Ю.Кулаковський побачив у цьому традицію римського військового життя. Юліан Андрійович пояс-
нює, що впливало на збереження цієї традиції й “обстоятельство, что ориентировка на восток была
исконным обычаем тюрков, как сказали нам орхонские надписи, где “вперед” значит всегда – на
восток” [Кулаковский 1903, 62—90]. Вже у IV ст. після Р.Х. римська армія з пішої стала кінною, і
сприяли цьому варвари, які поповнювали її склад. Головним кінним елементом серед них були “гуни”.

У трактаті досить докладно описується діюча візантійська армія: особиста царська гвардія,
гвардійський полк, ополчення фем, тобто провінцій, на які в ту пору поділена була територія імперії.

До робіт, присвячених військовій справі Візантії, примикає і велика стаття Ю.Кулаковського
“Друнг и друнгарий” [Кулаковский 1902, 1—30]. Тут чітко проявилася тенденція автора: у дослід-
женні давніх пам'яток дотримуватися порівняльного аналізу. У статті, де первісно автор поставив
мету визначити походження слова “друнг”, використаний великий матеріал літературних свідчень з
трактатів військової тематики, таких як “Тактика” імператора Лева Мудрого, “Стратегіка” Маври-
кія.

Зіставляючи дані різних джерел, Ю.Кулаковський, не прибігаючи до філологічного аналізу, з
повною очевидністю розв'язує питання про те, що позначає і які варвари передали слово “друнг”. За
його припущенням, це не були слов'яни, тому що вони прийшли на Дунай та стали загрожувати
кордонам імперії тільки у VI ст. “В решении вопроса о друнге, - писав Юліан Андрійович, - нет
места славянам” [Кулаковский 1902, 12]. На думку автора, час, коли це слово увійшло в латинську
мову, вирішує питання на користь німецької теорії. Ю.Кулаковський зупиняється на етимології сло-
ва drungus і знаходить, що його походження має давні корені в німецьких мовах.

На підставі вивчення даних “Стратегіки” Маврикія і “Тактики” імператора Лева Мудрого Юліан
Андрійович приходить до висновку, що в період часу, який відокремлює цих авторів, друнг мав свою
історію: “...в “Стратегике” это слово не имело еще специального значения в смысле термина, обо-
значающего определенную тактическую единицу данной численности воинов; не существовало еще
и термина друнгарий для обозначения командира такой военной части. В “Тактике” Льва дело пред-
ставляется иначе: друнг и друнгарий – совершенно ясные и определенные термины военного языка”
[Кулаковский 1902, 15].
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За свідченням “Тактики” Лева Мудрого, друнг є стройова одиниця візантійської армії, що вхо-
дить до складу вищої, котра має назву “турма”. Разом з тим Ю.Кулаковський відзначає, що друн-
гарій, як тактична одиниця, яку він представляв, зник протягом X ст. Автор підкреслює, що в спец-
іальних військових трактатах кінця X ст. “De velitatione bellica” і “De castrametatione” немає згаду-
вань про друнги і друнгаріїв. Але, у “хронологическом промежутке” між “Тактикою” Лева і названи-
ми трактатами, Ю.Кулаковський у творах Костянтина Порфірородного знаходить деякі, не зовсім
однорідні й навіть суперечливі, матеріали стосовно друнга і друнгарія.

Юліан Андрійович детально аналізує кількісний та якісний склад різних підрозділів армії й
змін у вживанні слів “друнг” і “друнгарій”. Перед читачем з'являється ясна і жива картина бойової
армії, що дуже відрізняється від колишніх часів і порядків римської імперської армії.

На відміну від постійної армії Римської імперії, що складалася з визначених, споконвічно
успадкованих, бойових і тактичних одиниць із древніми латинськими назвами чинів, візантійська
армія мала характер ополчення. Історик бачить у цьому вплив готських і гунських часів, що “сдела-
ли свое дело”, перетворивши колись чітко організовану римську імперську армію в народне опол-
чення: “Назначаемый верховной властью стратиг сам организует свой контингент, сам его обучает,
доводит до боевой готовности и ведет в непродолжительные походы против врага, вторгшегося в
пределы государства, или даже вторгается сам в страну врага через границу; возвращается к зиме с
похода и распускает своих боевых товарищей до следующей весны” [Кулаковский 1902, 21]. Таку
спадщину одержала Візантія і фемний лад закріплював її. У VIII — X ст. східні феми у ранговому
відношенні стояли вище західних, тому що головний ворог був на Сході. Переважали кінні феми з
тієї й іншої сторони, воєнні дії відбувалися у вигляді набігів. У своїй “Тактиці” імператор Лев Муд-
рий детально описує безперестанну війну з арабами, де наводиться ціла низка цікавих відомостей з
організації військової справи у Візантії.

Ю.Кулаковський звертає увагу і на повідомлення Лева щодо вибору офіцерів вищих рангів,
тобто коміта, друнгарія і турмарха: крім загальної умови їхньої придатності й особистої хоробрості
враховувався також їх “політичний настрій” (вірність і відданість імперським інтересам). Не зали-
шалися без уваги матеріальний та суспільний стан тих, кого обирали в офіцери. На думку царстве-
ного автора, шляхетність є запорукою того, що вони будуть ретельними в належний час, їхня матер-
іальна забезпеченість дозволить їм, при нагоді, бути щедрими стосовно підлеглих, а це буде сприяти
настрою війська і вірності солдатів своїм начальникам у хвилину небезпеки. Тільки вищі офіцерські
чини, турмархи призначаються зі столиці, всі інші визначаються самим стратигом. На закінчення
огляду кавалерійських військ Ю.Кулаковський пише, що в ополченнях фем друнгарій не втримався
у своєму значенні офіцера високого рангу, яким його представляє імператор Лев у своїй “Тактиці”.

Простеживши долі друнга і друнгарія в кавалерійських фемах, Ю.Кулаковський доповнює
свій виклад оглядом того ж інституту в інших частинах візантійських військових сил: гвардії та
флоті, де друнг і друнгарій мали більш високий статус.

Серед пам'яток воєнної літератури візантійців, що вивчалися Юліаном Андрійовичем, найбільш
цікавою, на думку вченого, виявився трактат “Стратегіка” Маврикія, про який вже згадувалося.
Тому він зупиняється на більш поглибленому дослідженні даного видання, намагаючись визначити
давнього автора трактату. Так з'явилася стаття Ю.Кулаковського “Маврикий. Тактика и стратегия”
[Кулаковский 1903, 525—553].

Пам'ятка збереглася в кількох рукописах бібліотек Рима, Флоренції, Мілана і Парижа і була
видана тільки один раз у 1664 р. Текст підготовлений видатним візантиністом XVII ст. Гольстеном,
видав його Шеффер, забезпечивши пам'ятку латинським перекладом і коментарями. З того часу
філологи й історики, що цікавляться військовими старожитностями Візантії, користувалися цим
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текстом, “и библиографическая редкость этого издания не препятствовала тому, чтобы Маврикий
занимал видное место среди источников наших сведений о военном деле в Византии VI века” [Кула-
ковский 1903, 526].

З ініціативи професора Миколаївської академії генерального штабу генерала Гейсмана у 1903
р. пам'ятка була перекладена капітаном Цибишевим на російську мову і видана. Вітчизняні філоло-
ги й історики, особливо візантиністи, вітали появу видання, тим більше, що цим було започатковано
безпосереднє звернення представників російської військової науки до вивчення пам'яток античної
літератури. Юліан Андрійович підкреслював, що це був “первый почин, и хотелось бы надеяться,
что на этом дело не станет, и представители военной науки своим специальным знанием придут на
помощь филологам и историкам, которые должны вводить в круг своего изучения военную историю
и военный быт античного мира” [Кулаковский 1903, 527].

У своїй передмові генерал Гейсман торкається питання про особистість автора трактату і за-
лишається на точці зору, яка існувала на той час, що авторство “Стратегіки” належить візантійсько-
му імператору Маврикію (582—602 р.). Але Ю.Кулаковський спростовує цю тезу, посилаючись на
те, що “в тексте “Cтратегики” нет ни одного места, которое позволяло бы заключать о царственном
положении автора, нет также и древних свидетельств о писательской деятельности императора Мав-
рикия” [Кулаковский 1903, 529]. Спираючись на Міланський кодекс, де повідомлялося, що автором
тактики був Маврикій, який жив при імператорі Маврикії, Юліан Андрійович наводить це як ще
один аргумент, на підтвердження думки про відсутність будь-яких підстав ототожнювати його з
однойменним імператором.

Проти авторства імператора Маврикія, на думку Ю.Кулаковського, свідчило “...полное отсут-
ствие искусства литературного изложения и весьма грубый язык”. Вчитуючись у текст трактату,
Юліан Андрійович знаходив постійні повторення, нелогічність схеми викладу, уривчастість, і це
давало підставу стверджувати, що автор не належав до кола освічених людей свого часу. “Автор
человек бывалый, – пише вчений, – проведший свою жизнь в походах, сходившийся лицом к лицу с
врагом на разных театрах военных действий, опытный командир, но он человек простой, и его
обличает его грубый язык” [Кулаковский 1903, 530].

Слід зазначити, що військові трактати з'являлися і раніше. Ю.Кулаковський згадує подібний
документ візантійського часу, відкритий К.К.Мюллером. [Müller 1880] І що характерно – теж анон-
імний трактат зі стратегії, дуже близький до твору Маврикія за змістом і стилем, з цікавими сол-
датськими висловами, що мали термінологічне значення. Ю.Кулаковський припускав, що військові
люди того часу, крім слави ратної, прагнули досягти успіхів і в літературній діяльності. І це, на
думку Юліана Андрійовича, дуже цінно і цікаво для нащадків, тому що вони відображали безпосе-
редньо свою сучасність.

Великим недоліком Цибишева, на думку Ю.Кулаковського, було те, що він перекладав не з
оригіналу, а з латинського перекладу Шеффера. Тому переклад мав великі погрішності, “как от того,
что Цыбышев не всегда точно понимал Шеффера, так и потому, что не всегда отчетливо представлял
себе предмет изложения”. Відзначав Юліан Андрійович і “...недочет в исторических познаниях пе-
реводчика о той эпохе, к которой относится творение Маврикия” [Кулаковский 1903, 533]. Ю.Кула-
ковський докладно аналізує та практично оцінює переклад Цибишева.

Працюючи над цим текстом, Юліан Андрійович висловлює досить цінні думки з приводу
дослідження давніх документів: “...всякий перевод древнего автора дает возможность критику най-
ти в нем те или другие недочеты, совершенных переводов нет. Тексты древних писателей, в силу
самих условий их сохранения для нас, независимо даже от своего содержания и нашего умения
понять их, представляют своеобразные трудности в виде порчи текста в том или другом месте. Но
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зато обращающиеся с ними лица имеют право, не роняя собственного достоинства, заявлять, что то
или другое не понятно или неясно в тексте... Каждый памятник древности требует для своего пони-
мания знакомства с другими аналогичными” [Кулаковский 1903, 551]. У перекладі ж Цибишева
Юліан Андрійович побачив, що перекладач не вивчив документ “в его целом”, не було послідовності
у викладі, “живого знания” інших пам'яток.

Ю.Кулаковський наводить ряд літературних джерел, яких Цибишев не називає, подібних до
трактату Маврикія. Наприклад у другому томі: “Köchly und Rűstow, Griechische Kriegsschriftsteller”
(Leipzig, 1853-1855) містилася ціла низка трактатів грецьких тактиків, дослівно перекладених німець-
кою мовою. В другій частині цього тому було вміщено анонімний трактат візантійського часу. Юлі-
ан Андрійович припускав, що пам'ятка належала людині освіченій.

Науковою і дуже солідною роботою Ю.Кулаковський називає п’ятитомне видання “Kaisers heo
des philosophen Strategie und Tactik, űbersetzt von Bourscheid“. (Wien, 1779—1781 I-V). Історик пише,
що робота цікава, тому що “является живым свидетельством того уважения, с каким представители
военной науки того времени трактовали мудрость византийца” [Кулаковский 1903, 552].

Ю.Кулаковський відзначає, що при вивченні візантійської історії важливо знати устрій пізньої
Римської імперії, установи якої успадкувала Візантія. Остання, на його думку, цілком правомірно
стала називатися пізніше Римською імперією. Однак, Цибишев недостатньо був обізнаний щодо
традицій у вивченні історії візантійських часів.

На закінчення вчений підкреслював, що твори давніх письменників не так легко розкривають
свій зміст усякому бажаючому, тому потрібні широкі історичні відомості про епоху, до якої належить
те чи інше джерело. Разом з тим Юліан Андрійович відзначив, що добрі наміри перекладача заслу-
говують повного визнання і принесуть свої плоди. Учений напучував військового історика, і ніби
благословляв, відзначаючи, що невдача першого досвіду не повинна відштовхувати від справи, гідної
уваги і повної самого животрепетного інтересу .

“Стратегія і тактика” Маврикія - пам'ятка, що склала цілу епоху у військовій науці Візантії,
відкрила перспективу і залишилася на багато століть вищим досягненням розвитку візантійської
військової майстерності. До неї неодноразово зверталися дослідники різних військово-наукових кон-
цепцій і переконувалися, що за рівнем вона багато в чому стоїть вище візантійських військових
трактатів.

Військовій темі присвячена також робота Ю.Кулаковського “К вопросу о фемах Византийской
империи”. Фемний устрій Візантійської імперії здавна цікавив учених. Відомий він був із творів
Костянтина Порфірородного.

Уперше Юліан Андрійович виступив з доповіддю “О делении Византийской империи на фемы”
на засіданні Історичного товариства Нестора-літописця 16 грудня 1901 р. [Кулаковский 1902, 4] За
рішенням останнього 1904 р. була видана книга Ю.Кулаковського “К вопросу о фемах Византийс-
кой империи”[Кулаковский 1904]. Під майже аналогічною назвою вийшли статті Ю.Кулаковського
в різних виданнях [Кулаковский 1904, 396—403; Он же 1904, 95—118; Он же 1904, 1—24].

У своїх роботах з приводу фем Ю.Кулаковський звертається до друкованих джерел з цієї про-
блеми. Юліан Андрійович відкидав припущення французького вченого-візантиніста Діля Шарль
Мішеля*  про те, що Візантійські стратиги стоять у спадкоємному зв'язку з magistri militum часів
Юстиніана. Ю.Кулаковський підкреслював, що в роботі Діля не дано пояснення походження фемно-
го устрою, тому що та армія, до якої належали давні magistri militum, зникла до початку VII ст.
“Стратиги Византийских фем, - повідомляв Ю.Кулаковський, - командовали военными силами со-
всем иного состава: то были ополчения обязанных военной службой за пользование земельным
наделом стратиатов” [Кулаковский 1902, 4]. Виходячи з цього, Ю.Кулаковський робить висновок, що
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фемний лад мав відношення до зміни складу імперської армії і знаменував собою впровадження
принципу поєднання військової та цивільної влади на території провінції.

Ю.Кулаковський критично оцінює і роботу німецького вченого Гельцера “Die Genesis der
themenverfassung” (1899), де стверджується, що початок фемного устрою походить з часів імператора
Іраклія. Юліан Андрійович вказував на велику кількість помилок німецького вченого в дослідженні
питання про феми. На його думку, у роботі Гельцера перебільшується значення арабських джерел, у
той же час, не приділена увага цілком доступним і надійним для дослідження військового ладу
імперії матеріалам візантійських свідчень X ст.

Ю.А.Кулаковський зупинився також на роботі Ф.І.Успенського “Военное устройство Визан-
тийской империи”. Юліан Андрійович вважав, що відомий візантолог недостатньо приділив уваги
початку фемного устрою, “...положения автора находились во внутреннем противоречии, а некото-
рые прямо ошибочны” [Кулаковский 1902, 5].

В роботі “К вопросу о фемах Византийской империи” Ю.Кулаковський приділяє увагу поход-
женню фемного устрою, ставить завдання розглянути це складне питання у світлі спадковості військо-
во-адміністративного устрою Візантії від Римської імперії. “Обыкновенно фемный строй, - писав
учений, - рассматривался как оригинальное создание политической мысли византийцев. Но так как
Византийская империя была непосредственным продолжением Римской, то ее учреждения нерас-
торжимыми узами связаны со своим далеким прошлым и нередко только тогда становятся нам по-
нятны, когда удается выяснить эту связь. Для меня вопрос о фемах интересен именно с этой точки
зрения” [Кулаковский 1904, 1]. “Эти слова (Ю.Кулаковського. – Л.М.), – писав Варнеке, – пожалуй,
могут служить достаточно ясным объяснением причин, заставивших почтенного исследователя вклю-
чить и византоведение в число своих специальных изучений” [Варнаке 1907, 24].

Система фем виникла в результаті розпаду пізньоримського провінційного устрою на військові
та цивільні влади.

Ю.Кулаковський розглядає конкретно феми так званих оптиматів, що займали північно-захід-
ний край материка Малої Азії [Кулаковский 1904, 49—62]. За даними Костянтина Порфірородного,
у межах цієї феми перебувало п'ять міст: Нікомідія, Єленополь, Пренет, Астак і Парфенополь. Впер-
ше ці феми згадуються на початку V ст.

Розподіл військових сил імперії та її територій на феми розглядається Костянтином Порфіро-
родним як процес послідовного роздрібнення більш великих одиниць на менші. На думку Юліана
Андрійовича, це явище має історичну вірогідність. Учений наводить дані з окремих праць давніх
письменників, що підтверджують цю думку. Однак Юліан Андрійович не згодний із твердженням
Костянтина Порфірородного про те, що феми, тобто дроблення території держави на малі частини,
було просто дозвільною забавкою імператорів .

Історик знову звертається до свідчення джерела багатого на різного роду дані, — “Стратегіки”
Маврикія, описуючи його армію, що, як уже згадувалося вище, мала характер ополчення і була дуже
далека від армії часів могутності імперії. В армії, що охороняла імперію від слов'ян на заході та
персів на сході, кращими і найбільш надійними частинами були тагми федератів і оптиматів, що у
“Стратегіці” Маврикія представлені германцями і головним чином готами, які осіли в межах імперії.
Юліан Андрійович проводить порівняльну характеристику устрою і солдатських чинів у римській
та візантійській арміях і, намагаючись заглибитися в пошуках чогось нового у визначенні опти-
матів, приходить до думки, що фемний лад, “как организация военных сил византийского государ-
ства, не был созданием политической мудрости того или иного императора, не имеет хронологичес-
кой даты для своего начала, а был в самом своем существе наследием давнего прошлого, когда
вместо регулярной армии, основанной на системе набора..., в империи оказалось сословие военных
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людей, владевших землей и обрабатывавших ее, с обязательством наследственной военной службы
на месте, так и внутри государства в виде военного сословия, каким являлись проникавшие и при-
нимаемые в пределы варвары и прежде и больше всего готы” [Кулаковский 1904, 22].

Доречно згадати одну з перших робіт – дисертацію Ю.Кулаковського на звання приват-доцен-
та “Надел ветеранов землей и военные поселения в Римской империи”, статтю “Армия в Римском
государстве”, де автор представив головні етапи історії римської армії. Він писав про винагороду
ветеранів землею і виникнення, внаслідок цього звичаю, цілих військових поселень учасників пост-
ійних воєн. Згодом цей державний інститут Римської імперії відмирає. Але автор передбачав, що
неодмінно виникнуть нові форми. І своїм дослідженням фем, які являли собою подібні утворення,
Юліан Андрійович довів, що в історії нічого не проходить безслідно...

У 1906 р. Ю.Кулаковський представив Історичному товариству Нестора-літописця ще один
Візантійський трактат з військової справи, що зберігався в Московській синодальній бібліотеці се-
ред її рукописних скарбів. Трактат присвячений викладу “Стратегіки” імператора Никифора
[Rekfrjdcrbq 1908].Ю.Кулаковський намагався встановити авторство “Стратегіки” і прийшов до вис-
новку, що автор - людина військова, яка досить добре володіє тим предметом, про який побажала
сказати своє слово сучасникам і нащадкам. Незважаючи на те що, на думку Юліана Андрійовича,
“литературное искусство” автора стоїть не на висоті, все-таки тут представлений цілісний твір. Ав-
тор вів свою розповідь для таких же військових людей, як і він сам, викладав живу, безпосередньо
знайому йому справу і писав поза усяким відношенням “до книжкової вченості” та військової літе-
ратури. Він створював не теоретичну роботу, а мав на увазі конкретні події й факти сучасності.
Зокрема, у трактаті йшлося про військову експедицію на певній ділянці - східному кордоні, проти
споконвічного ворога імперії - арабів.

Ю.Кулаковський висловлює сумнів щодо авторства імператора Никифора, хоча при цьому
відзначає, що Никифор, “стяжавший себе прочную славу и великое боевое имя в войне с арабами,
старался о том, чтобы достигнутый им опыт в борьбе с арабами и выработанные им приемы войны
сохранились для потомства на пользу государства”[Кулаковский 1908, 25].

Описуючи склад армії візантійської імперії Х ст., автор трактату наводить відомості про бой-
ову її побудову, табірне розташування, про різні війська.

Ю.Кулаковський порівнює текст “Стратегіки Никифора” з такими важливими джерелами про
військову справу Візантії Х ст., як “Тактика” імператора Лева Мудрого, “Стратегіка” Маврикія. Роз-
глядаючи події часу імператора Маврикія у викладі Феофілакта Сімокатти, Ю.Кулаковський знахо-
дить загальні риси між організацією військової справи у Римській імперії і Візантії, що свідчить про
збереження традицій у візантійській армії, яка за образом і подобою нагадувала армію Римської
імперії. У візантійській імперії Х ст., як і в римській, існував військовий стан. У військово-адмініст-
ративному відношенні імперія поділялася на феми, і окремі місцевості в межах фем були населені
людьми, зобов'язаними спадкоємною військовою службою за користування землею. І, як можна було
бачити з раніше наведеного матеріалу, початок такого порядку сходить далеко — до римських часів
VI ст., коли ще існувала постійна армія, яка складалась з полків, що мали свої найменування та свою
бойову історію, і вже діяли умови, які сприяли перетворенню армії в ополчення.

Дослідження Ю.Кулаковським джерел військової справи Візантії відкрило нові сторінки в її
історії, показало силу і міць армії Східного Рима, спадкоємність Римської імперської армії. Введені
в науковий обіг невідомі військові трактати багато в чому доповнили історичні відомості про воєнну
майстерність Візантії.

* Діль Шарль Мішель (1859—1944) вчений, який у своїх працях відстоював позитивне значення
візантійської цивілізації для розвитку всесвітньої історії.
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Ігор Верба
КОСТЬ ШТЕППА ЯК ОРІЄНТАЛІСТ

Кость Тодосьович Штеппа (1896—1958) є неоднозначною постаттю в українській історіографії.
Його мало знають як вченого і організатора наукового життя, більш відома його громадська діяльність,
головне за часів нацистської окупації України. Однак цей вчений вніс чимало новаторського до
історичної науки України, стояв біля джерел розбудови українського радянського сходознавства. Саме
на цьому аспекті ми і хочемо зупинити нашу увагу.

1 лютого 1930 р. Костя Штеппу рішенням Президії ВУАН було призначено заступником голо-
ви Комісії для дослідження історії Близького Сходу та Візантії (КДІБСВ). Це не було чимось новим
для вченого. Ще з середини 1920-х років він зав’язав тісне співробітництво із Всеукраїнською науко-
вою асоціацією сходознавства (ВУНАС) та Візантологічною комісією ВУАН, на базі яких і виникла
1930 р. згадана Комісія. Можна стверджувати, що набуток цих двох інституцій і став основою для
подальшої історико-джерельної діяльності КДІБСВ [Черніков 1991, 31—38], однак робота останньої
розгорталася зовсім в інших умовах. Зрештою, ще 16 грудня 1929 р., коли на засіданні Історично-
філологічного відділу обговорювалася робота Візантологічної комісії, було ухвалено доручити реда-
гування її збірників відомому, але все ж провінційному ніжинському професорові К.Штеппі. На-
справді, за цим рішенням стояв ідеологічний чинник. Він же по суті й вирішив подальшу наукову
долю історика. Певно за домаганням голови Укрголовнауки Ю.І.Озерського, помітно прихильного
до Костя Тодосьовича, він опинився в Києві. Це мало свій потаємний зміст, адже йшлося, по суті,
про перебудову праці орієнталістичних дослідів на нових марксистсько-ленінських засадах. Таке
директивно створене становище автоматично відсікало від живого творчого процесу небажаних, з
точки зору офіційної влади, довголітніх заслужених сходознавців — керівників, за якими стояли
цілі школи, насамперед академіка А.Ю.Кримського і проф. П.П.Кудрявцева.

Отже, К.Т.Штеппі, як керуючому КДІБСВ, довелося вирішувати безліч організаційних і кад-
рових питань. Цей осередок офіційно очолював визначний український вчений академік А.Ю.К-
римський, який на початку 1930-х років фактично був відсторонений від головування [Денисенко
1991, 120], а відтак його функції перебрав на себе харківський колега, відомий дослідник, академік
В.П.Бузескул. Все ж, віддаленість останнього від Києва унеможливлювала керівництво ним цією
вуанівською структурою, тому фактичним керівником вважався Кость Тодосьович. Його силами в
Комісію було залучено ціле гроно блискучих дослідників зі всього колишнього Радянського Союзу,
насамперед з найбільших міст і зокрема з Києва (акад. А.Ю.Кримський, Т.Г.Кезма, Б.Г.Курц,
П.Н.Лозієв, П.П.Кудрявцев), Харкова (В.В.Дубровський, П.Г.Тичина, М.Л.Константинопольський),
Одеси (В.О.Петрунь), Москви (І.М.Бородін), Ленінграда (В.М.Зуммер), Тифліса (К.С.Кекелідзе, О.Й-
.Церетелі) та ін. [Кіржаєв, Ульяновський 1993, 79]. Залучався до роботи і гнаний академік К.В.Хар-
лампович, якого К.Т.Штеппі всупереч різним обставинам вдалося перевести до Києва [Полонська—
Василенко 1962, 16].

Доробок КДІБСВ мало відомий науковцям, хоча за чотири роки її існування (1930—1934)
була проведена колосальна робота: розроблена тематика видання капітального корпусу джерел з
історії Візантії та Близького Сходу від найдавніших часів до ХІХ ст. включно, підготовлено до пуб-
лікації та передано у видавництво ряд змістовних і оригінальних тематичних збірок — “Україна і
Схід” в 3-х т., “Студії з історії Туреччини” та “Історіографічні студії й наукові повідомлення”. У
Комісії Кость Тодосьович проводив чималу науково-організаційну роботу, особисто листувався з
кожним дослідником, пропонував для розробки актуальні теми. В разі необхідності просив фахівців
відгукнутися на те чи інше прохання. Так, у В.П.Бузескула він домігся написання некрологу на
смерть відомого сходознавця, член-кор. АН СРСР І.Е.Мейера, якого той знав особисто, а ленінг-
радського  колегу Є.Г.Кагарова подати кілька статей з проблематики примітивного мистецтва та
опрацювати тему “Енгельс і новітня етнологія”. [ІР НБУВ, №29216, арк. 1] Взагалі не зайве сказати,
що на початку 1930-х років Кость Штеппа очолив в Україні всю роботу в ділянці орієнталістики. Як
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можна здогадатися з тогочасних листів В.В.Дубровського до нього, Штеппа накреслив широкі пла-
ни дослідження зв’язків України з різними країнами Близького Сходу, насамперед, із її споконвіч-
ним сусідом другом-ворогом — Османською імперією. Розгорталася інтенсивна діяльність і в істо-
ричному контексті (візантологія, стародавній Арабський світ, семітологія-гебраїстика, тюркологія).
Планувалося дослідити сучасне внутрішньополітичне й соціально-економічне становище народів та
країн регіонів, що перебували тоді в колоніальній залежності. [Черніков 1991, 59—60].

Той же В.В.Дубровський, підтримуючи ініціативу Костя Тодосьовича, підготував для Комісії
кілька грунтовних студій на теми: “Богдан Хмельницький і Туреччина”, “Посольство Мазепи до
Туреччини року 1699” та “Україна і Крим в історичних взаєминах”. [ІР НБУВ №29197, арк. 1—4]
Хоч і майоріли вершини, але працювалося важко. За матеріальної скрути ледве виплачувалися об-
іцяні гонорари, роками лежали в шухляді без відчутного просування вперед підготовлені й проре-
цензовані збірники. Часто в діяльність Комісії втручався й ідеологічний чинник ЦК КП(б)У неодно-
разово вимагав від Костя Тодосьовича організувати докладне рецензування праць харківського ко-
леги М.Л.Константинопольського, студіями якого особисто опікувався академік філософ В.О.Юри-
нець, як сьогодні відомо — штатний інформатор НКВС УРСР. [ІР НБУВ №29362, арк. 1—2]. Ос-
танній під час арешту 1937 р. заявив, що за завданням чекістських органів вів серед місцевої інтел-
ігенції провокаційну роботу, підбурював людей на небезпечні для їхнього життя розмови і вчинки.
[ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 62089, ФП, спр. 141]. Чим все це завершувалося, ми добре
знаємо. Звичайно, керувати в такій задушливій атмосфері було не легко. Мабуть, все це унеможлив-
лювало творчу діяльність і чимало цікавих задумів так і не вдалося реалізувати, а безпідставні та
необгрунтовані напади на багатьох вчених звели нанівець подальшу роботу. Не побачили світ і праці
самого Костя Тодосьовича, адже йому часто-густо доводилося займатись далекою від науки спра-
вою: готувати ідеологічно забарвлені брошури, розробляти договори про соцзмагання, відбувати
лекторії на заводах і фабриках, виконувати обов’язки голови місцевкому Історичного циклу ВУАН.
[ІР НБУВ №2790, арк. 1]. Мабуть, мало втіхи принесло йому написання докоряючої розвідки про
А.Ю.Кримського (“Академік Кримський як історик Туреччини” [Матвєєва, Циганкова 1997, 35]),
дотримування угоди про соцсуперництво з Комісією для виучування соціально-економічної історії
України XVIII—XIX ст. (керівник проф. О.П.Оглоблін), де фігурували такі пункти, як поглиблення
вивчення марксистсько-ленінської літератури, написання праць методологічного характеру тощо [ІР
НБУВ №4141, 4142, 4220]. Але така була реальність, такі були часи, коли жив і творив Штеппа:
доводилося частенько маскуватися.

Взагалі слід зауважити, що українська (і не тільки українська) творча інтелігенція, залякана
ідеологічними переслідуваннями, зломлена арештами, на початку 1930-х років покірливо йшла слу-
гувати класовій справі більшовиків. В умовах тоталітаризму Кость Штеппа (як і чимало вчених),
щоб вижити, свої наукові задуми спрямував на політичне прислужництво режиму особистої влади.
Саме з таких позицій можна розглядати написані ним в ті роки студії з явним пропагандистським
присмаком, зокрема “Проблеми античного способу продукції”, “Східна політика царату та церкви”,
“Проблема занепаду античного способу продукції в її методологічному значенні”, “Завоювально-
колоніальна політика царату на Сході і церква” [ІР НБУВ №1711, арк. 10—10 зв.] та ін. Втручання
владних структур у сферу наукового досліду стало звичайною нормою життя.

К.Т.Штеппа за дорученням Комітету в справі відзначення 50-х роковин смерті К.Маркса підго-
тував і здав до видавництва ВУАН такі праці, як “К.Маркс та Ф.Енгельс про античний спосіб про-
дукції” (5 арк.), [Штепа 1934] “Проблема класової боротьби в античній формації за Марксом та
Енгельсом” (2, 5 арк.), “Рабство як економічна та соціальна категорія” (1, 5 арк.). За вказівкою Все-
української Робітничої Спілки Войовничих Безвірників написав і агітаційну розвідку під назвою
“Політика і церква”, закінчивши одну чималеньку частину розміром 10 арк. [ІР НБУВ №1703, арк.
2—2 зв.]. Зазвичай, не обминув він і громадської роботи. Так, Штеппа обирався головою осередку
войовничих безвірників у ВУАН, читав лекції у будинку Червоної Армії та в Домі народів Сходу,
брав участь у пасивній кампанії, обслідував діяльність секції історії матеріальної культури археоло-
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гічного музею і музею ВУАН. Поза тим влаштував виставку, присвячену пам’яті К.Маркса і давав
консультації відвідувачам [ІР НБУВ №2790, арк. 1]. Тільки диву даєшся, як влада не цінувала одно-
го із своїх кращих дослідників, і це в той час, коли нерухомо в шухляді лежала його капітальна
монографія “Младотурки та імперіалісти” [ІР НБУВ №1703, арк. 2 зв.]. Цілком певно, така активність
подобалась ідеологічним керівникам Історичного циклу ВУАН, тим більше, що Штеппа, як і пере-
важна більшість науковців, сумлінно виконував соціальне замовлення, тому зрозуміло, що на різних
зборах співробітників-гуманітаріїв, котрі набрали масовості в горезвісному 1933 р., його незмінно
ставили в приклад іншим. Колишній аспірант М.С.Грушевського Т.М.Гавриленко підкреслив вели-
ке значення штеппівської студії “Маркс і Енгельс про античні спроби продукції” для розвінчання
різних буржуазних концепцій Сходу, а один із ярих погромників школи Грушевського історик офіц-
ійного напряму І.І.Кравченко наголосив, що його продукція носить радянський характер і сприяє
боротьбі з націоналістичною фашистською історіографією [ІР НБУВ №2790, арк. 3—4].

Важко сказати, чи був потрібний Костю Штеппі більшовизм? Мабуть, що ні. Він легко міг
пережити і без нього, але тоталітарній владі Штеппа був необхідний. Сила його авторитету, природ-
на ерудиція, фахові знання, зрештою, відточене перо вченого — все це як ніколи знадобилося псев-
донауковцям з партійними квитками в кишенях, щоб руками талановитого спеціаліста проводити
свою класову лінію. Звичайно, свою роль зіграла тут і певна амбітність Костя Тодосьовича, який за
все це отримував достатні для життя матеріальні цінності й академічні пайки. Його частенько бачи-
ли в оточенні партійних і радянських керівників Історичного циклу ВУАН, зокрема О.М.Камишана,
П.Д.Шумана, Л.М.Артемського, Л.О.Окиншевича, [ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 54467 ФП,
арк. 36] що, звичайно, в очах академічної громадськості створювало йому реноме цілком лояльної до
влади людини. Ймовірно, що саме в цьому ракурсі слід оцінювати проекти вуанівської ідеологічної
верхівки створити в 1933 р. під Штеппу реорганізовану комісію з історії Сходу і Заходу [Богдашина,
Верба 1999, 512]. Ясна річ, цей задум був би втілений в життя, якби на заваді не став черговий
насильницький погром Академії. Відомо, що на початку 1934 р. гвалтовно був ліквідований ІІ (Соц-
іально-економічний) відділ, а на його місце постала низка науково-дослідних інститутів [Полонсь-
ка—Василенко 1993, 34]. Відтак, 13 лютого 1934 р. Костя Тодосьовича рішенням Президії ВУАН
перевели до новоствореного Історико-Археографічного інституту  [Архів Президії НАНУ, ф. 251, оп.
1, спр. 56, арк. 24].

В нових умовах К.Т.Штеппі терміново довелося корегувати робочі плани, підганяти під новий
лаштунок задумані проекти. Зрештою, це не важко було зробити, адже вигідна тема “Маркс, Ен-
гельс, Ленін про феодалізм” [ІР НБУВ, ф. Х, №1706, арк. 5], яку він марудно до цього опрацьовував,
як ніколи вписувалась у наукові пріоритети молодого закладу. Як очікувалося, суспільствознавець і
тут зайняв належне йому місце — фактично очолив сектор історії Заходу і Сходу [НА ІІУ НАНУ оп.
3, спр. 17, №28, арк. 62—62 зв.]. Працював він серед талановитих і працелюбних істориків, серед
яких чільне місце посідали О.П.Оглоблин, К.О.Лазаревська, О.І.Баранович, К.Є.Антипович та ін.
Мабуть, мало підкреслити, що Історично-Археографічний інститут виконував певне ідеологічне зав-
дання, а саме: несамовито боровся з розвінчанням буцімто буржуазних теорій історичного розвитку
не тільки України, а й, цілком певно, всього світу. В цих обставинах основні студії вченого так чи
інакше відбивали вплив часу і йшли в річищі офіційної суспільної думки. Разом з тим доречно
наголосити, що розвідки К.Т.Штеппи, попри всю заполітизованість тематики, все ж демонстрували
вкрай рідкісний для науки тих років діапазон його творчих зацікавлень. Тут і “Фашистські концепції
в історії військової справи (Ганц-Дельбрук)” [НА ІІУ НАНУ, №34, арк. 23], і “К.Маркс, Ф.Енгельс і
досвід буржуазної революції в Іспанії” [НА ІІУ НАНУ №33, арк. 18], і “Ленін і Сталін про колоні-
альну політику на Сході” [НА ІІУ НАНУ №33, арк. 99 зв.], і “Торговельно-політичні стосунки Киї-
вської держави із Західною та Східною Римською імперією” і “До генези фашистських концепцій
сучасної німецької історіографії “Прусська школа” (Драйзен, Ріле, Тренке) [НА ІІУ НАНУ №32, арк.
22], і “Генеза західноєвропейського феодалізму і критика расової концепції великого переселення
народів” [НА ІІУ НАНУ №32, арк. 25] та ін. До цього і так значного наукового розвою додалися ще
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й численні консультації з питань всесвітньої історії, котрі він незмінно проводив для викладачів
вузів та шкіл. В додаток до цього НКО УРСР накинув Костю Тодосьовичу організацію в Києві
курсів перепідготовки істориків середніх шкіл [НА ІІУ НАНУ №29, арк. 5]. Паралельно з цим в
Київському державному університеті проф. Штеппа очолив деканат історичного факультету і час-
тенько засідав в Міськраді [НА ІІУ НАНУ №37, арк. 243]. А в березні 1934 р. підготував і прочитав
на науковій сесії ВУАН у зв’язку з урочистостями з нагоди 120-х роковин з дня народження Кобзаря
вичерпну доповідь “Історичні коментарі до релігійних сюжетів Т.Г.Шевченка” [НА ІІУ НАНУ №29,
арк. 19].

Ясна річ, така інтенсивна діяльність відбирала левову частину часу і сили історика, а головне
— доводилося на невизначений термін відсувати розробку улюблених і милих серцю тем. Мабуть,
на цьому фоні перевантаження пролунала його заява про перехід в більш спокійний і близький йому
за фахом Інститут історії матеріальної культури ВУАН (ІІМК), де він мріяв поринути в рідну ан-
тичність [НА ІІУ НАНУ №35, арк. 73], однак керівництво ІАІ в особі тодішнього директора І.І.Крав-
ченка дошкульно йому нагадувало, що він є єдиним в інституті спеціалістом із всесвітньої історії і
його перехід до іншої установи зірве виконання важливого ідеологічного доручення [НА ІІУ НАНУ
№35, арк. 72]. А заразом, щоб утримувати провідного фахівця, начальство ІАІ включило дружину
Костя Тодосьовича в списки утриманців на академічний пайок [НА ІІУ НАНУ №37, арк. 65].

Мабуть, незрівнянну насолоду принесла йому робота в бібліотеках і архівах Москви та Лені-
нграда, де він закопався влітку 1934 р. під час своєї профвідпустки [НА ПУ НАНУ №37, арк. 128].
Певно, за пошуком джерел історик набирався сил і наснаги. Логічно думати, що зібраний там кош-
товний документальний матеріал став йому в нагоді при написанні підручника для педагогічних
вузів під назвою “Методика викладання історії” [ІР НБУВ, ф. Х, №1703, арк. 2—зв.]. Не відомо, чи
встиг Штеппа закінчити цей посібник, бо вже 21 листопада 1934 р. він був звільнений з роботи у
зв’язку з ліквідацією ІАІ [НА ПУ НАНУ оп. 3, спр. 171, №25, арк. 40] і нарешті став до праці в ІІМК.

Оцінюючи науковий доробок Костя Штеппи в галузі української орієнталістики та його науко-
во-організаційну діяльність, можна констатувати, що він зробив чимало для становлення цієї науки
в часи більшовизму. Однак ідеологічна заангажованість української науки не дала йому можливості
сповна реалізувати свій творчий потенціал, а присмак кон’юнктури звів нанівець багато його науко-
вих задумів. Разом з тим, звільнені від ідеологічних правок, праці К.Т.Штеппи, написані на багато-
му джерельному матеріалі, відіграють і сьогодні свою роль в історії української орієнталістики.
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КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРІЇ НАРОДІВ СВІТУ У ТВОРАХ МУДРЕЦІВ

ПАЛЕСТИНИ

У єврейських творах стародавніх часів та греко-римського періоду відсутні роздуми і мірку-
вання про історію та методи її вивчення, подібні до тих, які зустрічаються у творах Геродота, Фукі-
діда та інших античних авторів. Винятком з цього правила є праці грекомовних єврейських авторів,
які  скоріше належать до еллінської, ніж до єврейської цивілізації. Втім, для євреїв не був зовсім
чужий інтерес до описів подій минулого і осмислення їхніх причин та наслідків. Для зручності
опису у нашому дослідженні такі тексти називатимуться “історичними”. При цьому автор не має на
увазі, що мова йде про історичні твори у тому сенсі, в якому це заведено розуміти у сучасній науці.

Перед тим, як перейти до аналізу уявлень палестинських амораїв про історію народів світу,
розглянемо розвиток історичної думки в єврейському суспільстві у попередні часи. Багато дослід-
ників відзначало, що у біблійний період єврейські автори досягли значних успіхів як у методиці
історичного опису, так і у спробах осмислення історичного процесу [Рад 1997 а; Вейнберг 1993,
289—321; Noth, 98—99; Momigliano 1987, 44—47; Иосиф Флавий 1994, 26—33; Касутто 1983, 12—
20]. Привертає увагу той факт, що укладачі окремих біблійних текстів прагнули обґрунтувати дос-
товірність описуваних подій минулого. Вони посилалися на давні твори, що підтверджують їхню
правоту, цитували документи з державних архівів, спеціально звертали увагу на обставини  минуло-
го життя, які відрізнялися від сучасних [Noth 101—105; Brin 1981, 2; Гер 1970, 129—131; Иосиф
Флавий 1994, 32—33]. Біблійні книги Царів (Млахім) і книги Хронік (Діврей га ямім)1  не обмежу-
ються простим описом подій за їхньою хронологічною послідовністю. У них обговорюються питан-
ня про те, завдяки чому народи і царства досягають успіхів і через що вони зазнають невдач і пора-
зок [Рад 1997 б]. Звичайно, чільне місце у таких відступах займають розмірковування про правиль-
не виконання волі Бога, але і природні чинники привертають увагу авторів цих книг. Наприклад,
повалення царя Рехавама [Млахім 1,12:3—14] пояснюється як гнівом Бога на його батька за покло-
ніння ідолам, так і тим, що він відмовився виконати  прохання народу про зменшення повинностей.

Якщо ми звернемося тепер до рабинських творів, то там ми побачимо зворотну картину: у
центр уваги поставлено обговорення того гідного образу життя, який допоможе заслужити людині
нагороду у прийдешньому світі. При обговоренні тексту Святого Письма велика увага приділяється
тим міфічним сюжетам, які Біблія згадує лише мимохідь [Иосиф Флавий 1994, 38—39; Полибий
1994; Гінзбург 1960, 216—219; Biale 1987, 1—11]. Тут ми знаходимо і докладний опис розпорядку
дня Творця, і розповіді про злих духів, і персоніфікований опис сил природи. При цьому з творів, які
б спеціально займалися описом подій минулого в їхній хронологічній послідовності, на сьогоднішній
день відомий лише один. Це хроніки “Седер олам раба”, що приписуються танаю II ст. н.е. Йосе бен
Халафта. Щоправда, аналізуючи цей текст, Х.Міліковський [Melikowsky 1981, 15] дійшов висновку
про те, що існувало кілька варіантів подібних хронік і що до нас дійшов лише один з них. У цьому
творі наводиться перелік основних, з точки зору автора, подій світової історії по роках. Проте Г.Брон-
штейн [Бронштейн 1921, 215—218] і М.Гер [Гер 1977] відзначають, що цей твір не може вважатися
історіографічним. Його автор не користується ніякими джерелами, окрім Біблії. Усі події, які відбу-
лися по закінченні біблійних часів і до моменту укладання хроніки, займають лише один невеликий
параграф. Згадуючи події, автор, як правило, не обговорює їх, а датування обґрунтовує, головним
чином, тлумаченням віршів Святого Письма у стилі класичного мідрашу.

У наративних фрагментах інших рабинських творів критерієм істини для  авторів є або тлума-
ченням віршів Святого Письма, або посилання на те, що цей епізод згадував хтось з мудреців. Спро-
би задіяти які-небудь інші джерела, як правило, не робляться. Таким чином, нема переконливих
підстав вважати, що у рабинський період існувала історіографія. У той самий час у творах мудреців
існує багато розповідей про події минулого та спроб узагальнити і схематизувати ці події, пояснити
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їхні причини та наслідки. Хоча, безумовно, увага, яка приділяється подібним сюжетам, не може
бути порівняна з тією, яке має місце у Біблії.

Е.Урбах стверджував [Urbach 1976, 115], що деякі з  фрагментів свідчать про значні успіхи
історіософської думки мудреців. Наприклад, історію про те, що зруйнування єрусалимського Храму
пов’язане з тим, що євреї за кілька століть до цього ремствували проти Бога у пустелі, він порівнює
з концепцією Тойнбі, згідно з яким занепад Римської держави був наперед визначений Пелопонесь-
кою війною. І.Гафні ставиться до цього висновку скептично [Gafni 1996, 28] і вважає цей епізод
класичним прикладом рабинської теодицеї. Втім, І.Гафні вважає[Gafni 1996, 26], що низка агадич-
них уривків, що містяться у талмудах і мідрашах, являє собою спроби опису та осмислення історич-
ного процесу, хоча підкреслює при цьому, що мудреці були далекі від об’єктивності і що в їхніх
творах має місце “підпорядкування історії ідеалізації єврейського буття”. Я.Нюзнер та О.Гудблатт
вважають [Neusner 1972, 150—160; Jacobs 1977], що вивчення інтерпретацій історичних фактів, які
трапляються у творах мудреців, може суттєво доповнити наші уявлення про світогляд мудреців.
Таким чином, на сьогодні у дослідників не склалося єдиного погляду на питання ставлення муд-
реців до історичних проблем.

Аналіз текстів  періоду амораїв  дозволив автору виявити широке розповсюдження вчення про
те, що історія неєвреїв являє собою процес послідовної зміни чотирьох світових імперій. Так, у
мідраші “Ваікра раба” з цього приводу наводиться такий фрагмент: “Бачив сон (Яаков): і ось драби-
на. Основа її на землі, а верх сягає небес. І ось ангели божі підіймаються і спускаються нею. Сказав
рабі Шмуель бар Нахман: “І хіба прийде тобі в голову сказати, що це були ангели, які служать
(Господу)? Бо ж це були ангели-покровителі народів світу. Показав (Господь) йому (Яакову), що
ангел Вавилона піднявся на 70 щаблів, ангел Мідії піднявся на 52 щабля, Греції — на 180 щаблів, а
(ангел) Едома підіймається, підіймається, і не видно, на скільки (щаблів)”2 . Сказав йому (Яаков):
“Володарю світів! Скажи, чи впаде він?” Сказав йому Господь: “Яакове! Навіть якщо ти побачиш,
що він підійметься до небес, я скину його, як сказано: “Та хоч би ти, немов орел, піднявсь високо,
хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скину тебе — слово Господнє [Овад’я, 1:4]”...
Показав йому ангела Вавилона, який  піднісся і спустився, і мідійський піднісся і спустився, і грець-
кий піднісся і спустився і ангел Едома піднісся і спустився. Сказав Яаков: “Володарю світів! Як ці
спустилися, так і я спущуся”. Сказав йому Господь: “Якщо ти підіймешся, ти не спустишся”. І усе ж
таки (Яаков) злякався і не піднявся... Сказав йому Господь: “Якби ти повірив мені і піднявся, ти б не
спустився. Тепер, оскільки ти не повірив мені і не піднявся, сини твої будуть захоплені народами і
зв’язані царствами і будуть передаватися від царства до царства, від Бавеля (Вавилона) до Мідії, від
Мідії до Греції і від Греції до Едома”. Сказав він (Яаков): “Володарю світів! Невже це назавжди?”
Відповів йому Господь: “І ти, раб мій Яакове, не бійся... І не страхайся, Ізраїлю, бо ось, я врятую
тебе з далекої країни [Єрміягу, 30:10]... Буду випробувати тебе стражданнями у цьому світі для того,
щоб здобути тебе у прийдешньому світі”” [Baiкра раба 1993, 570—571]. На початку даного фрагмен-
та автор описує історію людства, котру удостоївся бачити праотець Яаков. Вона являє собою підне-
сення і падіння чотирьох великих імперій. Тривалість існування кожної з них символізується кількістю
щаблів, на які підіймається її ангел-покровитель3 . Стосовно останнього, Едомського (Римського)
царства, автор не повідомляє ніяких дат, оскільки на момент укладання мідрашу ця держава продов-
жувала існувати, і як довго це триватиме, залишалося невідомим. Втім, стверджується, що і його
загибель неминуча. У другій частині тексту  підкреслюється, що реалізація цієї моделі світової історії
не була наперед визначеною, й існувала можливість вічного і непохитного царювання нащадків
Яакова. Через маловір’я праотця єврейського народу ця можливість, проте, не була реалізована, і
увійшла в силу модель, що була описана вище. Бог визначив, що чотири великі царства утискати-
муть і гнобитимуть євреїв, але наприкінці часів обраному народові буде дано порятунок. Імперіям
неєвреїв дарований цей світ, а народу Ізраїлю – прийдешній.
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Таким чином, доля царств народів світу та їхня роль гнобителів євреїв була визначена зазда-
легідь. Неєвреї не грали ніякої ролі у визначенні своєї історії. Усе вирішила угода між Творцем і
праотцем Яаковом. Згідно з думкою автора цього уривку, світовий історичний процес визначається
євреями, незважаючи на їхнє принижене становище.

У часи амораїв з’являється традиція пов’язувати вузлові епізоди з життя праотців єврейського
народу зі згадками чотирьох царств. Так, наприклад, згідно з книгою “Берешит”, Авраам переміг
чотирьох месопотамських царів, що вдерлися у Палестину. “Берешит раба” тлумачить цей епізод
таким чином: “І було (це) за днів Амарафела, царя сенарського, Аріоха, царя елласарського, Кед-
раломена, царя еламського, і Тедала, царя народів. Пішли вони війною проти Бера, царя содомсько-
го... Амарафел, цар Сенара — це Бабель (Вавилон), Аріох, цар Елласара — це Греція, Кедраломен,
цар Елама — це Мідія, Тедал, цар народів — це лиходійське царство, яке обкладає тіронією4  усі
народи світу” [203, 409]. У даному тлумаченні царі, яких переміг Авраам, символізують держави,
які у майбутньому пануватимуть над євреями. Коли Авраам укладає спілку з Богом, останній вима-
гає від праотця принести у жертву чотирьох тварин. Цей епізод у “Берешит раба” супроводжується
коментарем про те, що мова йде про згадані вище царства.

Одним з найважливіших епізодів у житті праотця Яакова є його втеча до Харрану від брата
Есава. Коли він прибуває до Харрану, перше, що він бачить, це колодязь, гирло якого затуляє вели-
кий камінь, а біля нього стоять три отари. Коментатори не пропускають нагоди зауважити, що камінь
і три отари означають усі ті ж чотири царства. Син Яакова Йосеф прославився в Єгипті своїм умін-
ням тлумачити сни і навіть досяг завдяки цьому верховної влади. Одним з розгаданих ним снів був
сон головного хлібопекаря фараона: “І сказав (хлібопекар) Йосефу: “Мені також снилося: ось на
голові у мене три кошики плетені; у верхньому кошику різноманітні печива для фараона,  і птахи
розклювали їх з кошика на голові моїй” [Берешит,40:16—17]. “Три кошики плетені” — це три пер-
ших царства, “у верхньому кошику різноманітні печива для фараона” — це лиходійське царство, яке
накладає тіронію на усі народи”[Берешит Раба 1996, 1084]. Згідно з мідрашем “Ваікра раба” [Віакра
Раба 1996, 1084], ці царства символізують чотири види некошерних тварин, які Творець вказав
Мойсеєві. У цьому ж мідраші кілька разів повторюється, що усі пророки бачили царства і справи
їхні, після чого йде опис Вавилонії, Мідії, Греції й Едома (Рима). Таким чином, не буде перебільшен-
ням сказати, що міфологема про чотири царства стала одним з центральних і найважливіших еле-
ментів рабинського вчення у період амораїв. Описуючи початок історії єврейського народу і станов-
лення його моральних та культурних цінностей, мудреці постійно згадують  чотири царства народів
світу, які протистоятимуть богообраному народові протягом усієї його наступної історії аж до часів
чудесного божественного порятунку.

Вживана мудрецями схема світової історії багато у чому не узгоджується з історичними факта-
ми, що наводяться у Біблії. Згідно зі Святим Письмом, єврейський народ початково був у рабстві в
єгиптян. Далі, коли виникли дві єврейські держави — Ізраїльське та Іудейське царства, — то голов-
ним їхнім ворогом тривалий час була Ассирія. Саме вона врешті-решт знищила Ізраїльське царство,
і саме з цієї країни іудейський цар Менаше привіз ідолів, щоб встановити їх в єрусалимському
Храмі, що з точки зору авторів Біблії було серйозним злочином перед Богом. Пізніше вавилонський
цар Навуходоносор розгромив Іудейське царство і силоміць переселив знать і жрецтво до Месопо-
тамії. Коли, у свою чергу, Вавилонське царство було розгромлене перським царем Кіром, останній
дозволив євреям повернутися до Палестини і відновити єрусалимський Храм. Мідія, згідно з Біблією,
не відіграє хоч якої-небудь суттєвої ролі у долі євреїв та й у світовій історії взагалі. Зате Ассирія й
Єгипет часто згадуються у пророцьких текстах. Як правило, їм пророкується покарання за усе те
горе, яке вони завдали богообраному народові. Одна з книг малих пророків, а саме книга Нахума,
спеціально присвячена опису загибелі Ніневії, столиці Ассирії, і торжеству справедливого божого
суду над лиходіями. У той самий час в книзі пророка Ішаягу [Ішаягу, 19:24] говориться про те, що у
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майбутньому Єгипет і Ассирія упокоряться перед Богом і стануть разом з Ізраїлем трьома великими
світовими державами .

У рабинських творах Ассирія згадується вкрай рідко. Що стосується Єгипту, то ця держава
відіграє дуже важливу роль у рабинській теології, оскільки спілка між народом Ізраїлю і Богом
укладається саме під час виходу з Єгипту. Тому розповіді про єгипетське рабство і про визволення з
нього згадуються у творах мудреців досить часто (головним чином – у танаїв). Одначе, коли мудреці
переходять від теології до історії, вони, як правило, не вносять єгиптян до загальної схеми. Більше
того, мудреці-амораї намагаються довести, що Єгипет і Ассирія — це назви, які належать усім цар-
ствам, а не якому-небудь конкретному: “Р. Гуна від імені рабі Аха (передавав): усі царства звуться
Ассирією (Ашуром) , позаяк збагачуються (міташрот) за рахунок Ізраїлю... Усі царства звуться Єгип-
том (Міцраїм), тому що гноблять (мецарот) Ізраїль” [Берешит Раба 1996, 148]. Цьому міркуванню
передує тлумачення тексту, в якому описуються чотири ріки, що омивають райський сад, створений
Богом на самому початку часі: “З Едему виходила (ріка) для зрошення райського саду і потім поділя-
лася на чотири ріки” — це чотири царства, що позначаються чотирма витоками . “Ім’я першої з них
— Пішон” — це Бавель (Вавилон), як сказано: “І скачуть  вершники його...”. “І ім’я другої ріки —
Гіхон” — це Мідія... “І вона обтікає усю землю Куш” — тому що (правитель його) царював (над
усіма країнами) від Індії (Году) до Куша (Ефіопії) [Естер,1:1]. ...”. “І ім’я третьої ріки — Хадекель:
вона протікає перед Ассирією” — це Греція, яка була гостра (хада) і легка (кала) на укази проти
Ізраїлю... “Ім’я четвертої ріки Парат (Єфрат)” — це Едом, зветься він “Парат”, тому що руйнував
(гефера) і гнобив увесь світ” [Берешит Раба 1996, 147]. У даному фрагменті тлумачаться вірші з
Біблії, в яких згадується ассирійська земля. Але автор, який бачить у чотирьох ріках символ май-
бутніх чотирьох світових імперій, замінює Ассирію на Грецію.

У мідраші “Ваікра раба” також наводиться цей фрагмент, але він доповнюється вступом: “Адам
бачив царства і справи їх” [Ваікра Раба 1993, 281]. Таким чином, даний уривок уявляється автору як
видіння усієї майбутньої історії людства. За уявою автора у історії може бути тільки чотири великих
імперії. Цікаво відзначити, що у літературі мудреців існує плутанина стосовно Перського і Мідійського
царств. Е.Урбах слушно вважає [Урбах 1988, 404—405], що причиною цього були анахронізми, що
містяться у біблійному тексті. Згідно з книгою Даніеля [Даніель, 6:1], після повалення останнього
вавилонського царя Валтасара (Белшацара) престол посів Дарій (Дар’явеш) Мідієць, якого потім
замінив Кір (Кореш) Перс. У той самий час, згідно з книгою Езри, Дарій царював після Кіра і він був
персом, а не мідійцем. Мідраш “Седер олам раба” розв’язує цю суперечність, відзначаючи, що був
один цар Дарій, який володарював після Валтасара, і другий, який був сином перського царя Ахаш-
вероша та єврейки Естер [Седер Олам Раба 1988, 129]. У мідрашах амораїв, проте, часто-густо
обидва ці царства суміщаються. Здебільшого, у переліках чотирьох царств згадується Мідія, а не
Персія. Одначе, коли список царств супроводжується переліками їхніх царів, то мідійськими царями
називаються ті, які, згідно з Біблією, відомі як перські. Головний міністр перського царя Ахашверо-
ша Аман (сумнозвісний тим, що намагався знищити весь єврейський народ) звичайно згадується у
мідрашах амораїв як представник Мідійського царства. У мідраші “Ваікра раба” говориться, що
Мідійське царство славило Бога, а в якості прикладу наводиться “Кореш, цар перський” [Ваікра
Раба 1993, 293].

У більшості текстів мудреці ніяк не намагаються розв’язати цю суперечність. Щоправда, у
мідраші “Ейха раба” говориться, що усі ті держави, які поневолювали Ізраїль, являли собою подвійні
царства : “Сказав народ ізраїльський: “Прикро мені через царства. Гадав я, що Він (Господь) наво-
дитиме їх на мене одне за одним, і не знав я, що Він наводитиме їх на мене по два: Вавилон і халдеїв,
Мідію і Персію, Грецію і Македонію, Едом і Сеір” [Ейха Раба 1899, 77]. Але це пояснення не отри-
мало у творах мудреців широкого розповсюдження. Їх цікавило у даному випадку не так роз’яснен-
ня історично суперечливої інформації, що існує у Біблії та в усній традиції, як обґрунтування того
факту, що євреям випаде протягом своєї історії зіткнутися з чотирма і тільки чотирма великими
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імперіями народів світу. При цьому підкреслювалося, що ці імперії йтимуть безперервно одна за
одною і будуть переймати владу одна в одної. Так, коментуючи вірш про чотири некошерні тварини,
мідраш “Ваікра раба” наводить таке тлумачення: “Верблюд — це Вавилон — “тому що він жує
жуйку (гера)” — тому що приводить (грера) наступне царство після себе. Шофан — це Мідія —
“тому що він жує жуйку” — тому що приводить  наступне царство після себе. Заєць — це Греція —
“тому що він жує жуйку” — тому що приводить  наступне царство після себе. Свиня — це Едомське
царство, “тому що не жує жуйку” — тому що не приводить царство після себе. І чому зветься свиня
(хазір) — тому що повертає вінець її господарю” [Ваікра Раба 1993, 294]. У фрагменті, що був
розглянутий вище, Яаков також бачить безперервний процес зміни чотирьох імперій.

Виникає запитання: яке походження цієї схеми світової історії? Чому мудреці тримаються саме
цього фіксованого числа великих держав, що змінюють одна одну? У Біблії така схема згадується
лише у книзі Даніеля, яка була укладена у 60-х роках II ст. до н.е., тобто у часи, коли основний
корпус біблійних текстів було вже сформовано [Leiman 1976, 131—135; Momigliano 1987, 8]. У II і
VII розділах цієї книги наводиться пророцтво про те, що з часів царя Навуходоносора і до дня Божо-
го суду над світом постануть чотири великих царства [Momigliano 1994, 29—39]. Але слід відзначи-
ти, що укладачі цієї книги намагаються таким чином описати історію від виникнення Вавилонсько-
го царства і до кінця часів, але ніколи не пов’язують її з періодом патріархів. Крім того, слід відзна-
чити, що книга Даніеля — одна з найменших книг Біблії, і самий факт наявності у цій книзі схеми
чотирьох царств не пояснює того, чому мудреці відмовилися від того опису історичних подій, який
переважає у текстах Святого Письма, і віддали перевагу цій “чотирьохетапній” схемі.

У низки грецьких та римських письменників, що жили у період піднесення Риму і становлен-
ня його панування у Середземномор’ї, простежується схема, згідно з якою у світі існувало чотири
великі держави, що зміняли одна одну, після чого настав час п’ятої і найвеличнішої з них — Риму.
Відомості про наявність цієї схеми у греко-римських авторів дійшли до нас у творах, що написані
після I ст. до н.е. Римський історик Полібій [Полибий 1994] писав про те, що найвеличнішими
імперіями минулого були Ассирія, Мідія, Персія і Македонія, але всі вони впали і на зміну їм прий-
шов Рим. Порівнюючи його з цими великими державами минулого, він пише про те, що лише Рим
“підкорив своїй владі не окремі частини, але майже увесь світ”. Грекомовний автор Діонісій Галі-
карнаський, який писав близько 10 р. до н.е., також відзначав, що “Ассирійська імперія охопила
лише невелику частину Азії, Мідія заволоділа більшими територіями, але утримувала їх недовго...
Персія підкорила своїй владі майже усю Азію, але утримувала владу не більше 200 років”. Маке-
донська імперія була більш могутньою, але незабаром після часів діадохів припинила своє існуван-
ня. “Але Рим підкорив своїй владі усі країни, крім тих, які або неприступні, або незалюднені... Його
влада не була короткочасною, як у інших республік або царств” [Dionysins Halikarnassus 1968, 79—
82]. Аналогічне міркування  наводить Аппіан [Appianus Alexandrinus 1962, 43], який писав близько
140 р. до н.е. Оратор II ст. Елій Арістiд [Flusser 1988, 161] у своїй промові, зверненій до афінян,
говорив: “Історія знає п’ять імперій, і їхнє число не може бути більшим”. Момільяно вважав, що
впровадження цієї схеми свідчить про спроби античних авторів узагальнити і усвідомити світовий
історичний процес [Momigliano 1987, 39—43]. З їхньої точки зору, свідоцтвом прогресу історії люд-
ства було те, що постійно зростали досконалість, могутність та сфера впливу держав, які змінювали
одна одну. На думку  Момільяно[Momigliano 1987, 44—46] схема чотирьох царств була винаходом
грецьких авторів і згодом проникла у римську та єврейську літературу. При цьому римські автори
доповнили цю схему описом п’ятої, найдосконалішої держави. Самуель Едді, навпаки, вважає, що
ця схема виникла у Персії після її завоювання греками і виникнення на її територій еллінських
монархій. Перські мислителі сподівалися, що тріумф західних загарбників буде нетривалим, а  Схід
ще поверне собі незалежність і втрачену велич [Eddy 1961, 10—18]. С.Едді переконливо доводить,
що фрагменти з книги Даніеля, які описують чотири царства,  перського походження, позаяк в них
використовується перська термінологія і, крім того,  уривок, що наведено у II розділі книги Даніеля,
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дуже схожий на те пророцтво, яке наводиться у зороастрійському творі “Вахуман Ясн” [Eddy 1961,
20,343—346]. Розв’язання цієї суперечки не належить до задач нашого дослідження.

Відзначимо, що у Вавилонському Талмуді, попри спроби систематизувати опис світової історії,
розповідь про чотири царства не грає суттєвої ролі. Поширеність і вплив цієї схеми у творах палес-
тинських амораїв може бути радше пояснена як рефлексія на історіософську концепцію, що була
популярна у греко-римському світі. Згідно з одностайною думкою дослідників, тими чотирма цар-
ствами, на які натякають укладачі книги Даніеля, були Вавилонія, Мідія, Персія і Греція. У рабинсь-
ких творах роль останнього царства грає Рим, але Мідія і Персія зливаються в одну державу, завдя-
ки чому схема чотирьох царств зберігається. Флюссер [Flusser 1988, 320] вважав, що причина цього
у тому, що міфологема про п’ять царств, яка існувала в античному світі, була покликана прославля-
ти Рим і стверджувати його непохитність. Ця концепція була неприйнятною для мудреців, тому вони
продовжували триматися давнішої схеми чотирьох царств, пристосувавши її до сучасних для них
умов. Фактично ідея п’ятого, найдосконалішого царства використовувалася, але вона мала есхато-
логічний характер і пов’язувалася з часами божественного воцаріння над цим світом.

Таким чином, при обговоренні історії народів світу в аморайський період схема чотирьох царств
почала відігравати вирішальну роль. Аналізуючи проблему того, яку роль грала ця міфологема у
творах мудреців, спробуємо дати відповідь на два запитання:

1) чи намагалися рабини яким-небудь чином розрізняти ці держави у своїх творах, подібно до
того, як це робили античні автори, чи вони обмежувалися лише тим, що схематизували істо-
рію поневолення Ізраїлю іншими народами;
2)  чи грала ця схема певну роль в обґрунтуванні відмінностей між євреями та іншими наро-
дами світу.
Розглянемо послідовно матеріал, що дозволяє відповісти на ці запитання. У багатьох уривках,

що наводяться у мідрашах, мудреці обмежуються простим переліком царств, які панують над Ізраї-
лем, а також обґрунтуванням за допомогою Святого Письма того, які саме будуть ці царства і якою
буде їхня послідовність. У той самий час у цих творах наводиться чимало фрагментів, що певним
чином характеризують кожне з цих царств і протиставляють їх одне одному. Найбільш розповсюд-
женою є схема, коли три перших царства протиставляються четвертому. Так, описуючи прихід Яакова
до Харрана, мідраш наводить таке оповідання: “І побачив (Яаков): ось, на полі колодязь, і там три
отари дрібної худоби, що лежать біля нього, тому що з того колодязя напували отари. Над гирлом
колодязя був великий камінь” [Берешит, 29:2]. “Три отари” – це три перших царства. “З того колодя-
зя напували отари” – вони збагачувалися (скарбами), що присвячені Богові і зберігаються у Храмі.
“І зібралися там усі отари” – це лиходійське царство, яке накладає тіронію на усі народи світу”
[Берешит Раба 1996, 807]. У даному випадку автори не наводять ніяких особливих характеристик
перших трьох царств, окрім тієї, що вони грабували єврейський храм і, таким чином, їх цілком
слушно можна вважати лиходійськими. Проте особливо вирізняється останнє, четверте царство, і
при цьому підкреслюється, що ярмо його важке не тільки для євреїв, але й для усіх інших народів.
Це можна  пояснити тим, що мудреців цікавила тільки сучасна для них ситуація. Тому вони згаду-
ють про великі держави попередніх часів лише мимохідь, і лише четверте царство заслуговує на
більш детальну характеристику.

Аналогічно може бути пояснене групування цих імперій за принципом “3 + 1” в епізоді про
тлумачення Йосефом сну хлібопекаря. Проте у мідраші “Ваікра раба” підкреслюється, що цей прин-
цип групування царств має принципове значення через те, що останнє з них вважалося більш лихо-
дійським, ніж попередні: “Даніель бачив три (перших царства) в одну ніч, і це (четверте) – в одну
ніч. Чому (видіння було поділене таким чином)? Тлумачили це раба Йоханан і раба Шимон бен
Лакіш. Раба Йоханан сказав: “Тому що воно дорівнювало першим трьом разом узятим”. Раба Ши-
мон бен Лакіш (сказав): “Тому що воно переважає перші три разом узяті” [Ваікра Раба 1993, 289].
Мордехай Маргаліот, укладач сучасного наукового видання цього мідрашу, відзначає у своєму ко-
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ментарі: мається на увазі, що влада Риму більш важка для Ізраїлю, ніж влада перших трьох царств.
В уривках, що розглядалися вище, особливе виділення Римського царства з переліку інших світових
імперій обґрунтовується тим, що хоча усі вони були погані, але останнє набагато гірше інших.

Крім подібних, у літературі палестинських амораїв існують висловлювання і про позитивні
якості тих держав, які передували Риму. Тлумачачи вірш про чотирьох некошерних тварин, мідраш
наводить такий текст: “Верблюд” — це Вавилон. “Тому що він жує жуйку” — тому що славить
Господа. Рабі Берахія і рабі Хелбо від імені рабі Ішмаеля бар Нахмана передають: вніс (до Святого
Письма) цей лиходій один вірш: “Тепер я, Навуходоносор, хвалю, звеличую та  славлю Царя Небес-
ного, всі діла якого праведні, всі путі справедливі і який може принизити тих, що  ходять гордо”
[Даніель, 4:34]. “Шафан” – це Мідія. “Тому що він жує жуйку” – тому що славить Господа: “Так
говорить Кір, цар перський: “Усі царства землі дав мені Господь Бог небесний, і Він повелів мені
побудувати Йому дім в Єрусалимі, який в Іудеї”. “Заєць” – це Греція. “Тому що він жує жуйку” –
тому що славить Господа: Олександр Великий, коли побачив великого первосвященика Шимона
Праведного, сказав: “Нехай буде благословенний Бог Шимона Праведного”. “Свиня” – це Едом. “І
вона жуйку не жує” – тому що (це царство) не прославляє Бога, і замало, що не прославляє, але
зневажає і ображає і каже: “Хто мені на небі? І з тобою нічого не хочу на землі” [Ваікра Раба 1993,
293; Псікта… 1962, 41a].

Факти, що наводяться у даному фрагменті, не відповідають історичній дійсності. Відомо, що
деякі з імператорів династії Северів серйозно захоплювалися іудаїзмом [Gager 1973, 93—97]. Крім
того, після хрещення Константина імператори поряд з Ісусом прославляли також і Господа Бога
Ізраїлева. У той самий час немає ніяких відомостей про те, що грецькі царі здійснювали хоч яке-
небудь богослужіння Богу євреїв. Проте амораї намагаються показати справу так, що володарі  усіх
попередніх світових імперій мали заслуги перед Творцем, і лише Римське царство не тільки не відда-
вало ніякої шани Тому, хто створив цей світ, але й взагалі заперечувало самий факт втручання небес-
них сил у свої справи.

Деякі грецькі і римські автори звинувачували євреїв у заперечуванні богів взагалі, що з їхньої
точки зору свідчило про ницість цього народу і про його несумісність з цивілізованим еллінським
суспільством [Gager 1983, 56—57; Patai 1977, 89—91]. Мудреці, у свою чергу, використовували под-
ібну аргументацію для викриття останнього, найжахливішого (на їхній погляд) царства народів світу.

Ще більш далекий від історичної дійсності наступний фрагмент. “Бабель (Вавилон)... підно-
сить праведників, як сказано у Святому Письмі: “І Даніель залишився при дворі царя”... Мідія...
підносить праведників, як сказано у Святому Письмі: “І Мордехай сидів у царських воротах” [Естер,
2:19]. Греція підносить праведників, оскільки Олександр Македонський, коли побачив Шимона
Праведника, встав перед ним, і сказали йому (наближені): “Ти встаєш перед євреєм?”, і відповів він
їм: “Коли я виходжу на війну, то бачу образ цієї людини і перемагаю”... Едом же не підносить пра-
ведників, і мало того, що не підносить їх, але вбиває їх” [Ваікра Раба 1993, 294]. Власне, за весь
тривалий час римського панування над Іудеєю нам відомий лише один короткий період пересліду-
вань іудейської віри, який мав місце після придушення повстання Бар Кохби і тривав біля трьох
років (135—138 рр.). Зате наприкінці IV і на початку V ст., тобто у період, коли, власне, формували-
ся мідраші амораїв і Єрусалимський Талмуд, римська влада дарувала насі звання сенатора і погро-
жувала тим, хто зазіхатиме на його гідність, суворим покаранням [341, 291]. Проте автори наведено-
го вище тлумачення не надають цим фактам, які напевно були їм відомі, ніякого значення. Вони
фактично намагаються перетворити чотирьохетапну схему на двохетапну і підкреслити, що три пер-
ших царства були подібні одне до одного, оскільки мали деякі заслуги перед Богом та обраним Ним
народом, а четверте є втіленням вселенського зла і символізує останній передмесіанський етап історії
людства.

Таким чином, у той час, коли античні автори бачили у зростання могутності і тривалості
існування великих імперій доказ прогресу історії людства, мудреці, навпаки, бачили у цьому свідчення
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деградації неєврейського суспільства. Збільшуючи свою владу на землі, інші народи все більше і
більше забувають про те, “за Чиїм словом виник світ”, і невідворотно наближаються до своєї загибелі.

Щоправда, відносно того, які саме чинники визначають основні події історії народів світу, у
часи амораїв висловлювалися різні думки. Ціла низка фрагментів свідчить про те, що, з точки зору
мудреців, доля царств неєвреїв та особливості їхньої діяльності залежать винятково від стосунків
між Богом та його обраним народом: “Чотири речі показав Господь Аврааму: пекло (гагіном), цар-
ства, дарування Тори і єрусалимський Храм. Сказав (Господь) йому: “Весь час, поки твої сини зай-
матимуться цими двома (Храмом і Торою), вони будуть врятовані від тих двох (царств і пекла)”.
Запитав (Господь) його: “Куди ти хочеш, щоб потрапили твої сини: у пекло чи під владу царств?”
Рабі Ханна бар Папа сказав: “Авраам обрав царства”. Рабі Йудан, рабі Іді і рабі Хана бар Ханіна
говорять, що Авраам обрав пекло, але Господь обрав йому царства” [Берешит Раба 1996, 443]. У
даному тексті царства народів світу описуються як одне із знарядь Творця для покарання євреїв за
несумлінне виконання заповідей Тори. Автор не виявляє особливого інтересу до їхньої історичної
долі. Вони є для нього лише замінником пекла. Їхня функція гнобителів і поневолювачів богообра-
ного народу визначена заздалегідь, а її реалізація залежить винятково від домовленості між Богом та
Авраамом.

Оскільки, згідно з загальноприйнятою у часи амораїв точкою зору, у майбутньому Бог судити-
ме народи світу за те лихо, яке вони скоїли євреям, виходить, що угода між Авраамом та Богом
визначила також долю цих царств, але їхня власна позиція при цьому до уваги не береться. Коли у
мідраші “Ваікра раба” тлумачиться фрагмент з книги Даніеля, в якому царства зображуються у
вигляді чотирьох чудовиськ, що виходять з моря, то коментатори відзначають: “Якщо ви (євреї)
заслужите, то (чудовиська) вийдуть з моря, якщо не заслужите — то вийдуть з лісу. Коли чудовисько
виходить з моря, воно не завдає шкоди. Але коли воно виходить з лісу, воно завдає шкоди” [Ваікра
Раба 1993, 286]. У коментарі мідрашів “Матанот Кегуна” стосовно даного уривку говориться: “Якщо
будете гідні, будуть народи світу подібні до тварин, що підіймаються з моря і не можуть владарюва-
ти над створіннями, а якщо ні — (будуть подібні) до тварин, що виходять з лісу, які нищать і розди-
рають створіння”. Далі коментар продовжує: “Будуть вони, як морські тварини, які, виходячи на
берег, одразу вмирають”. Згідно з думкою цього коментатора, таким чином мідраш натякає на те, що,
якщо євреї заслужать, царства народів будуть гинути відразу при своїй появі і не зможуть завдати
богообраному народові ніякої шкоди. Ця думка добре узгоджується з наступним висловлюванням
мідрашу: “Усякий народ, який володарює у цьому світі, ненавидить Ізраїль і поневолює його більше,
ніж інші (народи)” [Ваікра Раба 1993, 287]. З цього випливає, що безпека Ізраїлю можлива тільки у
тому випадку, якщо світові імперії не зможуть існувати. Таким чином, питання “бути чи не бути
великим царствам народів світу?” залежить, згідно з даним уривком, винятково від єврейського
благочестя. Так само й у фрагменті, що ми його розглядали на початку цього параграфу, тільки від
вірного вибору Яакова залежало, чи буде реалізована чотирьохетапна схема світової історії, чи, по-
чинаючи з часу цього праотця, настане вічне й непохитне царство Ізраїлю.

Поряд з подібними фрагментами у мідрашах наводяться також і ті, згідно з якими долі народів
визначають їхні царі та праотці. Так, наприклад, у мідраші “Псікта де рабі Кагана” наводиться
наступне тлумачення згаданого у Біблії листування між іудейським царем Хізкією та Вавилонським
царем Мерудах Баладаном: “У той час послав Мерудах Баладан, цар Вавилонський, листи і подару-
нок Хізкії” [Млахім 2, 20:12]. І (ось) що він написав у тих листах: “Мир Хізкіягу, мир його Богу”.
Коли пішли писці, зрозумів він, що вчинив невірно, коли написав спочатку “Мир Хізкіягу”, а потім
“Мир його Богу”. У ту ж мить піднявся (він) з трону, пройшов три кроки і повернув писців... Сказав
йому Господь: “Ти піднявся з трону і пройшов три кроки заради мене. Клянуся: я у майбутньому
утворю від тебе трьох царів-космократорів, які володарюватимуть від краю і до краю світу”. Ці царі:
Навуходоносор, Авіль Мерудах і Валтасар. Коли вони почали царювати і прогнівили (Бога), стер він
їхнє сім’я з цього світу” [Псікта… 1962, 14a]. Згідно з іншим епізодом, Ашур, праотець ассирійців,
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відмовився брати участь у будівництві Вавилонської башти, яке Бог вважав злочином проти себе:
“Коли побачив Ашур, що (люди) повстали проти Господа, залишив він ту землю. Сказав йому Гос-
подь: –Клянуся, що дам тобі за це чотири (міста), як сказано у Святому Письмі: “І побудував він
(Ашур) Ніневію, Реховот, Келах і Ресан”. Коли (народ ассирійський) пішов і взяв участь у зруйну-
ванні єрусалимського Храму, сказав йому Господь: “Вчора ти був курчам, а сьогодні ти яйце” [Бере-
шит Раба 1996, 347; Псікта… 1880, 156a]. В обох наведених вище епізодах автори припускають
можливість того, що окремі неєвреї здатні за власним вибором вчинити богоугодну справу і заслу-
жити тим нагороду для своїх нащадків. Одначе, згідно з цими і деякими іншими епізодами, успіхи
лідерів народів світу дають їхнім нащадкам короткотривале піднесення у цьому світі, владу і багат-
ство, але воно не в змозі змінити ту класичну схему, згідно з якою після зміни фіксованої кількості
великих неєврейських держав прийде вічне панування Ізраїлю. І у тих випадках, коли мудреці напо-
лягають на тому, що історія народів світу визначається винятково євреями, і тоді, коли вони припус-
кають, що неєвреї можуть самостійно впливати на історичний процес, історіософська доктрина ра-
бинів залишається іудеоцентристською. Вона аналізує найважливіші події світової історії винятково
з точки зору прийнятих в єврейському суспільстві цінностей і служить завданню обґрунтування
рабинських доктрин [Gafni 1996, 27].

Однією з функцій, які виконувала ця рабинська доктрина чотирьох царств, була втіха вірних.
Мудреці були переконані, що євреї є богообраним народом, і любов Творця до них не змінюється з
плином часу. Той факт, що протягом багатьох століть обраний народ перебуває під владою тих, хто
не вшановує істинного Бога, вимагав пояснення. Рабини знаходили його у тому, що, згідно з боже-
ственним планом, у випадку, якщо євреї несумлінно дотримуватимуться Тори, вони будуть віддані
під владу великих світових імперій [Neusner 1984, 160—165; Neusner 1983, p.]. Проте число цих
держав є фіксованим і змінене бути не може. По закінченні певного періоду ганебна велич народів
світу завершиться, і нормальне, з точки зору мудреців, становище буде відновлене [Goldenberg 1982;
Neusner 1984, 152].

Слід відзначити, що підхід до обговорення історичних концепцій у творах амораїв суттєво
відрізнявся від того, який мав місце в танаїв. Останні приділяли, головним чином, увагу деталізації
і шліфуванню Галахи, яка визначала повсякденне життя євреїв. Їх цікавили не зміни, які відбували-
ся у світі з плином часу, а ті події минулого, які грали суттєву роль для обґрунтування Закону на всі
часи. Тому, розмірковуючи про держави неєвреїв, вони частіше за все згадують Єгипет, під час вихо-
ду з якого була укладена спілка з Богом. У часи танаїв не робилося спроб яким-небудь чином описа-
ти й охарактеризувати історичний процес в цілому [Neusner 1984, 160—161]. Щодо амораїв, то од-
нією з основних тем їхньої творчості було обґрунтування близькості месіанського часу. Їм була необ-
хідна концепція, що дозволяла описати поетапне наближення світу до того моменту, коли Бог втру-
титься в історію людства і влаштує на землі ідеальний устрій. З цієї точки зору поширена в антично-
му світі схема великих царств, що змінюють одне одного, була цілком прийнятною і зручною. Тому,
зазнавши певних перетворень, вона стала основою для формування рабинської міфологеми історії
народів світу.

Як відзначалося вище, однією з функцій цієї міфологеми була втіха вірних за допомогою твер-
дження, що у майбутньому їх чекає неминучий порятунок [Neusnev 1972]. Певну роль ця міфологе-
ма грала також у визначенні політичної доктрини мудреців стосовно царської влади. Для того, щоб
з’ясувати це питання, необхідно зробити відступ і розглянути, як розвивалися погляди на верховну
владу в єврейській традиції.

У період Першого Храму вважалося, що цар є одним з найважливіших посередників між Богом
та обраним ним народом. Творець уклав з Давидом угоду, згідно з якою царями Іудеї на вічні часи
будуть його нащадки. Таким чином, правляча династія стала сакральною, а її влада – незаперечною,
оскільки вона була не результатом угоди між людьми, а дарована Богом. Автори книги Царів
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багаторазово підкреслюють, що добробут єврейського народу залежав від того, чи ходив цар шляхами,
які догоджали Богові, або навпаки, порушував їх [Goodblatt 1994, 6—66; Рад 1997 а, 542—546].

У часи Другого Храму, коли реальна влада над єврейською громадою була в руках когенів,
доктрина про головну роль царя як помазанця божого втратила своє попереднє значення. На жаль,
джерела часів Другого Храму, що стосуються нашого питання, уривчасті й неповні, але вони все ж
таки свідчать про суттєву зміну суспільної свідомості. Еллінський автор IV ст. до н.е. Гекатей з
Абдери писав про те, що Мойсей вивів євреїв з Єгипту, привів їх до Палестини, побудував Храм, і з
тих часів ними правили когени [Греческие… 1997, 20—44]. У цій розповіді відсутня згадка про те,
що в єврейській історії був період правління царів. У нас немає відомостей, якими джерелами кори-
стувався Гекатей з Абдери, але є підстави припускати, що такий опис історії народу Ізраїлю він
отримав від когось з євреїв.

Згідно з I книгою Макавеїв [Макавеїв І, 13:41], після перемоги над Греко-Сирією і відновлен-
ням незалежної іудейської держави її верховний правитель здобув титули архієрея (первосвящени-
ка), ігумена (правителя) і стратега (головнокомандувача), але він при цьому не прийняв царського
титулу.  Тільки третій правитель Хасмонейської держави Арістобул наважився прийняти царський
титул [Cohen 1967, 92—96]. При цьому дослідники відзначають, що на монетах хасмонейського
періоду царський титул правителя згадується тільки у грекомовних написах, а в івритських написах
він титулується як первосвященик. На основі цього робиться припущення, що титул царя вживався
для підняття авторитету правителя в очах іноземних держав. Відносно власного народу він ним не
використовувався. У “Заповіті праотців” (написаний не пізніше кінця II ст. до н.е.) сказано: “Мені
Бог дав жрецтво і царство і підкорив царство жрецтву... Як небеса вище землі, так божественне
когенство (жрецтво) вище земного царства” [Цваот Шватім, Цаваат Єгуда 21:2–5]. Цікаво відзначи-
ти, що ці слова говорить патріарх Ієгуда (Іуда), нащадками якого, згідно з Біблією, були єврейські
царі.

Іосиф Флавій повідомляє, що коли два царя-суперника з династії Хасмонеїв у 63р. до н.е.
звернулися до римського полководця Помпея, щоб він допоміг захопити владу одному з них, “народ
був налаштований проти обох, не бажаючи підкорятися ані першому, ані другому і мотивуючи це
тим, що в них існує звичай, згідно з яким народ має підкорятися лише священнослужителям вшано-
ваного Бога” [Иосиф Флавий 1994, 71]. Факти, наведені вище, свідчать про те, що у період Другого
Храму існувала тенденція до зменшення ролі царів у єврейській історії аж до вилучення царського
періоду з опису свого минулого, . Ставши правлячим станом, когени використали свою владу для
того, щоб виправити минуле на догоду сучасному [Cohen 1967, 107—111; Goodblatt 1994, 77—130].

У період Мішни і Талмуда в колах мудреців спостерігалася аналогічна тенденція. Щоправда,
у часи мудреців вже існувало Святе Письмо, яке фіксувало основні події давньої історії євреїв, і
зовсім викреслити з неї царів, подібно до того, як це робилося на ранньому етапі періоду Другого
Храму, було неможливо. Те, що царі свого часу відігравали видатну роль у житті єврейського наро-
ду, було широко відомо у суспільстві. Одначе, мудреці, говорячи про царів, часто-густо оцінювали
їхню діяльність вкрай негативно: “Коли з’явилися царі в єврейському народі, стали вони поневолю-
вати їх” [Дварім Раба, 5:8]. Багато мудреців дотримувалися тієї точки зору, що сам Бог засуджував
євреїв за те, що вони у свій час обрали царську форму правління: “Сказав Господь: “У цьому світі
захотіли ви (єврейський народ) царів. Постали царі і кинули вас під меч. Саул згубив вас у битві біля
гори Гільбоа, як сказано у Святому Письмі: “І втікав Ізраїль від філістимлян” [Берешит Раба 1996,
1:4]. Давид дав вам мор, як сказано: “І наслав Господь мор на Ізраїль” [Малахім 2, 24:15] . З вини
Ахава припинилися дощі. З-за Цидкії був зруйнований Храм” [Малахім 2]. Згідно з іншим уривком,
“коли побачили (євреї), що коять царі, заволали вони: “Ми не хочемо царя, нашого першого царя ми
хочемо! Господь — суддя наш, Господь — цар наш, Господь — рятівник  наш!” [Дварім Раба, 1:3].

Згідно з фрагментами, що наведені вище, обрання євреями царської форми правління було
фатальною помилкою, яка принесла народові багато лиха. Ідеальним станом речей, з точки зору
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їхніх авторів, є повернення до прямого і безпосереднього божественного правління [Kohler 1958,
333]. Згідно з поширеною у колах мудреців думкою, майбутній порятунок Ізраїлю буде не відбудо-
вою зруйнованого єврейського царства, а відновленням прямого божественного правління: “Сказав
Ізраїль Господу: “Чи не рятував Ти нас вже рукою Мойсея, рукою Єгошуа, рукою царів і суддів? Але
нас знов і знов поневолювали. І ось ми у ганьбі, немов нас і не  звільняли”. Сказав їм Господь: “До
цього вас позбавляли люди. Але у майбутньому я сам – бо я живий і сущий – врятую вас вічним
порятунком” [Урбах 1988, 449—450; Телігім, 31:2].

Ідеалом життя євреїв аж до часів чудесного порятунку уявлялося життя, присвячене вивченню
і виконанню заповідей Тори під наглядом мудреців [Neusner 1972, 5—30; Guttman 1970, 199—201;
Biale 1987, 43—47]. Подібні настрої сприяли появі концепції про те, що на самому початку світового
історичного процесу ідея царства була властива народам світу і була відсутня в євреїв. У мідраші
“Берешит раба” з цього приводу наводиться таке оповідання: “Зібралися усі народи світу, зрубали
кедри, зробили поміст, звели Авраама, отця нашого, на нього, стали прославляти його і казати: “Цар
ти над нами, Бог ти для нас”. Сказав він їм: “Нехай не буде світ без царя і нехай не буде світ без Бога”
[Берешит Раба 1996, 410]. Таким чином, у відповідь на пропозицію народів світу прийняти царську
владу і божеські почесті Авраам відповів закликом прийняти владу того єдиного, хто гідний назива-
тися царем і Богом. Ініціатива створення царства виходила, таким чином, від народів світу, а прао-
тець євреїв відкинув її. Слід відзначити, що, згідно з вченням мудреців, праотці єврейського народу
виконували усі заповіді Тори ще до синайського одкровення [Берешит Раба 1996, 693,1188; Ваікра
Раба 1993, 491,542,849; Танхума…, Хайєй Сара §8; Сефер Йовлім,14:15]. Більше того, у деяких
фрагментах відзначається, що їм були відомі усі тонкощі рабинських тлумачень Мойсеєва закону.
Праотці, з точки зору мудреців, вели благочестиве життя, подібне життю велемудрих рабі, і присвя-
чували своє дозвілля вивченню Тори і навчанню неї інших. Рабини вважали, що сам Бог щоденно
протягом трьох годин вчить Тору, а потім навчає неї душі праведників.

Сакралізація особливого рабинського способу життя сприяла розвиткові концепції про те, що
євреї з найдавніших часів жили під владою мудреців і уникали того традиційного політичного роз-
витку, який був властивий іншим народам: “Рабі Авін розповів притчу. Була в царя порфіра. Дав він
її своєму рабу і наказав: “Витрясай її, складай її, турбуйся про неї”. Відповів йому раб: “Пане мій!
Чому з усіх порфір, які є в тебе, ти наказав мені турбуватися лише про цю?” Відповів йому цар:
“Тому що я одягав її, коли вперше зійшов на престол”. Подібно до цього запитав Мойсей в Господа:
“Чому серед 70-ти самостійних народів, які є в тебе, ти повелів мені звернутися лише до Ізраїлю?”
Сказав йому Господь: “Тому що зробили мене царем у (той) день, коли проголосили: “Господь заца-
рював на віки віків” [Шмот, 15:18]. Сказав р. Берехія: “Це подібно до мудреця (старця), який віддав
накидку своєму учневі і наказав: “Складай її, витрясай її і турбуйся про неї”. Сказав йому учень:
“Пане мій учителю! Чому з усіх накидок, які є в тебе, ти наказав мені турбуватися лише про цю?”
Відповів йому вчитель: “Тому що я одягав її в день, коли мене посвящали у мудреці”. Так само і
Моше (Мойсей) запитав у Господа: “Чому серед 70-ти самостійних народів, які є в тебе, ти повелів
мені звернутися лише до Ізраїлю?” Відповів йому Господь: “Тому що прийняли царство моє на
Синаї і сказали: “Усе, що говорить Бог, зробимо і вислухаємо” [Псікта… 1962, 16b—17a].

Згідно з даним текстом, євреї відрізняються від інших народів світу тим, що прийняли в якості
царя самого Господа. Ця концепція передбачає, що земне царство для них не має суттєвого значення,
оскільки вони прийняли підданство одному цареві на всі часи [427, 440; Schwartz 1981—1982, 70—
74]. Цікаво відзначити також, що якщо у першій притчі, що наведена у нашому фрагменті, Бога
символізує цар, то у другій – мудрець. Така структура тексту дозволяє припускати, що його автори
бачили у рабинах не тільки вчителів мудрості, але й найвищих представників божественної влади
на землі [Cohen 1990, 251; Green 1979, 67—82; Neusner 1983, 40—45]. Аналогічних поглядів, треба
гадати, дотримуються укладачі трактату “Едуйот”, які називають мудреців отцями світу (авот гао-
лам) [Едуйом М., 1:4]. У “Седер олам раба” говориться, що після припинення пророцтва людина
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має керуватися словами мудреців. Втім, у цілій низці оповідань, що наводяться у талмудах і мідра-
шах, пророки зображуються мудрецями, які викладають учням Тору, точнісінько так само, як це
робили рабини [Урбах 1988, 62—65]. Нерідко підкреслюється, що найбільш славетні царі минулого
були у першу чергу великими мудрецями і тлумачами Тори.

Рабини намагалися відтворити наново минуле єврейського народу. Згідно з їхніми описами,
воно мало чим відрізнялося від сучасності. Долею богообраного народу був і залишався бет мідраш,
де вивчалися хитромудрі тлумачення Біблії та Мойсеєва закону. У такій історичній схемі майже не
лишалося місця для опису політичної та економічної діяльності єврейських царів. В аморайських
творах існувала тенденція до усунення згадок про царів з текстів, присвячених історичному проце-
сові. Утворення царств ставало відмітною рисою історії неєвреїв. Таким чином, можна висловити
припущення: схема, яка подає світову історію як зміну певної кількості великих імперій, виконувала
у рабинській традиції принаймні дві функції. По-перше, вона була необхідною для втіхи вірних,
оскільки дозволяла довести, що поневолення богообраного народу лише тимчасове, і після загибелі
останнього четвертого царства прийде довгоочікуване звільнення. По-друге, ця міфологема полег-
шувала задачу обґрунтування поділу людства на “ми” та “вони”: “ми” – це ті, які обрали царство
Боже і вивчення священного закону Творця; “вони” — це ті, кому дарована короткочасна влада і
велич цього світу.

Слід відзначити, що у поліетнічній і полірелігійній Римській імперії культ верховного прави-
теля грав важливу роль у стабілізації держави і забезпеченні нормальної взаємодії між її різними
частинами [Chesnut 1977, 135—164; Momigliamo 1987, 98—101; Гейгер 1987, 56—57]. Окремі наро-
ди у різній формі здійснювали служіння генію (духу-покровителю) імператора. Багато хто вірив, що
згадування імені імператора дозволяє зціляти хворих і запобігати стихійним лихам [Melikowsky
1981, 58]. Навіть і після прийняття імператорами християнства особливий культ правителя Римсь-
кої держави довгий час залишався впливовим серед підданих імперії [Momigliamo 1987, 105—106].
Мовна і культурна відокремленість значною мірою долалася наявністю цього більш-менш однотип-
ного культу. Мудреці, у свою чергу, намагалися використати заперечення шани земних царів для
більш чіткого визначення відмінності євреїв від інших народів, що вклоняються земним владикам.
Нащадки Яакова надають перевагу не шануванню царя з плоті і крові, а владі Бога і мудреців як
провідників його волі.

1 У православній Біблії ці книги за традицією іменуються Параліпоменон.
2 Едом – давня держава на півдні сучасної Іорданії, котра згідно Біблії була заснована братом

Яакова Есавом. Не пізніше кінця періоду другого Храму з’являється традиція, згідно якої Есав
символізує еру, що передує Божественному порятунку євреїв. Четверта книга Езри, що була складена
після другого руйнування Храму, говорить: “Рука Яакова тримала від початку п’яту Есава. Кінець
віку цього Есав, а початок наступного – Яаков”(IV кн. Езри, 6: 8—9).Мідраші танаїв містять деякі
висловлення, за якими останнє вигнання єврейського народу буде здійснене Едомом  (див.– [Сіфре
аль Сефер Бемітбар 1992, 83, 222—223]; [Мехільда… 1960, 94]). Дослідники вважають що у цьому
випадку мідраші натякають на Римську імперію. У творах танаїв, проте, такі натяки поодинокі та
туманні. Однак у літературі палестинських амораїв Есав та Едом стають за рідкими винятками
символами Риму. Щодо причин, чому саме вони стали символами Римської імперії, висловлено
кілька гіпотез. І.Гейнеман [Гейнеман 1954, 122—129] вважав, що оскільки цар Ірод був іудей за
походженням, виникла традиція, що зв’язує ці народи.  М.Гер [Гер 1970, 115—120] та Г.Коген [Cohen
1967, 21—27] вважають, що причиною цього стало часте згадування пророками, що жили наприкінці
періоду першого Храму та у перші роки після його загибелі, едумеїв як головних ворогів євреїв, та
пророцтва про загибель едумеїв за все те горе, що вони вчинили євреям. Ці фрагменти виявилися з
точки зору мудреців найбільш придатними для алегоричного зображення Риму. Незалежно від того,
яка з цих гіпотез є вірною, слід зауважити, що саме за часів амораїв мудреці розробляють систему
позначень для царств, що пригноблюють євреїв, і ця система стає у їхніх творах загальновизнаною
та
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Валерій Рибалкін
“ХРЕЩЕННЯ” В ІСЛАМІ?

Şib gata –l-Lāhi wa-man ’ahsanu mina –l-Lāhi şibgatan
wa-nahnu la-hu ‘ābidūna [Qur’ān, ІІ: 138].
“Мы крещены Аллахом, а кто крестит лучше Аллаха? И мы
поклоняемся ему” [Гафуров 2000, 18].

Винесений в епіграф аят Корану містить єдину згадку в Святому Письмі мусульман про реа-
лію, яку багато європейських перекладачів і дослідників інтепретують як “хрещення”. Пассаж дійсно
складний для розуміння й іншомовної передачі через ключове слово - şib ga. З одного боку, супереч-
ки викликає його значення, з іншого – його граматична форма, аккузатив.

А.Джеффері у спеціалізованому словнику Корана переклав його як “baptism” (“хрещення”)
[Jeffery 1938], Р.Белл – “savour” (“суть”, перен.: “сіль”), Р.Блашер – “onction” (“миропомазання”).
Е.Бек  зазначає, що “для пояснення значення şib ga Коран нічого не пропонує” [Beck 1952, 92].
Арабські коментатори ідентифікують лексему переважно як dīn та fiţra (“релігія”).

За нашими, очевидно неповними, підрахунками, сьогодні повний текст Корана перекладено
52 мовами1  і ще 64 мовами існують переклади його фрагментів. Основні варіанти інтерпретації
лексеми şibga в іншомовних перекладах Корану зводяться до трьох.

Перший – “хрещення”:
(Our religion is) the Baptism of Allah: And who can baptize better than Allah? And it is He Whom we

worship [Ali].

(Receive) the baptism of Allah, and who is better than Allah in baptising? and Him do we serve

[Shakir].

Say, «Belief in God and following the guidance of Islam are God’s means of purification for us. Islam
is the baptism of God. No one is a better baptizer than He and we Muslims worship Him.» [Sarwar]

Другий – “колір”, “фарба”:

(We take our) colour from Allah, and who is better than Allah at colouring. We are His worshippers

[Pickthal].
¡Tinte de Alá! Y ¿Quién puede teñir mejor que Alá? Somos Sus servidores [http://www.quraan.com/

Spanish/Surah2.asp].
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Questa è la tintura di Allah ! Chi mai può tingere meglio che Allah? Noi Lo adoriamo [Il Sacro

Corano].

Bojenje2  Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.
Maakt Allah’s kleur tot de uwe en wie is beter in kleur, dan Allah? Hem alleen aanbidden wij [http:/

/www.quraan.com/Dutch/Surah2.asp; http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_d/2.html].

Maakt God’s kleur tot de uwe en wie is beter in kleur, dan God? Hem alleen aanbidden wij. [http://

alkatib.freeyellow.com/koran002.html].

Третій – “релігія”, “віра”:

Say, “We have adopted the religion of ALLAH; and who is better than ALLAH in teaching religion,

and him alone do we worship.” [Sher Ali].
Our Sibghah  (religion)  is]  the  Sibghah (Religion) of  Allah  (Islam) and  which Sibghah (religion)

can be better than Allah’s? And we are His worshippers.[Hilali/Khan].
(Sprich:) “Allahs Religion (wollen wir annehmen); und wer ist ein besserer (Lehrer) im Glauben als

Allah? Ihn allein verehren wir.” [http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_g/2.html].
Nous suivons la religion d’Allah! Et qui est meilleur qu’Allah en Sa religion? C’est Lui que nous

adorons [http://www.quraan.com/French/2.asp].

Religia Boga! A kto lepszy od Boga w religii? My jestesmy Jego czcicielami [http://www.islam.pl/

koranok/index.html].

Поза тим, існують і численні індивідуальні інтепретації цього слова:
[Such is] God’s design! Who is better than God for a design? We are serving Him [Irving]

Such is GOD’s system, and whose system is better than GOD’s? «Him alone we worship [Rashad
Khalifa]

The character-imprint of Allah, and who imprints a better character than Allah, and we serve Him

[http://pages.britishlibrary.net/smb/surah2.htm].

Das ist Gottes Rechtleitung. Kann es eine bessere geben? Wir dienen Ihm allein [http://www.alazhr.org/

quran/GermanQuran/DisplayGerman.asp?Doc=Doc1&n=149]

“Спешите, люди, к омовенью в рассветный час, встречая тьму!
А кто омоет лучше Бога? Мы поклоняемся ему” [Шумовский 2000: 38].
Лексема şib ga належить до прадавнього загальносемітського фонду. В гебрайській мові вона

збереглась у формі у ö – tseba‘ (“фарба”, “забарвлення”, “колір”) [Шапиро 1963, 514]. За словникомм
В.Гіргаса, первинне значення слова şib ga – “фарба”, вторинне - “релігія”, закон” [Гиргас 1881, 430].
Відтак, şibgatu –l-Lahi – “релігія Аллаха”. Саме так його розуміють автохтонні коментатори, пояс-
нюючи лексему şibga  через синоніми dīn – “релігія”, “культ”, “покірність”, або fiţra – “витвір”,
“творіння”; “природжена якість”, “характер”, “природа”, “іслам”. Г.С.Саблуков переклав пасаж як
“Мы по крещению божию”, І.Ю.Крачковський – “По религии Аллаха”. Обидва, цілком правомірно,
намагалися відтворити у перекладі знахідний відмінок (naşb), у якому поставлено перший компо-
нент ідафи (şibgata-), не усвідомлюючи, очевидно, джерела його походження.

І.Ю.Крачковський у коментарі зазначає також, що дехто вважає це місце єдиною згадкою про
хрещення у Корані, однак при цьому звертає увагу на переклад М.Піктхола і наступну полеміку, яку
цей переклад викликав серед дослідників [Коран, ком. 90, стор.521]. Справа у тому, що чимало анг-
ломовних перекладів (Ю.Алі, Шакір та ін.) однозначно подавали варіант із залученням слова “хре-
щення” (baptism), яке відкинув М.Піктхол, переклавши: “We take our colour from Allah” (дослівно:
“Ми беремо свій колір у Аллаха”); пор. у О.Садецького: “(Мы берем) цвет Аллаха” [Садецкий 1997,
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65]. Відтоді перекладачі намагалися уникати трактування лексеми şib ga як “хрещення”. Гілялі таа
Хан подають: “[Our Sibghah (religion) is] the Sibghah (Religion) of Allāh” – “Наша сибга (релігія) –
Сибга (Релігія) Аллаха”, Ірвінг – “[Such is] God”s design!” – “[Таким є] замисел Аллаха”, Шер Алі  -
“We have adopted the religion of ALLAH” – “Ми прийняли релігію Аллаха” та ін. М.-Н.Османов дот-
римується саме такої позиції, але його варіант занадто переобтяжений введенням інтерполяцій і так
само не розумінням природи насбу: [Скажи иудеям и христианам от имени муслимов:] “Погружаем-
ся [мы в Веру] в Бога!” [стор. 34]. В.Порохова взагалі уникнула відтворення лексико-граматичних
нюансів оригіналу, переклавши: “Вот таково крещение Господне” [стор. 40] з поясненням: “Креще-
ние – как посвящение в религию Бога – “сибгат”” [стор. 639, ком. 66].

Не можна вважати задовільним і наступний “компромісний” коментар М.Усманова до пере-
кладу І.Ю.Крачковського: “Перевод “По религии Аллаха” не вполне точен, ибо в тексте “сибгат” -
буквально “путь исповедания, путь веры”. У арабов-христиан это означает “крещение”. Тогда понят-
на и вторая часть аята: “А кто лучше Аллаха по пути исповедания”” [Усманов 1990, 161].

Усі варіації на тему “хрещення” в ісламі, схоже, раніше вже врахував ахмадит Мухаммад Алі
[Muhammad Ali 1917]. Процитуємо його коментар повністю у перекладі О.Садецького: “Слово сабгх
означает “окрашивание”, а также “опускание” или “погружение в воду”; поэтому слово сибгхах обо-
значает “крещение”, у христиан осуществляемое посредством погружения в воду. Кроме того, слово
сибгхах также означает религию (Т3 ), ибо религия производит переворот в духовном мире человека
и по-новому окрашивает все его воззрения. Ислам называют цветом Аллаха, ибо в миропонимании
мусульманина Господь – высшее из высших, а взгляды исповедующего ислам столь широки, что
охватывают все человечество. Слово сибгхах, кроме того, обращено здесь и к христианам, которым
указано, что погружение в воду не производит никаких перемен в душе человека. “Крещение” в
смысле принятия веры во всей ее широте, в смысле признания пророков всех народов – вот что
производит переворот в душе. Через такое лишь крещение действительно достигается новое рожде-
ние человека, так как душа открывается для постижения любой истины, наполняется любовью и
уважением ко всем людям добра” [Садецкий 1997, 65].

Як бачимо, М.Алі вірний своєму принципу щонайповнішого врахування можливих тлумачень
у класичних арабських словниках, але він занадто переобтяжує ці тлумачення власними суб’єктив-
ними міркуванями, які лише додатково заплутують ситуацію.

Автохтонна екзегеза пропонує переважно лаконічні тлумачення аналізованого аяту і лише Ібн
Кясір (1302-1372) подає розгорнутий коментар. Однак, і він не до кінця прозорий і, очевидно, також
став однією з причин розгубленості іншомовних перекладачів Корану. Адже Ібн Кясір пропонує
наступне: “Щодо його вислову «şib gata -l-Lahi» ад-Даххак говорить від Ібн Аббаса: «dīna -l-Lāhi»
(«віра Аллаха»), а також передають від Муджагида […та ін.].

Постановка в naşb «şib gata -l-Lāhi» може бути через спонукання, подібно його вислову «fiţrata
-l-Lahi», (тобто) «дотримуйтесь цього4 », «вам слід робити це». Дехто вважає, що (це вжито) замість
«millata Ibrāhīma». Сібавайгі говорить, а він - надійне джерело, - «я ставлю в naşb по (аналогії з) його
висловом «’āmannā bi-l-Lāhi», або «wa‘ada -l-Lāhi»”.

Однак, вже в наступному абзаці Ібн Кясір повертається до іншого значення лексеми şib ga -

“фарба”. Він пише: “У хадісі, який розповів Ібн Абі Хатим від Ібн Мардавайга [далі подаються імена
ланцюга існаду - Р.В.] <…>, зустрічається, що Пророк Аллаха говорив: «Ізраїльтяни запитали: «Мусо,
хіба твій Господь фарбує?» Той відповів: «Побійтеся Бога». Тоді Господь закликав його: «Мусо, тебе
запитали, чи Господь твій фарбує? Відкажи: «Так, я фарбую в (різні) кольори: червоний, білий, чор-
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ний - в усі кольори моєї фарби». І Аллах спослав своєму Пророкові, хай буде над ним благословення
й мир: «şab gata -l-Lah i wa-man ahsanu mina -l-Lāhi şib gatan»” [Tafsīr: 165].

Отже, мусульманська екзегетика так само залишає досить простору для сумнівів щодо одно-
значності розуміння аяту.

І лише зверненя до арабської лексикографічної традиції дає задовільне пояснення значення
лексеми şib ga та вжиття знахідного відмінку. Зокрема, Ібн Манзур (1232-1311) зазначає, що “şib ga
– це šarī‘a (“шлях до води; припис; даний Богом закон; релігія” - так подано у Гіргаса, стор.404) та
hilqa (“зовнішній вигляд; форма; статура; природа; форма”)”. Далі він цитує саме вираз şib gata –l-
Lah i з цього аяту, пояснюючи (з посиланням на ал-Фарра’), що “кажуть şibga, тому що деякі христи-
яни при народженні немовляти поміщали його в воду для очищення. Вони (араби) кажуть: “Це –
очищення йому, на зразок обрізання”. Всемогутній Всевеликий Аллах сказав: “şib gata –l-Lah i”, на-
казуючи цим Мухаммадові, благословення Аллахове над ним, [здійснити] його. Це – обрізання (hitāna).

Обрізаним був Ібрагім, а şib ga здійснювалась на зразок обрізання, оскільки вони (араби) поміщали
хлопчиків у воду”. Далі Ібн Манзур пояснює, що форму вжито у насбі (знахідному відмінку) – şib gata
- через те, що вона є продовженням попередньої фрази “Ні, [ми будемо дотримуватися] віри Ібрагі-
ма...” (див. аят 135 вище), тобто, за Ібн Манзуром повністю ця думка формулюється у редакції: “Bal
nattabi‘u millata Ibrāhīma wa-nattabi‘u şib gata –l-Lāh i” (“Ні, ми будемо дотримуватися віри Ібрагі-
ма, будемо дотримуватися віри в Аллаха”) [див. “Lisān al-‘arab”, ŞBG, том 4, стор.2396]. Отже, в
аналізованому пасажі лексема şib ga фігурує фактично як синонім слова milla (“віра”), а як одно-
рідний член великого складнопідрядного речення (прямий додаток), природно, стоїть у знахідному
відмінку.

Таким чином, діапазон значень лексеми şib ga звужує, передусім, її аккузатив, а також кон-
текст синтагми, в якій вона фігурує. Адже словосполучення “ми дотримуватимося фарби (?)”, чи
“ми будемо дотримуватись хрещення (?)” неможливі. Дотримуватись можна тільки віри, чи віров-
чення.

Чому ж у такому разі при наявності добре розвинутої терміносистеми з репертуаром інших,
частіше вживаних лексичних одиниць, для позначення “віри”, “віровчення” вжито слово şib ga, якее
зустрічається тільки в 138-му аяті 2-ої сури? А саме тому, на наш погляд, що воно зберігає міцний
семантичний зв’язок з “фарбуванням” у необхідному тут метафоричному сенсі – свого роду маркова-
ністю. Прибічники ісламу, як їх образно уявляв Мухаммад, помічені – “пофарбовані” – Аллахом для
того, щоб відрізнятись з-поміж інших.

Отже, беручи до уваги досвід іншомовних перекладачів, дані арабської лексикографічної тра-
диції та екзегези, в українському перекладі цілком можна уникнути неточностей у передачі реалій
138 аяту другої сури Корану. З урахуванням попереднього смислового відрізку, переклад пассажу
набуває наступного вигляду:

“ІІ: 135. Вони5  говорять: «Будьте іудеями чи християнами - підете праведним шляхом». Скажи,
[Мухаммаде]: «Ні, [ми будемо дотримуватися] віри Ібрагіма - ханіфа6 , бо він не був многобожни-
ком».

<ІІ: 136-137>
ІІ: 138. [Ми будемо дотримуватися] віровчення Аллаха! Бо чиє віровчення краще, ніж Аллахо-

ве? І ми Йому поклоняємося”.
В запропонованому екскурсі ми обмежились лише суто філологічними аргументами, але, на-

скільки нам відомо, якихось історичних свідчень про наявність в ісламі інституту, який можна було
б ототожнити з хрещенням, немає.
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1 Мови, якими перекладено повний текст Корану (з зазначенням регіонів, де ними розмовляють):
1. АЛБАНСЬКА: Албанія, Косово (колишня Югославія), Греція, Італія, Болгарія
2. АНГЛІЙСЬКА: Більшість Пн. Америки, Європи, Австралії, частина Азії й Африки
3. АССАМСЬКА: Індія, Ассам (Пн. Індія), Бутан, Бангладеш
4. БАНГЛА: Бангладеш, Зх. Бенгалія (Індія)
5. БОЛГАРСЬКА: Болгарія, Греція, Румунія, Молдова, Україна
6. В’ЄТНАМСЬКА В’єтнам, Кампучія (Камбоджа)
7. ГІНДІ: Індія, Фіджі, Сурінам, Гаяна, частина Африки
8. ГОЛЛАНДСЬКА: Нідерланди, Бельгія, Сурінам, Нідерландські Антілли, Франція
9. ГРЕЦЬКА: Греція, Кіпр, Туреччина (і прилеглі райони)
10. ГУДЖАРАТІ: Індія (Гуджарат, Махараштра), частина Пакистану
11. ГУРМУКХІ: Індія
12. ДАТСЬКА: Данія, Фарерські о-ви, Гренландія, Пн. Німеччина
13. ЕСПЕРАНТО: Східна Європа, Японія, Китай, Голландія
14. ІГБО: Пн.-сх. Нігерія
15. ІНДОНЕЗІЙСЬКА: Індонезія, Малайзія, Таїланд, Сінгапур, Бруней
16. ІСПАНСЬКА: Іспанія, центральна + пд. Америка, Мексика, США.
17. ІТАЛІЙСЬКА: Італія, Швейцарія, Сан-Марино, Ватикан
18. ЙОРУБА: Нігерія, Бенін, Того
19. КАЗАХСЬКА: Казахстан, Китай, Монголія, Іран, Афганістан та ін.
20. КИТАЙСЬКА: Китай, Tайвань, Малайзія, Гонконг, Таїланд, Сінгапур
21. КІКУЮ: Кенія
22. КОРЕЙСЬКА: Корея (Пн. + Пд.), Китай, Японія, Узбекистан, Казахстан
23. КРИМСЬКОТАТАРСЬКА: Крим, Узбекистан, , Таджикістан, Грузія та ін.
24. ЛУГАНДА: Уганда
25. МАЛАЙСЬКА: Малайзія, Таїланд, Сінгапур, Бруней, Індонезія
26. МАЛАЯЛАМ: Пд.-зх. Індія, Керала
27. МАНІПУРІ: Індія (Ассам)
28. МАРАТХІ: Махараштра (пн.-зх. Індія)
29. МЕНДЕ: Сьерра-Леоне (Західна Африка), Ліберія
30. НІМЕЦЬКА: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн
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31. ОР’Я: Індія (Орісса)
32. ПАШТУ: Пакистан, Афганістан
33. ПЕНДЖАБІ: Індія, Пакистан
34. ПЕРСЬКА: Іран, Афганістан
35. ПОЛЬСЬКА: Польща, деякі республіки колишнього СРСР
36. ПОРТУГАЛЬСЬКА: Португалія, Бразилія, Ангола, Мозамбік, Гвінея Бісау
37. РОСІЙСЬКА: Росія, деякі республіки колишнього СРСР, Афганістан, Китай
38. СІНДХІ: Пакистан, Індія
39. СІРАЙКІ: Індія, Пакистан
40. СУАХІЛІ: Танзанія, Кенія, Уганда, Заїр, Мозамбік, Сомалі, Коморські о-ви
41. ТАГАЛЬСЬКА: Філіппіни, Лусон, Маніла, Мініндао
42. ТАМІЛЬСЬКА: Шрі-Ланка, Індія, Малайзія, Далекий Схід, сх. і пн. Африка
43. ТЕЛУГУ: Індія (Андхра Прадеш)
44. ТУВАЛУ: Тувалу, Науру
45. ТУРЕЦЬКА: Туреччина, Болгарія, Турецький Кіпр
46. УРДУ: Пакистан, частина Індії
47. ФІДЖІЙСЬКА: О-ва Фіджі
48. ФРАНЦУЗЬКА: Франція, Канада, Бельгія, Швейцарія, США.
49. ХАУСА: Нігер, Нігерія, Камерун, Чад, Гана, Західна Африка
50. ЧЕСЬКА: Чеська Республіка, діаспора в США і Канаді
51. ШВЕДСЬКА: Швеція, Фінляндія, Естонія, США, Канада
52. ЯПОНСЬКА: Японія.

2 2:138 Şib gat: первинне значення колір, або фарба. Мусульманські коментатори однозначно
розуміють слово “sibgat” не в його буквальному значенні “забарвлення”, “фарбування”, а в духовному,,
метафоричному смислі “віра”. “Şibgatu -l-Lāh” – це фарбування (хрещення) віри Аллахової не водою,
а духом. Це фарбування Аллахове робить особистість придатною і спроможною бути мешканцем
царства Божого та належною до його віри. Так як маляр фарбує вовну розчином фарби, щоб надати
їй нового кольору, так фарбує і Аллах, але не тіло, а душу того, хто входить в мусульманську віру.

3 Посилання на знаменитий словник “Tā? al-‘aSrūs” єгиптянина Муртади аз-Забіді (1732-1791).
4 В оригіналі: ’ilzamū zālika, що, між іншим, перегукується з тлумаченням аккузатива у ал-

Халіла (719-791): ’ilzamū dīna –l-Lāhi (“дотримуйтесь віри Аллаха”) [Ğumal: 69].
5 Тобто іудеї і християни.
6 Ар. ?anīf – той, хто вірує в Єдиного Бога, зрікся ідолів, займається благочестивими справами,

набожна людина [Гиргас 192]. В доісламській Аравії так називали людей, які дотримувалися
ритуальної чистоти, вірили в єдиного Бога, але не приєднувались ні до християн, ні до іудеїв. Ханіф
протиставляється язичникам-многобожникам. В Корані ханіфом названо Ібрагіма, релігію якого
відродив Мухаммад. Це слово з’являється в Корані в мединський період і виступає синонімом терміна
муслім [Ислам 273].
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ШИЇТСЬКОГО КОРПУСУ ХАДІСІВ.

При вивченні масиву мусульманських хадісів увага традиційно приділялась сунітським колек-
ціям, а шиїтська спадщина  в своїй більшості залишалась менш дослідженою. Вивчення цього плас-
ту почалося порівняно недавно. Предметом нашого дослідження є розгляд та виокремлення етапів
формування шиїтського корпусу хадісів. Відзначаючи близькість шиїтських та сунітських традицій
за змістом, слід, проте, відзначити, що між ними існують певні розбіжності.

Особливістю шиїтської колекції є те, що процес її “створення” тривав більше ніж два сторіччя.
В сунітському ісламі хадіси обмежуються висловами Пророка. Шиїтські ж хадіси включають усі
вислови Пророка, визнані шиїтами, а також традиції імамів, від Алі б. Абі Таліба до Магді. Хоча
існує чітка різниця між висловами Пророка (ал-хадіс ан-набаві) й імамів (ал-хадіс ал-валаві), обидва
їх типи є складовими однієї колекції.

Причиною цього є шиїтська концепція імамату. Для шиїтів імам - це людина, що містить у
собі “світло Мухаммада” (ан-нур ал-мухаммаді). Це світло було передано іншим імамам через Фат-
іму, дочку Пророка, й Алі, першого імама. Цей ланцюжок закінчується на прихованому імамі, який
має з‘явитися в якості Магді. Результатом присутності цього світла є те, що імам вважається без-
грішним і володіє абсолютним знанням. Вважається, що його слова виходять із джерела невичерпної
мудрості, адже імами є продовженням світла Пророка, і саме від нього виходять їх слова. Тому шиїти
стверджують, що  висловлювання імамів є продовженням хадісів Пророка. Ця концепція пояснює
той факт, що в шиїзмі період створення масиву хадісів охоплює два сторіччя й обидва їх види розгля-
даються як єдине ціле.

Інша відмінність між шиїтською і сунітською колекціями полягає у відношенні до авторитету
після смерті Пророка. У сунітському ісламі першорядна роль у передачі висловлювань Мухаммада
надається його сподвижникам. На думку шиїтів, ці люди, за деяким винятком, підтримують нелегі-
тимний уряд, і не можуть служити надійними передавачами. На відміну від імамів, сподвижники -
прості смертні, яким властиво помилятися; з точки зору шиїтів, це позбавляє їх будь-якого авторите-
ту. Таким чином, другою відмінністю є різниця в підходах при оцінці достовірності повідомлення;
як результат, має місце різниця в існадах.

Суніти, що не визнають шиїтську теорію імамату, більшість існадів вважають неприйнятни-
ми. Трапляється, що в шиїтських існадах зустрічаються сподвижники. Це має місце в двох випадках:
коли послідовник Пророка є імамом, чи передає від імама, або в антисунітській полеміці, коли відверто
шиїтська точка зору передається антишиїтським сподвижником. Варто відзначити, що деякі при-
хильники Пророка, що визнані шиїтами як проалідські, іноді з‘являються в існадах, передаючи по-
відомлення безпосередньо від Мухаммада без імама. Очевидно, вони були так наближені до Алі, що
їх слова сприймалися як такі, що мають його схвалення. Основними серед проалідських сподвиж-
ників є: Сальман ал-Фарісі, Абу Дарр ал-Гіфарі, ал-Мікдад б. ‘Амр, Хузайфа б. ал-Йаман і ‘Аммар б.
Ясір. Цікавим вийнятком є Джабір б. ‘Абдалла б. ‘Амр ал-Ансарі (пом. у 77-78/696-697р.). Він був
одним із самих відданих Пророку сподвижників і передав 1540 традицій, з яких 210 зареєстровані в
роботах Бухарі і Мусліма. Шиїти ж вважають його вірним послідовником агл ал-байт. У шиїтських
існадах він зустрічається між 5-м шиїтським імамом  і Пророком. До того ж це єдиний сподвижник
у шиїтській літературі, від якого імам передає традицію [Kohlberg, 1991, 143].

Шиїтські вчені стверджують, що перша збірка хадісів була написана Алі б. Абі Талібом і про-
диктована йому Пророком. Ця книга нібито належала імаму ал-Бакиру (пом. у 732р.). Згадується, що
імам наказав своєму сину принести її, щоб показати ал-Хакаму б. ‘Утайба (пом. 113 чи 114/731чи
732р.) у зв'язку з виниклою серед послідовників імама суперечкою  [Sachedina, 1988, 63].

Відомо, що найдавніші колекції шиїтських хадісів називалися усул (однина - асл). Це колекції
традицій одного імама, почуті безпосередньо від нього або через посередника. Вважається, що пер-
ша така колекція була написана Сулаймом б. Кайсом ал-Гілалі ал-‘Амірі (пом. у 694 чи 714р.) і нази-
валася “Kitāb Sulaym b. Qays” (“Книга Сулайма б. Кайса”). Автор цієї книги помер за правління
Умаййада ал-Хаджджаж б. Юсуф, губернатора Іраку. Ібн ан-Надім вважає її першим шиїтським тво-
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ром. Однак, її автентичність є спірним питанням [Buckley, 1998, 180]. Шиїти стверджують, що вели-
ку кількість усулей було створено на початку халіфату ‘Аббасидів послідовниками ас-Садика (пом. у
765р.). Серед них можна відзначити “Kitāb an-navādīr fī-l-hadīś” (“Книга рідкісних хадісів”), авто-
ром якої є Куфан Абу Хамза Сабіт б. Дінар (пом. у 767р.), а також усулі Джа‘фара б. Мухаммада б.
Шурайха (пом. у 776р.) і жителів Куфи Абу л-Фадла ‘Асима б. Хумайда і Зайда б. Заррада, Зайда ан-
Нарсі, ‘Абд ал-Маліка б. Хакіма, Мусанні б. ал-Валіда, Халеда б. Халафа. Усі вони померли наприкінці
VIII ст. і були сподвижниками ас-Садика і ал-Бакира. Існувало чотириста таких усулей, кожна з яких
мала свого автора. Список всіх авторів усулей наводить у своїй статті Kohlberg [Kohlberg, 1991, 128-
166]. В них були зафіксовані хадіси без дотримання будь-якої класифікації (метою їх записування
було не складання книги, а намір зафіксувати традиції для подальшого збереження і передачі). Скла-
дання усулей продовжувалося до смерті 11 імама ал-Хасана ал-‘Аскарі (пом. у 260/873р.). Ймовірно,
що усі вони зберігалися в бібліотеці Шахпура Карха у Багдаді і були втрачені, коли в 448/1056р. вона
була спалена Тугрулом і турками при завоюванні міста. Відомо, що з чотирьохсот рукописів усулей
до наших днів дійшло 13. Нині вони зберігаються в бібліотеці Тегеранського університету. Збере-
жені усулі містять традиції історичного, доктринального, юридичного і полемічного характеру. Їхній
зміст відображає основні характеристики шиїзму: вихваляння агл ал-байт і імамів, критика ворогів,
акцентується увага на тому, що саме шиїзм є правдивим і єдино вірним втіленням послання Мухам-
мада.

У подальшому усулі були систематизовані тематично. Твори цього типу називаються “мубав-
ваб” і “джавами‘”. Приклади таких робіт з' явилися вже при Джа‘фаре ас-Садиці. Існують колекції 
під назвами “Kitāb mubawwab fī –halāl wa-l-harām” (“Розподілена по главах книга про дозволене таа 
заборонене”) наступних авторів: Гіяса б. Ібрагіма ат-Тамімі (басрієць, що жив у Куфі), Мас‘ада б. 
Зіяда ал-Куфі, Ібрагіма б. Мухаммада б. Абі Яхьі ал-Мадані (пом. у 800р.). Всі автори посилалися на 
ас-Садика і були його сучасниками. Слід відзначити також “Kitāb fī –šarāi´‘ mubawwab” (“Розподіле-
на по главах книга про законоположення.”) автора  Вухайба б. Хафса ал-Джурайрі; “Kitāb al-qađayā 
al-mubawwab” (“Розподілена по главах книга про основні положення”) автора Ісма‘іла б. Абі Халіда 
ал-Куфі; “Kitāb fī –sayri –l-abwāb min –al-halāl wa-l-harām” (“Розподілена по главах книга про доз-
волене та заборонене”) автором якої є ‘Абдалла б. Сінан та “Al-arba‘umi´a masala fī -abwāb min –al- 
?alāl wa-l-?arām” (“Чотириста питань в главах про дозволене та заборонене”) Куфана Мухаммада б. 
Мусліма б. Рабба (пом. у 767). Усі згадані автори також були сучасниками ас-Садика. Серед творів 
джами'  варто згадати твір “Ğāmi‘” (“Збірка”) Алі б. Хамзи ал-Батаіні, “Kitāb al-ğāmi‘” (“Книга –
збірка.”) Муси б. ал-Касим б. Му‘авії ал-Баджалі (обидва автори записували хадіси від Садика) і 
“Ğāmi‘u –l-aśār” (“Збірка переказів.”) Юнуса б. ‘Абдуррахмана (пом. у 823р.), що записав хадіси 
від Муси ал-Казима (пом. у 799р.).

Серед шиїтських збірників традицій є ті, які стосуються привілея імама, як відігравати особ-
ливу роль у громаді. Один із самих ранніх творів такого напрямку є “Başa´ir ad-
darağat” (“Погляди на категорії”) Мухаммада б. ал-Хасана ас-Саффара ал-Куммі (пом. у 290/903р.) 
[Kohlberg, 1990, 587]. Цей твір існує у двох варіантах, один із яких є скороченим варіантом 
першого. Шиїти стверджують, що ас-Саффар включив у “al-Başa´ir” багато висловлювань з 
документу (сахифа), що його Пророк нібито продиктував Алі. Багато з традицій, що зустрічаються 
в “al-Başa´ir”, в минулому приведені Абу Джа‘фаром Мухаммадом б. Я‘кубом ал-Кулайні в його 
“al-Uşul min al-kāfī”(“Основи [релігії] з ал-Кафі”.).

Робота по колекціонуванню і систематизації шиїтських традицій здійснювалася шиїтськими
вченими в різних куточках ісламського світу. Шиїтські збирачі хадісів, як і сунітські, подорожували
в пошуках достовірних традицій. З ранніх часів халіфату важливими центрами збирання шиїтських
хадісів були Куфа і Кумм; Багдад був місцем, де сходились обидві гілки. Саме тут зустрічалися зби-
рачі хадісів, і саме сюди вони найчастіше переселялися для постійного місцепроживання. У процесі
колекціонування традицій збирачі перевіряли їх на автентичність і оголошували слабкими ті, в існа-
дах яких зустрічалися ненадійні передавачі. Таке активне збирання хадісів алідських імамів  пояс-
нювалось інтелектуальною активністю шиїтів, що є результатом наступних подій.

По-перше, це окультація 12-го імама. За малою окультацією у 329/941р. настала велика. Під
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час неї шиїти залишилися без прямих представників імама, що послужило поштовхом до інтелекту-
альної активності шиїтських улемів. З метою вижити в умовах доктринальних нападів з боку не-
шиїтів і інших шиїтських сект вони стали обґрунтовувати і систематизувати імамітське кредо.

Ще одним поштовхом до активності шиїтів був прихід до влади у центрі ‘Аббасидського хал-
іфату династії Буїдів. Під час їх правління шиїти могли вільно висловлювати свої погляди. Не дивно,
що в цей період центр шиїтської активності перемістився з Кумма в Рейй, а незабаром - і в Багдад.
Для шиїтських хадісів і для розвитку інших релігійних наук час Буїдів став періодом першорядної
важливості, оскільки саме тоді були написані фундаментальні праці і сформувалися основи імамі-
тського богослов‘я і фикгу.

Хадіси були самою ранньою формою шиїтської літературної діяльності. Весь масив шиїтсь-
ких хадісів був створений ще до початку великої окультації. Більшість шиїтських хадісів дійшли до
наших днів завдяки систематизації, зробленій вченими в період Буїдів. Вони класифікували наявний
матеріал, зробивши у такий спосіб його більш доступним.

Існує чотири канонічні колекції:
1. “al-Kāfī fī –‘ilmi-d-dīn” (“Достатній [трактат] з релігійних наук”). Він містить 16099 тра-

дицій і вважається першою по важливості колекцією.
2. “Man lā yahđuruhu al-faqīh” (“ Тому, з ким поряд немає факига”), автором якого є Абу Джа‘-

фаром Мухаммадом б. Алі б. Бабавайгі ал-Кумі (пом. у 381/991р.). Цей твір містить 9044 хадісів.
3. “Tahźīb al-ahkām” (“Виправлення суджень”). Твір було написано  Абу Джа‘фаром Мухам-

мадом б. ал-Хасаном Тусі (пом. у 460/1068 р.). Він містить 13590 хадисів.

4. “al-Istibşar fī-mā htalafa min al-ahbār” (“Намагання зрозуміти відмінності в переказах”).
Автором є також Тусі. Книга містить 5511 хадісів.

Твір “al-Kāfī” є першою класичною збіркою.  Він охоплює всі галузі богослов'я та права і
включає все, що було відоме імамітам на момент окультації 12-ого імама. У системі реєстрації пере-
давачів Кулайні дотримувався методу, характерного раннім авторам, приводячи повний ланцюжок,
або пропускавши його, якщо він уже зустрічався раніше.“al-Kāfī” неодноразово видавався. Відомо,
що на нього було написано 22 коментарі.

“Man lā yahđuruhu al-faqīh” є найважливішим твором Ібн Бабавайгі. Вважається другою за
значенням колекцією хадісів після “al-Kāfī”. У реєстрації імен передавачів автор дотримувався ме-
тоду, відмінного від методу Кулайні. Ібн Бабавайгі, як правило, не називає імена перших у ланцюзі
передавачів, вказуючи в існаді тільки останніх. Такий метод був обраний для досягнення стислості.
У введенні автор зазначав, що ним були включені тільки ті традиції, на підставі яких могла бути
винесена фетва. Усі традиції взяті зі збірників, автентичність яких є загальновизнаною. Іноді автор
зазначає книгу, звідки була взята та чи інша традиція, або просто джерело передачі, не вказуючи
всього ланцюга. На даний твір написано більше 20 коментарів.

“Tahźīb al-ahkām”. При складанні цієї колекції Тусі зробив багато запозичень з чотирьохсотт
усулей. Частина роботи, що стосується тагара (ритуальне очищення) і салат (молитва) є результа-
том опрацювання твору Мухаммада б. Мухаммада б. ан-Ну‘мана аш-Шайха ал-Муфіда (пом. у 413/
1022р.) “al-Muqni‘a” (“Переконливий [трактат]”). Вона була написана за життя Муфіда, коли само-
му автору було 25-26 років. На цей збірник відомі близько 16 коментарів.

“al-Istibşar fī-mā h talafa min al-ahbār”. Твір розподіляється на три частини. У двох перших
мова йде про молитву. Третя включає всі інші теми фикгу.  Зустрічаються також деякі фрагменти з
“at-Tahźīb”. Авторський рукопис зберігається в бібліотеці в Наджафе. На жаль, жодне з існуючих
видань не було з ним досі співставлено.

Серед колекцій традицій існує багато тематичних. Наприклад, є  традиції, у яких говориться
про особливий статус імамів, є й такі, де йдеться про особливе право Алі керувати громадою після
смерті Пророка. Вказаного типу традицій настільки багато, що вони групувалися під заголовками
“Haşa´iş” (“Особливості”), “Manāqib” (“Заслуги”), “Fađa´il ‘Аlі” (“Високі якості Алі”). Вони похо-
дять ще з Умаййадського періоду. В ранніх колекціях описуються заслуги алідів і їхня прерогатива на
халіфат. Типовими є твердження про те, що Алі був першим після Пророка, хто прийняв іслам, що
він часто рятував Пророку життя і був разом з ним під час нічної подорожі мі‘раж. Серед великої
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кількості робіт цього напрямку варто згадати “Haşa´iş amīr al-mu´minīn” (“Якості ватажка право-
вірних”) Мухаммада б. ал-Хусайна аш-Шаріфа ар-Ради (пом. у 406/1015р.). Викладенню біографії 
імама Алі приділив багато уваги Мухаммад б. Мухаммад б. ан-Ну‘ман аш-Шайх ал-Муфід у своєму 
творі “Kitāb al-iršād fī ma‘rifat huğuğ alla ‘ala –l-‘ibād” (“ Направляюча книга  в знанні доказів 
Аллаха для роду людського”) [Mufid, 1981]. Ал-Муфід окремо зібрав прошиїтськї традиції, що відно-
сяться до битви верблюда в книзі під назвою “Kitāb al-ğamal” (“Книга про битву верблюда”). Десят-
ки авторитетних колекцій, складених тематично, залишив після себе й Ібн Бабавайгі. Наприклад, 
його “at-Tawhīd” (“Єдинобожжя”) являє собою збірку традицій, які підтверджують єдність Бога. 
Його “‘Uyūn ahbār ar-rīđā” (“Найкраще з традицій про імама ар-Риду”) є колекцією традицій, при-
свячених імаму Алі ар-Рида (пом. у 818р.). Цей твір, серед іншого, описує матір імама, пояснює 
вибір імені імама, а також містить традиції, що стосуються обставин його смерті й чудес, що нібито 
здійснилися на його могилі. Існують тематичні зібрання хадісів, пояснюючих той факт, що, наприк-
лад, кількість імамів не перевищує дванадцять. Прикладом такого збірника є твір “Kifayatu –l-aśār fī
–n-nuşuş ‘alā –l-a´imma –l-iśna‘ašar”. (“Достатня [кількість] переказів про зміст числа 12”). Його
автором вважають ‘Алі б. Мухаммада б. Алі ал-Хаззаза ар-Разі (пом. у 381/991р.). Ібн Бабавайгі в 
“al-Hişal” (“Підсумок”) описує традиції, де згадуються цифри. В 12 главах автор приводить усі 
тра-диції, що містять цифри від 1 до 12. В “al-Ihtiğağ” (“Аргумент”) Абу Мансур Ахмад Ібн Алі 
ат-Табарсі (пом. у 599/1202-3р.) зібрав колекцію традицій, присвячених  дискусіям імамів з 
опонента-ми. Окремою темою для тематичних збірників того часу була окультація. Найвідомішою 
і найповн-ішою збіркою з цієї проблематики вважається твір Тусі “Kitāb al-gayba” (“Книга про 
окультацію”). Відомими і визначними творами по окультації є роботи двох більш ранніх авторів: 
Ібн Бабавайгі “Ikmāl ad-dīn wa-itmām an-ni‘ma” (”Доповнення віри і завершення благоденства”) і 
твір учня Ку-лайні Абу Абдалла Мухаммада б. Ібрагіма Ібн Зайнаба ал-Катіба ан-Ну‘мані (пом. у 
360/971р.) “Kitāb al-gayba” (“Книга про окультацію”).

Шиїтські юридичні традиції були започатковані ще за часів виникнення ісламу. Вчені-шиїти
стверджують, що самим раннім твором з юридичної тематики є “Kitāb as-sunān wa-l-ahkām wa-l-
qađayā” (“Книга переказів, норм і положень”), написана сподвижником Мухаммада Ібрагімом Абу
Рафі‘, що вмер під час імамату Алі [Kohlberg, 1990, 587]. Цей твір з часом було загублено. Багато
юридичних традицій було знайдено в чотирьохстах усулях, а також у складених на їхній основі чоти-
рьох канонічних колекціях хадісів, де традиції зібрані за тематичною ознакою.

Часто традиції передавалися шейхами, які диктували їх своїм учням. Твори такого типу нази-
ваються “амалі” і вважаються дуже авторитетними, особливо якщо шейх належав до кола знамени-
тих вчених. “Амалі” іноді називали “мажалис”, оскільки вони диктувалися на відповідних зібран-
нях. Майже усі відомі вчені є авторами творів цього жанру. В таких колекціях хадіси зібрані не за
тематичним принципом, а заторкують юридичні, доктринальні й історичні питання; при цьому дається
пояснення складних для розуміння традицій.

Після того, як було укладено чотири класичні колекції хадісів, почався процес їх коментуван-
ня. Значна кількість коментарів так і не дійшла до наших часів. Чергового імпульсу процесу укладан-
ня нових збірників хадісів було надано в період Сефевидів. Автори таких пізніх колекцій збирали і
коментували традиції, що увійшли в так звані “чотири книги” (йдеться про класичні збірники хадісів,
згадані вище). З пізніх колекцій широко визнаними вважаються твори “трьох Мухаммадів”:

1. “Kitāb al-ğāmi‘ al-wāfī” (“Всеобіймаюча книга”) Мухаммада б. Муртада Мулли Мухсіна
Файда ал-Кашані (пом. у 1091/1680р.). У цій книзі зібрані хадіси з усіх 4-х збірок; не включені по-
вторення ; прокоментовані найважчі для розуміння традиції.

2. “Waşa´il aš-šī‘a” (“Засоби шиїтів”) Мухаммада б. Хасана ал-Хурр ал-Амілі (пом. у 1104/
1692-93р.). Сьогодні цей твір – один із найбільш популярних і, як і попередній збірник, є поєднан-
ням чотирьох класичних текстів.

3. “Bihār al-anwār” (“Океани огнів”) Мулли Мухаммада Бакира б. Мухаммада Такі ал-Мажлісі
(пом. у 1110/1699-1700). Цю книгу називають енциклопедією шиїтських хадісів. За обсягом вона є
більшою будь-якого іншого шиїтського чи сунітського збірника хадісів. Ця книга видається спробою
зібрати в одне ціле всі шиїтські традиції і класифікувати їх тематично. Її особливістю є те, що до
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шиїтських традицій додані хадіси із сунітських джерел. Незважаючи на те, що книга так і залишила-
ся незакінченою, вона є цінним джерелом шиїтської історії, доктрини і традиції. Про популярність
твору говорить той факт, що, незважаючи на його досить значний розмір, його було двічі видано в
XIX столітті у формі літографії. Сучасне видання складає 110 томів, кожний з яких включає близько
чотирьохсот сторінок. Існує індекс до “al-Bihār”  під назвою “Safinat al—bihār wa-madīnatu -l-
h ikami –l-aśār” (“Корабель “Біхар” та місто мудрих висловів і переказів”); його склав ‘Аббас б. Му-
хаммад Ріда ал-Куммі (пом. у 1940р.).

Коли процес поділу шиїтів на велику кількість сект і підсект завершився, дедалі більшого роз-
маху набув процес фальсифікації традицій. Цей факт має різні пояснення, а відтак з часом став акту-
альним їх критичний аналіз. Наслідком інтелектуальної діяльності по колекціонуванню хадісів ста-
ла поява нової науки ‘ілм ар-ріджаль. Її представники аналізують існад, досліджують зміст хадісу,
поставивши перед собою мету відокремити автентичні традиції від фальсифікованих.

Оскільки ‘ілм ар-ріджаль тяжіє до науки про хадіси, ми розглянемо основні етапи її розвитку.
Вона є одним із напрямків юридичних наук і займається дослідженням статусу передавача з метою
вивчити можливість прийняття його прецеденту як авторитетного і юридично прийнятного. Пред-
ставники ‘ілм ар-ріджаль вивчають інформацію про відомих передавачів (ріджаль), визначаючи
рівень автентичності конкретної традиції. Як правило, передавачів класифікують за наступними
категоріями: сіка (“надійний”) чи да‘іф (“слабкий”), маджгуль (“невідомий”) чи казуб (“брехун”).
На основі такого дослідження хадіси поділяються відповідно на: сахіх (“справжній”), мувассак (“до-
стовірний”), хасан (“досить достовірний”), да‘иф (“слабкий”).

Існад в хадісі складає ланцюжок передавачів, що веде традицію до реального джерела її поход-
ження. Такий ланцюг і зв‘язок необхідні для підтвердження автентичності повідомлення. Щоб пока-
зати шлях передачі традиції, імамітські передавачі використовували різні технічні терміни. Якщо
передавач особисто “чув” повідомлення від учителя, то на це вказує “хаддасані” (“він мені роз-
повів”); якщо ж повідомлення було почуто в групі, то про це свідчить “хаддасана” (“він розповів
нам”). Якщо переданий матеріал був прочитаний передавачу, то про це ми довідуємось з “ахбарані”
(“він (прим. звичайно вчитель) повідомив мені”) чи відповідно “ахбарана” (“він повідомив нам,
прочитавши текст”). Учитель, який викладав науку про хадіси, в існадах відігравав важливу роль,
адже саме він пояснював незрозумілу традицію. Тільки після того, як учень записував традицію, він
міг отримати дозвіл на її передачу іншим, додавши до існаду форму, що вказує на авторитет його
вчителя. Таким чином традиції перебували в постійному обігу.

Встановлення особистості вчителя і тих, хто мав з ним безпосередній контакт, мало велике
значення для існадів, так як було єдиним способом упевнитися в автентичності колекції. Існади містять
важливу інформацію про шляхи передачі традицій, повідомляючи кому і від кого в різний час вона
переходила . Крім того існад дає уявлення про те, хто в кого учився, і хто мав дозвіл (“іджаза”)
цитувати традицію від того чи іншого авторитету.

Про детальне вивчення існадів за ранніх часів свідчить значна кількість творів по ріджаль,
написаних у X-XI ст. Ранні укладачі книг по ріджаль як правило відносили до різних розділів ав-
торів усулей і авторів звичайних збірок хадісів. Першим вченим, який започаткував саме таку класи-
фікацію, був Абу ал-Хусайн Ахмад б. ал-Хусайн ал-Гада`ірі (пом. у 411/1020р.). Він написав дві робо-
ти по ріджаль: в одній мова йде про укладачів кутуб, а в іншій - про авторів усулей. Ці твори не
збереглися, але на них існують посилання  [Sachedina, 1988, 63].

Розвиток науки ріджаль привів до необхідності активізації пошуків біографічної інформації 
про передавачів хадісів. Це, у свою чергу, зумовило збільшення кількості творів з ріджаль. З появою 
твору “Riğal” (“Передавачі”) Тусі розвитку науки було надано нового поштовху. Дотримуючись дос-
віду свого вчителя ал-Гада`ірі, автор приділяв особливу увагу питанню класифікації передавачів, які 
було віднесено до категорій: а) тих, хто чув безпосередньо від імама (автори усул) і б) тих, хто одер-
жав повідомлення через посередника (автори кутуб). Крім цього, Тусі згрупував передавачів в за-
лежності від того, чи вони жили в період, що слідував періоду імамів, чи вони передавали традиції від 
своїх учителів по хадісах. Він класифікував передавачів на дві групи: тих, хто передавав безпосе-
редньо від імама, і тих хто передавав через посередника; їх було розміщено у  хронологічному по-
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рядку, а також розподілено на два типи.
Існували передавачі, автентичність яких згодом не знаходила підтвердження. Це пояснюва-

лось тим, що вони з певного часу   визнавали імамом того, хто не належав до 12 загальновизнаних
імамів. Згідно науки ріджаль, таких непослідовних учених відносили до категорії тих, хто дотриму-
вався помилкових навчань (“ал-мазагіб ал-фасида”). Однак, Тусі, а також деякі інші вчені не вважа-
ли їх “слабкими” (“да‘иф”), а визнавали “за тих, хто заслуговує на довіру” (“сика”).

Тусі, автор двох з чотирьох існуючих класичних збірок традицій, досліджував літературу по 
хадісах, а також вивчав існади, особливу увагу приділяючи  їх автентичності. Після складання 
згада-них двох збірок, він написав дві книги:“Kitāb ar-riğal” (“Книга про передавачів”) і про 
шиїтських авторів “Fihrist” (“Покажчик”). В “Riğal” він досліджує на автентичність не тільки 
ланцюжок пере-давачів, але й вказує підсекти шиїтів, до яких відносяться ці люди. В такий спосіб 
повідомляється інформація про рівень автентичності передавачів. У “Fihrist” він перелічує авторів, 
які чули тради-цію безпосередньо від імама, і, відповідно, склали книги по усул, що, у свою чергу, 
стали джерелами при складанні літератури по хадісах. При складанні власного “Fihrist” Тусі 
використав інформацію з одноіменного твору Ібн ан-Надіма.

Іншою важливою працею по ріджаль став твір “Kitāb ar-riğāl” (“Книга про передавачів”) 
Абі ал-‘Аббаса Ахмада б. Алі ан-Наджаші (пом. у 450/1058р.). Наджаші, як і Тусі, розмістив свій 
матер-іал в алфавітному порядку. Спочатку вказувалось ім'я, потім повне ім'я автора, місце його 
походжен-ня, повідомлялась інформація про його надійність як передавача. Ця інформація 
супроводжувалась списком творів автора. “Фіхрісти” Тусі та Наджаші містять повний список 
шиїтських творів, відо-мих у сучасному їм Багдаді, а також додаткову інформацію з ріджаль. Два 
названих твори, а також “Kitāb ar-riğāl” Тусі та його скорочений варіант, виконаний Мухаммадом 
б. ‘Омаром б. ‘Абдал‘азі-зом ал-Кашші (пом. у 369/979-80р.) під назвою “Ihtiyār ma‘riati –l-
riğal” (“Вибіркова інформація про передавачів хадісів”), складають чотири основні твори по 
шиїтським ріджаль (відомі як чотири основні збірки з ‘ілм ар-ріджаль). Отже, основна частина 
матеріалу про передавачів була зібрана і систематизована ще до  кінця XI ст.

Варто відзначити, що хадіси є самою ранньою формою літературної активності імамітів. Вик-
ладені факти дозволяють зробити висновок, що всі імамітські хадіси були записані ще до початку
періоду окультації дванадцятого імама. Виділимо наступні етапи формування шиїтського корпусу
хадісів:

1. До 874 року (початок малої окультації) імамітам вдалося записати в чотирьохстах усул ос-
новні богословські і юридичні традиції.

2. До початку XI століття завершився процес систематизації наявного на той час матеріалу, що
зумовило появу 4-х класичних збірок.

3. До середини XVII століття, в період Сефевідів, набули нового розмаху процеси коментуван-
ня і переосмислення богословських норм, в результаті чого з‘явилися три пізні колекції.
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ВИДАТНИЙ ІСТОРИК СУЧАСНОСТІ - ОЛЕНА АПАНОВИЧ

Діапазон наукової діяльності О.М.Апанович надзвичайно широкий: історія українського ко-
зацтва, історіографія, джерелознавство, археографія, маргіналістика, козацьке літописання, біогра-
фістика, книгознавство, Шевченкіана. Ґрунтовні наукові праці видатного вченого Олени Михайлів-
ни Апанович здобули визнання не лише в Україні, але і далеко за її кордонами. Не кожному відомо,
які важкі випробування випали на долю цієї жінки, яку називають Берегинею козацької історії.

Олена Михайлівна Апанович народилася 9 вересня 1919 р. в м. Мелекес Самарської області в
багатодітній родині. Батько - Михайло Йосипович білорус за національністю, виходець із селян,
працював залізничником. Мати - Каміла Йосипівна, яка походила із польського шляхетського роду
Бортковських, була домогосподаркою. Коли Олені не виповнилося ще й чотирнадцяти років батько
розлучився із дружиною і перервав усякі зв’язки з родиною. Два роки по тому померла Каміла Йоси-
півна. Незважаючи на сімейні негаразди Олена Апанович відмінницею закінчила харківську серед-
ню школу і 1937 р. вступила до Всесоюзного інституту журналістики в Москві. Того ж року батька
було заарештовано і ув’язнено /у 50-ті роки М.Й.Апановича реабілітовано «за відсутністю складу
злочину»/. Тільки завдяки піклуванню старшого брата - Михайла Михайловича - інженера-ма-
шинобудівника Олена змогла продовжити навчання. 1938р. через ліквідацію Всесоюзного інституту
журналістики студентів перевели до педагогічних інститутів за місцем здобуття середньої освіти і
О.М. Апанович стала студенткою факультету російської мови та літератури Харківського державно-
го педагогічного інституту, який закінчила в 1941 р. Тоді ж вона евакуювалась до Казахстану. В 1942
р. переїхала до Башкирії, у м. Уфа працювала інструктором відділу санпросвіти Башкнаркомздраву,
кореспондентом та інструктором вузлового радіомовлення Башкірського радіокомітету [Дмитрієнко
1995, 4-28].

У травні 1944 р. О.М.Апанович повернулася в Україну, до Києва і почала працювати в Цент-
ральному державному історичному архіві України як старший науковий співробітник, з червня І946
р. - начальник відділу давніх актів. Водночас вона навчалася в заочній аспірантурі цієї установи.
Науковий керівник Олени Михайлівни визначний вчений К.Г.Гуслистий, учень академіків Д.І.Явор-
ницького та Д. І.Багалея, зацікавив аспірантку історією козаччини, тим то й визначилась її доля у
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подальшій науковій діяльності. У І950 р. О.М.Апанович захистила кандидатську дисертацію «Участь
запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774рр.» і зайняла посаду старшого науко-
вого співробітника Інституту історії АН УРСР, в якому упродовж понад 20-ти років досліджувала
проблеми соціально-економічного розвитку, громадсько-політичних рухів, військової історії Украї-
ни ХVІ-XVIII ст. [Комаренко 1998, 6-7]. Велику цінність становить цикл її праць, присвячених історії
Запорозької Січі, і насамперед книга «Історичні місця подій визвольної боротьби українського наро-
ду І648-І654 рр.» (І954), брошура «Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії 30-
70-х рр. ХVII ст.» (1960), «Збройні сили України першої половини ХVІІ ст.» (1969).

Упродовж 60-х років О.М.Апанович проводила значну популяризаторську роботу. Вона брала
участь у численних конференціях, на яких виступала із науковими доповідями, присвяченими дія-
чам козацьких рухів, висвітленню суспільно-політичних поглядів українського народу, відображе-
них в історичних піснях і т.ін. Вона читала змістовні лекції з історії України середніх віків у створе-
ному у Києві 1960 р. Клубі творчої молоді, який під проводом Л.Танюка швидко перетворився із
дещо аморфного об’єднання інтелектуалів на національно-культурне вогнище столиці. В Клубі відбу-
валися вечори пам’яті М.Куліша, В.Симоненка, Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки. Члени Клубу
здійснювали подорожі по містах і селах України, складали реєстри архітектурних пам’яток, щоб
привернути увагу уряду до їх збереження. Активна діяльність Клубу таки привернула увагу парт-
ійних функціонерів, які розпочали інтенсивний тиск на нього, що закінчився врешті-решт розгоном
Клубу в 1964 р. [Касьянов 1995, 19—21]. Та О.М.Апанович не припинила своєї пам’яткоохоронної
роботи. Як один із фундаторів Українського товариства охорони пам’яток історії і культури України
і член його правління вона брала участь у розробці програми заходів по створенню на о. Хортиця
історико-меморіального комплексу, присвяченого козацтву. Знов-таки через втручання першого сек-
ретаря ЦК КПУ В.Щербицького цим задумам не судилося збутися.

1972—1973 рр. - період активізації політичних репресій в СРСР і наступу проти інакодумців,
які на гадку можновладців вже почали становити загрозу для системи. В Україні репресивні акції, як
завжди, набули національного забарвлення і проводилися переважно в рамках широкомасштабної
кампанії боротьби проти «українського буржуазного націоналізму».

Посилення контролю за «ідейним змістом наукової літератури в установах АН УРСР» реалізо-
вувалося через адміністративні переслідування вчених, наукова проблематика яких стосувалася ге-
роїчної минувшини українського народу та його культурних здобутків. По інститутах філософії,
мовознавства, літератури, мистецтвознавства, фольклору та етнографії, археології прокотилася хви-
ля звільнень співробітників за ідеологічних мотивів. Не обминуло лихо і Олену Михайлівну, яку 13
вересня 1972 р. було звільнено з Інституту історії АН УРСР через «скорочення штатів». Протягом
восьми місяців жінка у передпенсійному віці залишалася безробітною. Нарешті їй пощастило влаш-
туватися на посаду старшого наукового співробітника у відділ рукописів Центральної наукової бібліо-
теки АН України, де вона працювала до 1986 р. [Ковальський 1995,3-14].

Оскільки основний напрям наукової діяльності О.М.Апанович - історію українського козацт-
ва було заблоковано, вона зосередила увагу на книгознавстві. Результатом глибокого вивчення ук-
раїнської рукописної спадщини став вихід у світ монографії «Рукописна світська книга ХVIІІ ст. на
Україні» (І983).

О.М.Апанович - одна із засновників української маргіналістики як окремої галузі науки, що
вивчає рукописні замітки на полях книг як джерело історичної інформації.
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Значне місце у науковому доробку Олени Михайлівни посідають дослідження життя і діяль-
ності видатного вченого-природознавця і мислителя, першого президента Української академії наук
В.І.Вернадського. Цій темі присвячено понад 20 публікацій О.М.Апанович.

З кінця 80-х років О.М.Апанович знову звернулася до улюбленої проблематики. Вона зайня-
лася теоретичними розробками із визначення нових напрямів досліджень в історіографії козаччини,
стала керівником комплексної експедиції по вивченню стану пам’ятних місць і пам’яток українсько-
го козацтва з метою вироблення пам’яткоохоронних заходів, опублікувала монографії: «Розповіді
про запорізьких козаків» (1991), «Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі» (1993), «Ук-
раїнсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність» (1994) і силу інших праць.

В 1991 р. О.М.Апанович була прийнята до Спілки письменників України, в 1995 р. - поновле-
на на посаді старшого наукового співробітника Інституту історії НАН України, вона лауреат Дер-
жавної премії ім. Т.Г.Шевченка (1994), лауреат наукової нагороди Фундації Омеляна та Тетяни Ан-
тоновичів (1995 – США).

Адміністративні санкції, застосовані на початку 70-х років до О.М. Апанович були слабким
відголосом значно жорстокіших репресій кінця 20-х років проти українських вчених, внаслідок яких,
зокрема, зазнав цькування видатний вчений, академік А.Ю.Кримський /помер у в’язниці 25 січня
1942 р./. Сходознавчі академічні установи, якими керував він, значною мірою були зруйновані, роз-
виток наукової думки в решті тих закладів помітно деформований. У 1930 р. була ліквідована
Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства, що мала винятково дієздатні філії у Києві, Одесі,
Харкові [Матвєєва, Циганкова 1997, .3-51]. Багато хто із співробітників цих установ були репресо-
вані і загинули у таборах. Пагубне ставлення до української науки партійних і урядових чиновників
на багато років загальмувало розвиток окремих галузей і зокрема сходознавства в Україні. Великі
масиви першоджерел виявилися не затребуваними і залишилися поза увагою поодиноких дослід-
ників.

У заснованому 1991 р. в Києві Інституті сходознавства НАН України відновлені систематичні,
ґрунтовні, широкомасштабні наукові студії багатьох напрямів сходознавства, тому огляд матеріалів,
що зберігаються в українських архівах про зв’язки України із країнами Сходу в ХVІ—ХVІІІ ст.,
наведений О.М.Апанович безумовно буде цікавим і корисним як для вчених-сходознавців, так і для
дослідників історії України.
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МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ПРО ЕКОНОМІЧНІ
ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СХОДУ В XVII—XVIII СТ.*

Історичний розвиток українського народу відбувався не ізольовано від життя інших народів.
Складалися певні відносини України і з країнами Сходу.

Тісно зв’язаною була в той час доля України з Туреччиною та васалами останньої— Кримсь-
ким ханством і ногайськими ордами. Ці взаємини на певних етапах набували трагічного характеру.
Споконвічна агресія турецьких і татарських феодалів проти України визначила напрям цих взаємин
у XVII—XVIII ст. Навіть у XVIII ст. султанська Туреччина включала до своїх експансіоністських
планів загарбання в першу чергу території України.

Та незважаючи на це, між Україною і Туреччиною існували тривалі періоди мирних відносин,
під час яких пожвавлювалася торгівля, що була основним видом економічних зв’язків в епоху фео-
далізму. Торгівля України з Туреччиною була одним із свідчень того, що між українським і турець-
ким народами ніколи не існувало якихось органічних суперечностей і що на шляху розвитку мир-
них, дружніх взаємовідносин між цими двома країнами стояла тільки агресивна політика султансь-
кого і ханського урядів.

Документальні матеріали українських архівів дають у розпорядження історичної науки не дуже
багато для висвітлення українсько-турецької торгівлі. За цими матеріалами, наприклад, важко вста-
новити точну цифру загального обсягу торгівлі, процентного співвідношення експорту й імпорту,
вартості обігу тощо. Однак ряд важливіших сторін проблеми східної торгівлі України можна висві-
тлити, спираючись на дані архівних матеріалів.

Ще менше джерел про інші форми зв’язків з країнами Сходу.
Водночас воєнні сутички України та Росії з Туреччиною, спільна боротьба українських і рос-

ійських збройних сил і всього українського населення проти ханських орд знайшли широке відбиття
в архівних фондах України. Це обумовлювалося насамперед тим, що турецько-татарська навала
була історичною трагедією українського народу, а боротьба проти цієї навали — найпершим завдан-
ням України, і вона посідала велике місце в житті українського народу. Все це й відбилося в доку-
ментах.

Серед архівних фондів установ Лівобережної України за кількістю матеріалів про торгівлю з
Туреччиною і в меншій мірі з Персією на перше місце слід поставити фонди Київської губернської
канцелярії1 і Коша Запорозької Січі2. Обмежену кількість документів про східну торгівлю України
включає в себе фонд Канцелярії гетьмана Розумовського3. Поодинокі справи, а в ряді випадків тільки
окремі документи з даного питання, можна відшукати у фондах: Генеральної військової канцелярії4,
Чернігівської полкової канцелярії5, “Колекції документів Київської археографічної комісії”, прикор-
донної митниці та ін.

Київський генерал-губернатор з огляду на прикордонне положення губернії, яку він очолював,
по суті здійснював нагляд за всією торгівлею Лівобережної України з іншими країнами. Тому в його
канцелярії зосереджувалися документи, що відбивають різноманітні проблеми, які виникали у зв’язку
з торгівлею Лівобережжя України зі східними країнами. Саме Київська губернська канцелярія про-
тягом 1744, 1745 і 1748 рр., за розпорядженням Колегії закордонних справ, через магістрати і комен-
дантів українських міст та начальників форпостів на Дніпрі, збирала відомості про стан торгівлі з
Туреччиною напередодні російсько-турецької війни 1735—1739 рр.6

Програма для збирання відомостей включала чимало питань про купців, про товари, якими
вони торгували, про торгові водні і сухопутні шляхи, про турецькі торгові кораблі, які прибувають з
Чорного моря і курсують по Дніпру, про збирання податків з купців, про видачу їм паспортів тощо.
Ось чому й рапорти, які надсилалися в Київську губернську канцелярію, включали в себе досить
широке коло питань. В них, крім суто інформаційних даних, зустрічаються цікаві спостереження і
навіть узагальнюючі характеристики.

* Стаття передрукована з журналу “Архіви України” (1966, №4) без текстових змін та з
збереженням притаманної цьому виданню системи посилань на літературу.
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Право виїзду в Персію, Туреччину і Крим оформлялося офіційним документом. Ці документи
(своєрідні паспорти) перевірялися на форпостах і перевозах: Кременчуцькому, Переволочанському і
на Запорозькій Січі. Завдяки цьому в архівних фондах згаданих установ є матеріали, які відбивають
соціальний склад купців, що їхали до країн Сходу.

Серед українського купецтва, яке торгувало з Туреччиною і Кримом, найбільш численний
прошарок становили козаки й старшина. Цілком ймовірно, що торгівлею займалася, переважно,
козацька верхівка. До Туреччини, Персії та Криму купці часто їздили особисто. Старшина, яка про-
водила торгові операції з Туреччиною, здійснювала їх через своїх представників — шафарів і робі-
тників-челядників. Відомі випадки поїздки цілих торгових компаній, своєрідним проявом яких були
чумацькі валки.

Найчастіше вони формувалися у Полтаві, яка належала до числа провідних торгових центрів
України. Шлях з Полтави у Крим ішов через Запорозьку Січ. На полтавських ярмарках, поруч з
купцями з Західної Європи, часто можна було зустріти турецьких і персидських. Полтавські купці
кооперувалися з роменськими, переволочанськими та іншими козаками.

Челядники, побувавши в Криму, ніколи не поверталися з порожніми руками. Вони завжди
закуповували турецькі та кримські товари.

Серед кримських і турецьких купців чимало було вірменів.
За матеріалами фонду Київської губернської канцелярії, а також архіву Коша Запорозької Січі

можна встановити асортимент східних товарів, які ввозилися, вивозилися і транспортувалися через
Україну. Реєстри товарів — дуже часта різновидність документів, що входять до складу справ про
торгівлю. Оскільки реєстрація товарів була пов’язана зі стягуванням мита, не виключені були спро-
би приховування товарів. Однак фіскальний апарат працював досить чітко, відхилятися від відомих
торгових шляхів купці не могли в зв’язку з небезпечністю степових доріг (як відомо, південноукраїнські
землі ще в XVII ст. іменувалися “Диким полем”). Тому реєстри досить повно фіксують асортимент,
але не кількість товарів, що були предметом торгівлі з країнами Сходу.

З Туреччини і Персії ввозились килими, шовк, сап’ян, ладан, цитрусовий сік, померанцева
кірка, вино турецьке і кримське, турецька пряжа, шафран, ізюм, мигдаль, фісташки.

Головне місце вивозу з України належало продуктам сільського господарства і ремесла (мас-
ло, тютюн, горілка, залізо). Немалою статтею експорту було хутро. Причому Лівобережна Україна
вивозила в Туреччину і Персію не тільки своє хутро, але й завезене з Москви. Крім хутра, українська
козацька старшина закуповувала в Росії й інші товари та відправляла їх у Туреччину і Крим.

Особливою була роль Запорозької Січі в транзитній торгівлі Росії й України з країнами Сходу,
що визначалось географічним розташуванням Січі. Цим, власне, і пояснюється наявність різноман-
ітних матеріалів у фонді Коша Запорозької Січі. Тут знаходимо листування кошової старшини з
царськими, лівобережними козацькими і ханськими властями, а також з польськими урядовцями
про торгівлю з Сходом. Особливо цікаві рапорти паланкових полковників і курінних отаманів. Фінан-
сові операції відбилися у векселях. Ханські ярлики, листи єдичкульського каймакана та інших та-
тарських правителів, написані татарською мовою, іноді мають переклади тих часів. Запорозька Січ
була обов’язковим транзитним пунктом для тих, хто їхав у Крим і Туреччину і повертався назад,
вона мала й безпосередні торгові відносини з Туреччиною. До Запорозької гавані на р. Підпільній
щороку прибувало до 10 турецьких кораблів, що йшли з Егейського моря, Константинополя, Варни
та Очакова. На Січ приїжджали купці з Месеврії, Кілії, Очакова з вином, маслиновою олією і різною
бакалією, а також пряжею і тканинами. На Січі постійно жили іноземні купці: вірмени, серби і
греки, що були посередниками в торгівлі з Туреччиною і Персією.

Купці з Лівобережжя, Правобережжя і Слобожанщини .приїжджали в Січ навесні, щоб з пер-
ших рук купувати турецькі, перські і кримські товари. Якщо купці не встигали прибути навесні,
вони їхали через Січ самі в Крим і там закуповували турецькі й місцеві товари, продавши поперед-
ньо свої.

Із Запорожжя в Крим відправляли коні, велику рогату худобу, вівці, продукти землеробства і
тваринництва, у тому числі й зернові культури, масло, тютюн, хліб. Відбувалась також взаємна
торгівля зброєю.
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З Криму, Туреччини й Персії до Зопорожжя везли бакалійні вина, східні солодощі, корицю,
гвоздику, інжир, лимонний сік, горіхи, ладан, бавовняні пряжі й тканини, шовк, шкіру, мідь і мета-
леві вироби, порох, папір, сап’яни та ін. Товари, що привозилися, частково затримувалися на Запо-
рожжі, а решта перевозилася в Україну. З купців обох сторін, які проїжджали, обов’язково бралися
митні збори. Старшина посилала запорозьких козаків як провідників і військову охорону, за що
також стягувала плату з купців. Але, мабуть, найістотнішими були прибутки, одержувані старшиною
на перевозах, мостах, бродах і шляхах. Головним таким перевозом був Микитинський, на місці
теперішнього міста Нікополя. Розміри цих зборів і зміна їх у різні періоди XVIII ст. досить повно
відбиті в архівних матеріалах, які включають також і дані про розміри торгових зборів з українських
купців у Туреччині й Криму, особливо на Перекопі.

Оскільки порушення в першу чергу викликали листування з властями, у матеріалах фондів
Коша Запорозької Січі й Київської губернської канцелярії значна кількість документів відбиває саме
зловживання в торгових митних зборах, а також насильства і грабежі, що їх зазнавали українські
купці в Кримському ханстві. Але не це, звичайно, визначало суть і зміст торгових відносин України
з Туреччиною. Купці, на яких нападали, висуваючи вимогу про відшкодування збитків, подавали
реєстри товарів, вкрадених у них. До цих реєстрів слід, звичайно, підходити обережно, бо потерпілий
часто перебільшував розміри збитків.

На Запорозькій Січі вели спеціальний журнал для запису скарг купців, що потерпіли від та-
тарського грабежу. Цей журнал був основою для складання реєстру претензій, які розбиралися на
з’їздах представників ханського уряду і Запорозької Січі. Традиційними місцями таких з’їздів були
Микитино і Кам’яний Затон. Як журнал, так і протоколи, що фіксують хід цих дипломатичних
запорозько-татарських зустрічей, збереглися і входять до складу документів фонду Коша Запорозь-
кої Січі.

Кіш Запорозької Січі енергійно захищав інтереси своїх купців. Листування з ханом у питан-
нях торгівлі посідає дуже велике місце в запорозькому архіві. Кіш вимагав відшкодування збитків і
покарання тих, хто грабував запорозьких купців, висловлював протест проти підвищення мита в
Перекопській митниці тощо.

Особливо тяжким було становище тих українських купців, яких застав початок війни в Криму
і Туреччині — вони зазнавали справжніх репресій. Немало з них загинуло від нестерпних умов і
тяжких робіт, які виконували вони на каторгах і галерах, яничарських дворах та рудниках.

Наслідком тих спроб, що їх робили російський уряд і старшинські власті, щоб встановити
збитки українських і російських купців у Криму і Туреччині й висунути претензії перед султанським
урядом, і було виникнення групи документів, в яких є відомості про характер і систему торгівлі
України з Туреччиною та Кримом.

Документи свідчать про те, що однією з перешкод в торгівлі України з країнами Сходу були
епідемії — часте явище в Криму, який був головним транзитним пунктом для торгівлі Туреччини з
Росією й Україною. Епідемії чуми, холери в Криму спричинялися до заборони торгових відносин.

Важливішу роль в економіці Лівобережної та Слобідської України відігравала кримська сіль. З
ранньої весни до пізньої осені йшли з Криму чумацькі валки від 10 до 100 возів, навантажені сіллю.
Кількість солі, що вивозилася з Криму, звичайно, була велика, але, на жаль, вона не піддається
точному обліку через відсутність статистичних даних.

Документи Коша Запорозької Січі відбивають і таку сторону економічних відносин з Туреччи-
ною та Кримом, як аргатування, тобто робота за наймом запорожців у кримських і турецьких містах,
зокрема в турецькій фортеці Очаків. Українські робітники привносили в турецьке і татарське сере-
довище звичаї, традиції й способи українського ремесла та сільськогосподарської діяльності. В справі
№ 5 є рапорт тимошівського курінного отамана Василя Коржа про те, що Максим Залізняк, вихо-
дець із запорозької сіроми, “в турецькому місті Очакові перебував у шинковому промислі’ (найми-
том шинкаря).

Збереглися деякі матеріали, зв’язані з короткочасним перебуванням запорожців під владою
Кримського ханства, в тому числі ярлики ханів Кайман-Гірея та Іскандер-Гірея про грошові побори
запорожців, про заборону займатися добуванням солі на Козячому мисі тощо.
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У фонді Київської губернської канцелярії є документи про широку участь українського насе-
лення в дипломатичних відносинах царського уряду з Туреччиною і Кримським ханством7.

Українські козаки входили до складу посольств як перекладачі. Кореспонденція російського
посла у Константинополі йшла до Москви і з Москви через Україну. Для переправлення диплома-
тичної пошти залучалися козаки Київського, Миргородського та інших полків. Ці козаки знали ту-
рецьку і татарську мови. Турецькі посли у Москву також проїжджали через Лівобережну Україну.
Документи, які стосуються забезпечення провіантом, фуражем і одягом, а також охорони квартир
цих посольств за рахунок українських козаків і селян, теж становлять чималу групу  матеріалів
фонду Київської губернської канцелярії. У матеріалах фонду також відбилось листування з впливо-
вими членами султанського уряду. Але найбільш цікавою є кореспонденція російських резидентів у
Константинополі, що підтримували тісний зв’язок з київським генерал-губернатором. У цих корес-
понденціях є цінні відомості про внутрішнє становище Туреччини і навіть Персії, про воєнні задуми
їх урядів, про політичні події в цих країнах.

Такого ж змісту донесення і листи одержував київський генерал-губернатор від агентів, що
жили в Туреччині або спеціально туди направлялися для з’ясування становища цієї країни.

Перше місце в такого роду розвідувальній діяльності належало запорозьким козакам. Серед
матеріалів Коша Запорозької Січі є ціла група документів, об’єднана під назвою “секрети Коша
Запорозького”, що включає таємне листування Запорозької Січі з гетьманом Розумовським, Коле-
гією закордонних справ, Київською канцелярією. “Секрети Коша Запорозького” є дуже важливими
історичними матеріалами про країни Сходу, насамперед Туреччину і Кримське ханство. Запорозь-
ким козакам належить визначна роль у збиранні відомостей про ці країни. Серед запорожців багато
хто знав турецьку і татарську мови і саме вони виконували ці важливі і небезпечні доручення. Серед
донесень цих козаків, які складали основу “секретів Коша Запорозького”, зустрічається багато ціка-
вих відомостей про Туреччину, про кримські і ногайські орди, що розширювало уявлення і знання
насамперед урядових сфер Росії про країни Сходу.

Велика роль належала українському козацтву і в проведенні мирних переговорів, встанов-
ленні та уточненні російсько-турецьких кордонів, що здійснювалося в результаті мирних договорів,
які завершували російсько-турецькі війни. Оскільки ці кордони проходили через територію України,
козаки прекрасно знали місцевість і, беручи участь у роботі прикордонних комісій, робили нео-
ціненні послуги російським представникам, що відбилося в документах Київської губернської кан-
целярії 8. Крім цього, в архівних матеріалах є й інші дані про російсько-турецькі кордони: розташу-
вання і діяльність прикордонних форпостів, дислокація військ на кордонах, закриття кордонів у
зв’язку з епідемією в Криму і Туреччині9 тощо.

Найважливіше значення мають запорозькі матеріали, в яких зустрічаються дані про дружні
відносини запорозьких низів з трудовими верствами татарського і турецького населення. Документи
свідчать також про те, що запорозькі козаки, особливо купці, завжди мали в Криму, ногайських
ордах, Туреччині й Персії міцні зв’язки з окремими представниками місцевого населення, часто
дружні відносини. Не випадково саме запорожцям доручив царський уряд добитися у 1770 р. відри-
ву ногайських орд від Кримського ханства і Туреччини. Діяльність запорожців у цьому напрямі, їх
агітація серед ногайських татар, що завершилася повним успіхом, також досить повно відбилася в
архівних матеріалах Коша Зопорозької Січі. У справах 251 і 252 йдеться про вихід ногайських орд з-
під влади хана, їх переправу за допомогою запорожців через Дніпро, тимчасове перебування орд на
території Запоріжжя та ін.

Оскільки Запорозька Січ була перехідним пунктом для “вихідців з полону”, тобто полонених,
які втікали з турецької і татарської неволі, а Київська губернська канцелярія видавала їм паспорти,
попередньо опитавши їх, то в архівних фондах цих установ ми зустрічаємось з найрізноманітніши-
ми документами, що стосуються проблеми невільництва. Серед них виділяються “расспросные речи”,
тобто протоколи опитування невільників, що повернулися на батьківщину. У цих документах ми
знаходимо відомості про становище невільників в умовах турецько-татарського рабства, а також про
те, що їм після повернення на батьківщину давали право вибору місця проживання і звільняли на
десять і більше років від податків. Крім того, в цих матеріалах можна знайти чимало даних про
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внутрішнє становище і політичні події в Туреччині, Кримському ханстві, сусідніх східних країнах, а
також у тих районах, через які йшли невільники10. Опитування колишніх невільників проводилось
за певною формою, яка обов’язково включала запитання, що стосувалися султанської Туреччини 11.

Хоча прямих вказівок у документах і не виявлено, але можна допускати, що невільники, тіка-
ючи з полону, мали підтримку місцевого турецького і татарського населення. Інакше вони не могли
б пробиратися територією Туреччини і Криму.

У документах Київської губернської канцелярії відбилася діяльність російських резидентів у
Константинополі щодо викупу цілих партій невільників12. Тут же знаходяться документи про еміг-
рацію в Україну населення південнослов’янських земель, які входили у XVII—XVIII ст. до складу
володінь султанської Туреччини13, а також про приїзд в Україну для навчання, насамперед у Київсь-
ку духовну академію, болгар, сербів, чорногорців та ін.14 У фонді Київської духовної консисторії є
справи про приїзд до України місіонерів із Сербії та Чорногорії для збирання пожертвувань на ко-
ристь православного населення Туреччини, а також для навчання в Київській духовній академії15.

У фонді Полтавської полкової канцелярії є унікальні справи з докладним подвірним описом
загибелі людей і матеріальної шкоди, завданої татарами під час їх наскоків у 1731, 1739 і 1740 рр.,
з детальним переліком видів знищеного майна, сільськогосподарської продукції, ремісничих ви-
робів, худоби тощо. Тут же є й реєстри жителів, убитих або захоплених у полон і тих, що втекли з
полону. Ці документи відзначаються великою вірогідністю, бо описи складалися офіційними осо-
бами, а освідчення потерпілих засвідчувалися підписами двох свідків. Ці матеріали тим більш цінні,
що Полтавський полк був найдалі висунутий на південь і одним з перших приймав удари татарсь-
ких орд16.

Менше даних про шкоду, завдану українському населенню від набігів татар, знаходимо у
фондах Генеральної військової канцелярії Коша Запорозької Січі, Київської губернської канцелярії,
а також в актових книгах гродських судів Правобережної України.

У фондах Лівобережної України (полкові і сотенні канцелярії, Генеральна військова канцеля-
рія, Київська губернська канцелярія, Канцелярія гетьмана Розумовського, Генеральна похідна військо-
ва канцелярія та ін.) знаходимо матеріали, пов’язані з форпостною службою козаків на кордонах з
ногайськими ордами і Кримським ханством, документи про будівництво Української лінії, створю-
ваної для захисту від наступу Туреччини та про службу на цій лінії, а також про участь України в
російсько-турецьких війнах у кінці XVII—XVIII ст.

Наприклад, значну частину фонду Коша Запорозької Січі складають так звані “справи похідні”.
Матеріали, що входять до їх складу, показують, що рядовий козак ніс на своїх плечах весь тягар
небезпеки боротьби проти султанської Туреччини і Кримського ханства. “Репорти” і донесення за-
порозьких командирів, що відправлялися нерідко просто з поля бою, “похідні журнали” і “реляції”
запорозьких “партій” і “команд” відбивають бойову діяльність Запорозького війська в російсько-
турецьких війнах 1735—1739 і 1768—1774 років.

Докладно архівні документи розповідають і про знамениту Дунайську експедицію запорозько-
го флоту, який у 1771—1772 рр. двічі пройшов шлях з Дніпра в Дунай. Він пропливав повз ворожі
фортеці Очаків і Кінбурн, де курсували турецькі військові кораблі, активно включався у воєнні дії
російської армії на Дунайському театрі війни. Попутно запорожці багато зробили для вивчення ма-
лознайомих тоді чорноморських шляхів. На жаль, в архіві не залишилося матеріалів, які б фіксували
наслідки цих наукових спостережень запорожців. Можливо, вони збереглися в архівних фондах
центральних установ царської Росії. Тому доцільно було б зайнятися їх розшуками, бо вони станов-
лять інтерес не тільки для істориків, але й географів.

Документи Київської губернської канцелярії висвітлюють перебування полонених турків і та-
тар в Україні17. З документів видно, що дуже частими були випадки прийняття православ’я турками
і татарами. Вони залишалися жити в Україні, асимілювалися з українським населенням18. Такого ж
роду документи можна зустріти і в фондах полкових канцелярій, зокрема Чернігівської. Ці докумен-
ти показують, що царські офіцери і козацька старшина прагнули закріпачити таких нових посе-
ленців.

Названі вище питання відбилися у фонді Канцелярії гетьмана Розумовського, матеріали якого
за своїм змістом мають багато спільного з документами Київської губернської канцелярії.
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Документальні матеріали філіалу Центрального державного історичного архіву УРСР у м.
Харкові, що висвітлюють взаємовідносини Слобідської України з східними країнами, багато в чому
аналогічні документам архівних фондів установ Лівобережної України, хоча обсяг їх, звичайно,
набагато менший. В цих документах є дані про торгівлю з Туреччиною і Персією, але переважають
матеріали, пов’язані з участю Слобідської України в російсько-турецьких війнах і матеріали про
боротьбу населення проти турецько-татарських вторгнень на Слобожанщину. Вони здебільшого зо-
середжені у фондах полкових канцелярій — Харківської, Ахтирської, Сумської, Ізюмської, а також у
фонді Канцелярії комісії Слобідських полків. Зустрічаються окремі відомості з розглядуваної теми і
в архівних фондах приказних ізб: Чугуївської, Білгородської та Сумської.

Протягом кількох століть тісні економічні зв’язки з країнами Сходу підтримували західноук-
раїнські землі. Через західноукраїнські землі проходили і перехрещувалися важливі сухопутні тор-
гові шляхи, які з’єднували країни Західної, Центральної і Східної Європи зі Сходом. Тому з початку
XV ст. до останньої чверті XVIII ст. українські і польські купці вели активну східну торгівлю.

У фондах львівських архівів є велика кількість документальних матеріалів, які відбивають
торгові відносини західноукраїнських земель зі східними країнами. В Центральному державному
історичному архіві у м. Львові численні відомості про торгівлю зі Сходом є в актових книгах і
фасцикулах міських і земських судів Руського, Белзького та інших воєводств, а також у колекціях
грамот на пергаменті. Магістрати вступали у безпосередні відносини з країнами Сходу або ж зі
східними купцями. Тому у фондах цих установ відклалися документи, що відбивають зв’язки Ук-
раїни з країнами Сходу.

Документальні матеріали Львівського обласного державного архіву фіксують торгові відноси-
ни зі Сходом більш, ніж за два століття. Систему і характер торгових відносин можна вивчити за
королівськими привілеями на право торгівлі, в яких детально визначаються умови торгівлі з країна-
ми Сходу.

Західноукраїнські міста, завдяки своїй важливій ролі в транзитній торгівлі зі Сходом, притяг-
ли масу вірменських переселенців, що втекли від гніту турецьких та інших агресорів. Вірмени, пере-
важно купці й ремісники, заснували в торгових, промислових і ремісничих центрах Західної Украї-
ни свої поселення і встановили дружні відносини з українським населенням, зайнявши провідне
місце і ставши головними посередниками в торгівлі Західної України з країнами Сходу. Завдяки
цьому в Україні східні товари часто називали “вірменськими товарами”. Документи львівського,
станіславського вірменських магістратів, які зберігаються в ЦДІА УРСР у м. Львові, детально роз-
повідають про торгівлю Західної України зі Сходом через посередництво вірменських купців, що
жили в українських містах. У Львівському обласному архіві зберігаються протоколи Львівської
вірменської ради і старійшин та духівниці львівських вірменських купців, що включають цілу сис-
тему відомостей про торгівлю України з країнами Сходу.

Як свідчать архівні документи, найзначніші торгові операції проводили українські та вірменські
купці з Туреччиною і Персією. За архівними матеріалами, насамперед фонду магістрату міста Льво-
ва, можна відновити шлях, яким йшли торгові каравани з Львова в Стамбул. Це так званий “Во-
лоський шлях”: Глиняни, Золочів, Теребовля, Кам’янець-Подільський, Хотин, Ясси, Андріанополь.
З часом, у зв’язку з війнами, цей торговий шлях був закритий, і купецькі каравани йшли через
південноукраїнські степи на Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Стамбул. У Кримське ханство з Захід-
ної України каравани прямували через Кам’янець-Подільський так званим Татарським шляхом.

Купецькі каравани, що користувалися цими шляхами, були переважно вірменськими, хоча й
українські купці займали в них чимале місце. Українські та вірменські купці з України відвідували
найбільші міста великих володінь султанської Туреччини, а також Персії. Західна Україна підтри-
мувала торгові відносини з перськими містами Тебрізом, Ісфаганню, Новою Джульфою та ін.

З України у Туреччину і Персію вивозилися вироби українських ремісників, а також різні інші
товари і продукти західноукраїнських міст і сіл.

Але не тільки українські товари експортувалися з України в турецькі й перські володіння.
Українські та вірменські купці привозили туди товари інших країн. У Туреччині дуже цінилося
російське хутро, особливо славились соболі. Тому в архівних документах відбилася діяльність купців
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з України, що торгували в Москві та Константинополі. У названих фондах знаходимо відомості про
становище українських купців у Туреччині й Персії та про розміри податків, що стягувалися з них.

У купців, які торгували зі східними країнами, був численний штаб посередників, помічників,
прикажчиків, що неодноразово їздили з своїми принципалами або навіть самостійно в Туреччину,
Персію та інші країни. Отже, здійснювалося знайомство українців з країнами Сходу, що також відбили
документи львівських архівів.

Повертаючись на батьківщину, українські купці везли з собою турецькі, перські та інші східні
товари. Наприклад, з Персії ввозилися перські килими, тканини, зброя, намети. Серед товарів, що
привозилися в Україну з Туреччини, провідне місце також належало тканинам і килимам, головни-
ми споживачами яких були магнати. В ряді західноукраїнських міст існували для східних товарів
спеціальні склади, власниками яких були, головним чином, вірмени, що жили на Україні. Тому ці
склади були насамперед там, де були вірменські колонії: у Львові, Кам’янець-Подільському, Сня-
тині, Язловці. Деякі західноукраїнські міста стали відомими в усій Західній Європі як центри торгівлі
східними товарами. Наприклад, до західноукраїнського міста Ярослава приїжджали купці з різних
європейських країн для закупівлі східних товарів.

Актові книги львівських архівів включають відомості про об’єднання купців кількох украї-
нських міст та про створення ними своєрідних компаній для ведення торгівлі з Сходом, їх торгово-
кредитні операції досягали сотень тисяч золотих.

В актових книгах Львівського вірменського суду та в документах інших фондів є численні
документи про приїзд в Україну східних купців. Відомості про перебування східних купців на Західній
Україні, особливо у Львові, найбільше зустрічаються в книгах так званої Штукової каси за 1669—
1675 рр., які реєстрували східних купців, що прибули зі своїми товарами у Львів, а також врахову-
вали податки, що стягувалися з них. Серед східних купців переважали турецькі й перські. На база-
рах західноукраїнських міст зустрічалися також купці з далекого Іраку і різних країн Азії.

Архівні документи свідчать, що економічні зв’язки Західної України з країнами Сходу мали
місце також у галузі ремесла і тут провідниками були вірмени, які впроваджували на Західній Ук-
раїні східне текстильне ремесло. Організовані ними в західноукраїнських містах мануфактури по
виробництву іранських поясів, що набули широкого розповсюдження в Україні, базувалися на східній
техніці, східному устаткуванні та східному інструменті.

Дуже мало відомостей дають архівні матеріали про відносини Західної України з країнами
Сходу в галузі культури. Однак і за цими відомостями, в числі яких особливий інтерес являють
списки майна, можна скласти уявлення, що на Західній Україні елементи східної культури проника-
ли і в побут, що позначалося на деталях одягу і в обробці зброї та в архітектурі, особливо вірменській.
Вірменські пам’ятки архітектури, які знаходяться на Україні, показують, що турецький орнамент
творчо перероблявся вірменськими і українськими майстрами.

Вірмени-поселенці, приїхавши на західноукраїнські землі, разом зі своєю культурою принес-
ли в Україну і культуру інших народів Сходу, підтримували тісні відносини з своїми співвітчизника-
ми, що жили в Туреччині та Персії, про що говорять матеріали магістрату м. Львова. Це також було
одним з каналів проникнення східних елементів на Західну Україну.

Дуже цінними є відомості про політичні події на Сході, які зафіксовані в актових книгах зі
слів дипломатичних представників або ж купців, що побували в країнах Сходу.

В останню чверть XVIII ст. спостерігається різке скорочення кількості відомостей про торгів-
лю зі Сходом, що було результатом падіння східної торгівлі у західноукраїнських землях після захоп-
лення їх Австрією в 1772 р. Нові кордони підірвали економічні зв’язки Західної України з країнами
Сходу.

Відомо про ряд подорожей українців у XVII—XVIII ст. в східні країни з пізнавальною метою.
Найбільш цікавою щодо цього є подорож киянина Василя Григоровича-Барського, який 24 роки (з
1723 по 1747 р.) був далеко від батьківщини і відвідав, крім європейських країн, Туреччину, Єгипет,
Сірію та інші країни арабського Сходу. Його записки — “Подорожі”, вперше видані посмертно в
1770 р., користувалися величезною популярністю в Україні та Росії, що свідчить про живий інтерес
серед широкої української громадськості до країн Сходу. Високоосвічений, ерудований український
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мандрівник розповідає захоплено, з великою спостережливістю і глибиною про економічне і куль-
турне життя країн Сходу, про працю, побут, звичаї населення цих країн, про зовнішнє обличчя міст,
сіл і окремих чудових архітектурних споруд. Григорович-Барський у своєму творі виступає палким
прихильником встановлення і розвитку торговельних і культурних зв’язків України з східними краї-
нами. Рукопис “Подорожей” Григоровича-Барського зберігався у відділі рукописів Центральної на-
укової бібліотеки АН УРСР.

Взаємини Закарпатської України з країнами Сходу не набули такого розмаху, як це спостеріга-
лося в західноукраїнських землях і на Лівобережжі й це відбилося в архівних матеріалах, що збері-
гаються в Закарпатському обласному державному архіві. Взаємовідносин зі Сходом стосуються такі
фонди, як Ужанський жупанат і Бережанський наджупан. У них зустрічаються поодинокі докумен-
ти про східну торгівлю, переважно це паспорти, видані купцям для проїзду в країни Сходу.

Документи про відносини України з країнами Сходу в феодальний період використовуються
дослідниками мало. З початку 30-х років XX ст. в українській історіографії навіть не ставилась така
проблема.

В останні п’ять років, у зв’язку з пожвавленням вивчення історичних зв’язків українського і
вірменського народів фонди львівських, київських та інших українських архівів почали дуже актив-
но студіюватися вірменськими істориками. Випущено в світ два збірники матеріалів спільних нау-
кових сесій українських і вірменських істориків19. У цих збірках українські історики — співробітни-
ки архівів Н.К.Кривонос, Г.С.Сизоненко, П.X.Пироженко, Н.Ф.Врадій у своїх оглядах документаль-
них матеріалів про вірменські колонії на західноукраїнських землях повідомляють про документи,
що включають у себе відомості про відносини західноукраїнських земель з країнами Сходу, оскільки
вірменські купці відігравали визначну роль у східній торгівлі України.

О. АПАНОВИЧ
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Передмова
Кочівництво зокрема, як і Схід у цілому, належить до тих складових всесвітнього історичного

процесу, що важко вписуються в загальноприйняті (і, треба визнати, євроцентристські по своїй суті)
періодизації історії. Історично склалося, що найбільший внесок в обговорення цієї проблеми внесли
вітчизняні та закордонні марксистські автори. У ході так званої дискусії про “кочовий феодалізм”
були висловлені такі основні точки зору:

1. Концепція докласового суспільства в кочівників [Марков 1976; Konig 1981; Семенов 1982; *

Калиновськая 1989; Павленко 1989, 86—90; Шнирельман 1989, 404, та ін.].
2. Концепція ранньої держави в номадів [Хазанов 1975; Першиц 1976; Escedy 1981; 1989;

Khazanov 1981; 1984; Таскин 1984, 3—62; Бунятян 1995, та ін.].
3. Різні інтерпретації теорії “кочового феодалізму” [Владимирцов 1934; Козьмин 1934; Пота-

пов 1954; Шахматов 1962; Толыбеков 1971; Федоров-Давыдов 1973; Семенюк 1974; Нацагдорж 1975;
Петров 1981; Златкин 1982; Плетнёва 1982; Woіna 1983; Кшибеков 1984; Маннай-Оол 1986, та бага-
то хто ін.].

4. Концепція номадного способу виробництва [Марков 1967; Bonte 1981; 1990; Дигар 1989;
Андрианов, Марков 1990; Масанов 1991, та ін.].

Серед досліджень вітчизняних кочівникознавців завжди відокремлено стояли роботи  Л. М.
Гумільова, що був практично єдиним, хто в умовах ортодоксального марксистського диктату нама-
гався інтерпретувати номадизм у рамках класичної цивілізаційної теорії [Гумилев 1989].

У перше “постмарксистське” десятиліття дискусія продовжувалася, але досить мляво, що, втім,
й не дивно. З’явилася можливість займатися іншими цікавими проблемами, використовувати у своїх
дослідженнях інші наукові парадигми й підходи. В основному проблема продовжувала обговорюва-
тися в російськомовній літературі. При цьому збереглися в тій чи іншій мірі  всі основні точки зору,
що висловлювалися раніше. Так, частина дослідників і досі дотримується феодальної інтерпретації
кочових суспільств [Матвеев 1993; Авляев 1994]. До цієї ж точки зору пристають і прихильники
об’єднання всіх післяпервісних доіндустріальних суспільств у рамках єдиної феодальної стадії [Ко-
бищанов 1995]. Інші автори підтримують думку про додержавний і предкласовий характер суспільств
кочівників-скотарів [Фурсов 1995; Скрынникова 1997]. Треті пишуть про виникнення в кочівників
ранньої державності [Трепавлов 1993; Кляшторный, Савинов 1994; Кичанов 1997; Кляшторный,
Султанов 2000]. Деякі знаходять подібність кочових імперій із східними деспотіями [Семенов 1997,
19, 21].

Однак найбільші дискусії викликали спроби обґрунтування особливого шляху розвитку
суспільств кочівників-скотарів. Предмет обговорення сконцентрувався навколо питання: що є осно-

ІСТОРІЯ
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вою специфічності номадизму — внутрішня природа скотарства (основа так званого номадного спо-
собу виробництва) або ж особливості зовнішньої адаптації кочівників до землеробських “світів-
імперій” [Масанов 1991; 1995; Крадин 1992а; 1992б; 1995б; 1996; 2000а; Калиновская 1994; 1996;
Марков 1998; Калиновская, Марков 2000].

У той же час в умовах подолання формаційного монізму з’явилися публікації, які є спробою
розглянути кочівництво з погляду  цивілізаційного підходу або євразійської парадигми [Буровский
1995; Урбанаева 1995; Кульпин 1998; Томоржав, Ерденцогт 1999]. Опублікування методологічно
нових робіт варто тільки вітати.

На Заході (крім кочівникознавців-неомарксистів) проблема періодизації кочівництва в кон-
тексті всесвітньої історії не настільки популярна. У працях теоретиків модернізації та неоеволюці-
оністів проблема соціальної еволюції кочівників-скотарів не є широко обговорюваною. В  узагаль-
нюючих есе з культурної еволюції головна увага приділена процесам зростання аграрних культур і
цивілізацій [Polaniу 1968; Service 1971; 1975; Adams 1975; Johnson and Earle 1987; Sanderson 1990;
1995, etc.]. Тільки деякі автори включали кочівників у свої схеми культурної інтеграції [Lenski 1966;
Sahlins 1968; Hollpice 1986]. Мабуть, єдиний виняток — книга Л. Кредера [Krader 1968] про поход-
ження держави. Симпатії цього автора до кочівницькознавчої проблематики були обумовлені влас-
ними науковими інтересами.

Більш популярна тема кочівників у працях “світ-системщиків” (наприклад [Chaze-Dunn 1988;
Abu-Lughod 1989; Hall 1991, etc.]), але і тут більшість проблем знаходиться поки в стадії поперед-
нього обговорення. У дослідженнях же західних авторів, що спеціально займалися проблемами соціо-
культурної еволюції номадів підкреслюється, як правило, відсутність у кочівників внутрішніх по-
треб до створення міцних форм державності, циклічний характер політичних процесів, поява перс-
пектив до стійкого розвитку тільки у випадку симбіозу з хліборобами [Lattimore 1940; Bacon 1958;
Irons 1979; Kwanten 1979; Khazanov 1984; Fletcher 1986; Barfield 1989; Golden 1992; Kursat-Ahlers
1994, та ін.].

У даній статті мені хотілося б зупинитися на аналізі деяких нових робіт і концепцій, що з’яви-
лися в останні десятиліття, розглянувши ряд питань. По-перше, як номади вписуються в класичні
однолінійні періодизації історичного процесу? По-друге, чи можна говорити про особливі кочів-
ницькі цивілізації? По-третє, чи можна говорити про спроможність кочівників до створення власної
державності або ж це були структури, подібні вождівству? По-четверте, як інтерпретується нома-
дизм у рамках багатолінійної теорії еволюції? По-п’яте, яке місце займають кочівники у світсистем-
ному аналізі? Чи можна вважати імперії номадів світами-імперіями?  Чи відносяться вони до “пери-
ферії” або є “напівпериферією”? Розглянемо всі ці питання окремо.

Марксистські періодизації
Як уже було сказано, найбільш активно питання про специфіку кочових суспільств і місце

номадизму в періодизації Всесвітньої історії обговорювалося в марксистській і особливо радянській
літературі [Федоров-Давидов 1973; Хазанов 1975; Марков 1976; 1989; 1998; Першиц 1976; 1994;
Коган 1981; Халиль Исмаил 1983; Khazanov 1984; Gellner 1988, 92—114; Попов, 1986; Крадин 1992а;
Васютин 1998].

Дискусія пройшла кілька етапів. До середини 1930-х років були висловлені практично всі
основні точки зору на природу кочових суспільств (від первісно-родових до розвинутих феодаль-
них). З 1934 р. затверджується так звана теорія “кочового феодалізму”. Було висунуто кілька версій
цієї теорії, але поступово перемогло спрощене сталінське розуміння степового феодалізму. З середи-
ни 1950-х років починаються внутрішні шумування — висловлюються нові інтерпретації феодаліз-
му у номадів, відповідно до яких головним засобом виробництва в степових суспільствах була худо-
ба. В роки “відлиги” з’явилися й інші точки зору: думка про особливий “кочівницький” спосіб ви-
робництва, про “азіатський” спосіб виробництва у кочівників та ін. З 1970-х років центр полеміки
перемістився у бік з’ясування питання, чи могли кочівники переступити бар’єр державності і, відпо-
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відно до думки багатьох учених, навіть створити феодалізм, або ж їм було призначено залишатися
на передкласовій стадії розвитку. Поступово взяв гору плюралізм поглядів на природу кочових
суспільств (див. вище), характерний і для наших днів.

Підводячи підсумки дискусії, яка тривала майже три чверті століття, слід зазначити, що для
марксистської теорії історії кочові суспільства є настільки ж логічно важко вирішуваною пробле-
мою, як і “азіатський спосіб виробництва”. Соціальну структуру кочівників важко інтерпретувати в
категоріях ортодоксального історичного матеріалізму. Чому при високорозвиненій приватній влас-
ності на засоби виробництва (худобу) номади, у порівнянні з осіло-землеробськими суспільствами,
виглядають більш егалітарними, ніж це повинно бути теоретично? З одного боку, не можна назвати
первісними  суспільства, у яких є приватна власність і особи, що акумулювали її у величезних роз-
мірах, а також визначені типи експлуатації. З іншого боку, така форма соціально-політичної орган-
ізації номадів, як кочова імперія навряд може бути класифікована в якості “військової демократії”
або племінного союзу.

Якщо говорити про так звану рабовласницьку формацію, то факти показують, що відносини
даного типу існували в кочівників у всі епохи. Але ні в один із періодів історії номадизму рабство не
одержало в степу широкого поширення. По-перше, у кочових скотарських сувспільствах велика ча-
стина потреб у робочій силі задовольнялася за рахунок внутрішніх ресурсів, оскільки малозабезпе-
чені номади були завжди. По-друге, кочовий спосіб життя — не кращий спосіб нагляду за рабами,
які завжди думали про втечу. По-третє, концентрація рабів в одному місці типу латифундії небезпеч-
на повстаннями, оскільки степовики кочують переважно невеликими аілами. Раби в кочових сусп-
ільствах (переважно жінки) використовувалися тільки в домашньому господарстві, а також постав-
лялися на работоргові ринки [Нибур 1907, 237—265; Семенюк 1958; Хазанов 1975, 133—148; Кляш-
торный 1985; Крадин 1992а, 100—111, та ін.].

Деяка частина малозабезпечених і позбавлених худоби номадів могла піддаватися експлуа-
тації з боку більш заможних одноплемінників шляхом притягнення їх у якості працівників-батраків
або за допомогою передачі біднякам деякої кількості худоби на випас (так званий саун). Існування в
номадів цього укладу послужило основою для формування теорії кочового феодалізму.

Однак дана теорія була сформована в основному на матеріалах нового і новітнього часу, коли
кочівництво, не здатне конкурувати з предіндустріальними цивілізаціями, занепало і була деформо-
вана його традиційна соціально-економічна структура. Але навіть у період кризи номадизму даний
уклад не був пануючим (за винятком, можливо окремих випадків), ні тим більше єдиним. До того ж,
як з’ясувалося, дослідники першої половини ХХ ст., що притримувалися теорії кочового феодалізму,
багато в чому модернізували досліджувані ними відносини [Толыбеков 1971; Марков 1976; Крадин
1992а; Масанов 1995, та ін.].

Нарешті, за моїм глибоким переконанням, про феодалізм як особливу формацію, із властивим
їй “сеньориальним способом виробництва”, васалітетом, лицарською мораллю, особливим типом
християнської ментальності й ін., можна говорити лише стосовно до середньовічної Європи. Розши-
рене тлумачення терміна феодалізм позбавляє його змістовного навантаження. Який сенс у його
використанні, якщо при цьому знищуються всі структурні  розбіжності між Заходом і Сходом, між
кочівниками і хліборобами?

Були й більш серйозні методологічні проблеми. Як інтерпретувати нерухомий, часом застій-
ний номадизм у рамках однолінійної періодизації п’ятьох способів виробництва? Як, виходячи з
принципу відповідності “базису” і “надбудови”, пояснити виникнення, розквіт і загибель степових
імперій? Економічний “базис” кочових скотарських суспільств залишався незмінним: у сучасних
масаїв і арабів він такий же, як і у древніх хунну і скіфів. Однак якщо економічний “базис” не
змінювався, то і “надбудова” повинна була залишатися незмінною. В той же час “надбудова” кочо-
вих суспільств не зберігала своєї сталості подібно базису. Номади то створювали гігантські степові
імперії, то розпадалися на окремі ханства або  акефальні лініджні утворення, а це суперечило прин-
ципам марксистської теорії [Gellner 1988, 93-97, 114].
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Захисники теорії кочового феодалізму і “п’ятичленної” схеми формацій просто закрили очі на
розходження можливостей та межі зростання кочових і землеробських суспільств, тим самим істот-
но завищуючи рівень розвитку “базису” номадизму. Так виник помилковий розподіл на “ранніх”
(давніх дофеодальних і рабовласницьких) і “пізніх” (середньовічних феодальних) кочівників, хоча
давні і середньовічні імперії номадів були набагато більші за чисельністю і складніші в організаційній
ієрархії, ніж ханства і племінні конфедерації Нового і рубежу Новітнього часу.

Прихильники концепції передкласового розвитку номадів виступили з критикою теорії кочо-
вого феодалізму. Як щирі творчі марксисти, вони обпиралися на головний постулат теорії К. Маркса
— детермінант матеріального чинника. Оскільки рівень розвитку “базису” номадів практично не
змінився з плином тривалого часу, то первісний, додержавний “базис” кочових суспільств повинен
був припускати й первісну “надбудову”. Отже, номади в суспільній еволюції досягали, якнайбільше,
пізньопервісної (“дофеодальної”, “передкласової” й т.д.) стадії.

Останнє рішення в дискусії вітчизняних  кочівникознавців, безсумнівно,  явилося кроком упе-
ред, оскільки більшість суспільств номадів дійсно не мали ніякого відношення до феодалізму. Однак
висновок про передкласову сутність номадизму в ряді кочівникознавчих теорій привів до заниження
рівня розвитку “надбудови” ряду пасторальних суспільств — степових імперій. Ці імперії також
були оголошені переддержавними і, відповідно до діаматівських категорій “випадкового і необхід-
ного”, позначені як тимчасові й ефемерні утворення. Але  чи настільки ефемерними виглядають
кочові імперії в порівнянні з тоталітарними державами ХХ ст.?

Цивілізаційні альтернативи марксизму
У роки перебудови і пострадянський час чимало вітчизняних дослідників почали пропагувати

цивілізаційний підхід, вважаючи, що він-то і зможе стати діючими ліками від догматичного ра-
дянського марксизму. При цьому в більшості робіт горе-теоретиками пропонувалося або перемісти-
ти спектр досліджень із “базису” (тобто вивчення соціально-економічних відносин, класової струк-
тури й ін.) на “надбудову” (ідеологію, релігію і т.д.), або повернутися до схеми “дикість — варвар-
ство — цивілізація” (А. Фергюссон, Л. Морган, Г. Чайлд та ін.).

Останній підхід являє собою лише одну з модифікацій стадіалістичних інтерпретацій все-
світньої історії, що розглядають історичний процес як послідовний розвиток стадій. Поняття “циві-
лізація” тут, по суті, тотожно терміну “стадія післяпервісного суспільства” (у марксистській термі-
нології — “формації”). У деяких роботах висловлювалися заклики просто перейменувати “фор-
мації” або “стадії” у “цивілізації”; дуже характерний приклад — підручник останнього покоління
для російських школярів “Історія цивілізацій” В.М. Хачатурян. У цілому даний підхід не припускає
необхідності розробки спеціальної методології цивілізаційних досліджень у дусі О.Шпенглера,
А.Тойнбі або А.Ейзенштадта. Інтерпретація робиться в термінології існуючих теоретичних пара-
дигм (різні версії марксизму, теорії модернізації,  неоеволюціонізм та ін.).

Стосовно до кочівництва головна проблема, як правило, зводиться до питання, чи здатні кочів-
ники самостійно минати бар’єр “варварства” і  переходити в “цивілізацію”. Особливо активно цю
ідею відстоював А. І. Мартинов. Відповідно до його думки, археологічним свідченням цієї цивілі-
зації є “пишні”, монументальні поховання кочової еліти з “колосальними” витратами, що свідчить
про значну соціальну стратифікацію в суспільстві, концентрацію одноособової влади, високу куль-
туру даних народів [Мартынов 1989а; 1989б; та ін.]. Як не дивно, але дана концепція викликала цілу
полеміку серед дослідників (здається, причина тут тільки одна — низька теоретична культура ро-
сійських кочівникознавців). Вона обговорювалася на спеціальній нараді, матеріали якої опубліко-
вані в окремому збірнику “Коротких повідомлень Інституту археології” (КСИА,1993, № 207).

Набагато привабливішою з теоретичної точки зору є ідея про особливий спосіб виробництва в
кочівників. Вона була висунута в 1967 р. Г. Є. Марковим у його докторській дисертації, присвяченій
кочівникам Азії, і по праву повинна входити в ряд найбільш цікавих теоретичних побудов марксис-
тської історичної думки поряд із такими яскравими ідеями, як концепції “дофеодального періоду” А.
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І. Неусихіна, “африканського способу виробництва” К. Кокри-Видрович, “данницького способу ви-
робництва” С. Амина та ін. За Г. Є. Марковим, характерним для даного способу виробництва риса-
ми були: “племінна структура, приватносімейна власність на худобу; соціальна диференціація, зас-
нована на майновому розшаруванні і привілейованому  положенні військових ватажків. У вигляді
підпорядкованих укладів він містив у собі елементи інших суспільних відносин” [Марков 1967, 7].

Неважко помітити, що більшість виділених  Г.Є. Марковим ознак номадного способу вироб-
ництва (племінна структура, колективна власність на пасовища, майнова (але не класова) диферен-
ціація, нерозвиненість внутрішніх форм експлуатації, поголовне озброєння народу й ін.) у більшій
мірі характеризують не стільки кочове, скільки попереднє феодалізму суспільство [Марков 1967, 7,
30]. Можливо, це зумовлене тим, що дана дисертація була написана головним чином у зв’язку з
критикою теорії “кочового феодалізму”. Велика частина тексту присвячена обґрунтуванню авторсь-
кої позиції, відповідно до якої суспільні відносини кочівників не можуть вважатися феодальними
(поза всяким сумнівом, це одне із найсолідніших кочівникознавчих досліджень на цю тему). Свою
позицію Г.Є. Марков проілюстрував виразним етнографічним матеріалом. Однак теоретичного об-
ґрунтування особливого способу виробництва в дисертації не зроблено. Тому  не дивно, що на підставі
практично однієї й тієї ж фактологічної бази (у 1976 р. вийшла книга, що, по суті, є скороченим
текстом дисертації 1967 р.) Г.Є  Марков прийшов до зовсім інших теоретичних висновків. Якщо в
1967 р. він виступав за особливий спосіб виробництва у кочівників, то після публікації відомих
теоретичних робіт А. І. Неусихіна [Неусихин 1968], Г.Є. Марков пише про “військові демократії” у
кочівників, велику подібність структур номадів із тим, що Неусихін називав “дофеодальним періо-
дом” [Марков 1970, 78; 1976, 308]. Після того як у 1970—1980 рр. у вітчизняній історіографії термін
“дофеодальний період” поступово витісняється термінами “передкласове” і “ранньокласове” сусп-
ільство, Г.Є. Марков усе впевненіше схилявся до характеристики суспільств кочівників як  перед-
класових, що з деякими обмовками припустимо: оскільки феодалізм — це класове суспільство, то
“дофеодальний” період теж є “передкласовим” [Калиновская, Марков 1987, 58, прим. 12; Марков
1989, 66, 74, прим. 66].

Незалежно від Г.Є. Маркова, але майже на десять років пізніше ідею про особливий “номад-
ний спосіб виробництва” (НСП) висунув французький антрополог П. Бонт. Він скористався Марк-
совою моделлю “німецької” форми Gemeinwessen. Характерною рисою НСП за Бонтом було існуван-
ня розвинутої внутрішньої стратифікації, що базується на приватній власності на основні засоби
виробництва (худобу), однак без створення розвинутої політичної системи та інституалізованої вла-
ди. Основним протиріччям даної структури, на думку П. Бонта, є наявність індивідуальної влас-
ності на домашню худобу при наявності колективних землеробських ресурсів і збереженність розга-
луженої общинної організації [Bonte 1975; 1978; 1981; 1990; Дигар 1989, та ін.]. На жаль, ці ідеї
виявилися непоміченими вітчизняними кочівникознавцями..

Повернення ідеї НСП у лоно вітчизняної науки прийшлося на останні роки перебудови. Звер-
нувшись до цієї ідеї знову, Г.Є. Марков відніс НСП разом з африканськими, дофеодальними євро-
пейськими, патріархально-пастушачими способами виробництва до єдиної “варварської” формації
(або, іншими словами, до стадії “передкласового” суспільства). На жаль, Г.Є. Марков, як і раніше,
не розкрив сутності НСП і його відмінностей від інших соціально-економічних форм. Аргументація
зведена в основному до посилань на ряд цитат К. Маркса [Андрианов, Марков 1990; Марков 1998].

Більш докладно концепція НСП викладена в роботах Н. Е. Масанова. Він також розглядає
НСП у більш широкому історичному контексті — у рамках єдиної аграрної стадії історичного проце-
су. Це являє собою, мабуть, щось подібне “традиційному” суспільству О. Тоффлера, “єдиної фео-
дальної стадії” Ю. М. Кобіщанова або “станово-класової формації” В. П.  Ілюшечкіна. У рамках цієї
стадії він говорить про номадну альтернативу — по суті справи, мова йде про особливу цивілізацію
кочівників (примітно, що і книга називається “Кочова цивілізація казахів”). Однак Масанов зупи-
няється і на структурних особливостях виділеного ним способу виробництва. Головна специфічна
характеристика НСП — наявність біологічних засобів виробництва, які внаслідок сильного впливу



Східний світ №1 ‘ 2000 111

Микола Крадін

екологічного чинника не піддаються якісному морфологічному перетворенню, що обмежує перспек-
тиви розвитку цієї соціально-економічної форми. Серед інших рис НСП Н.Е. Масанов відзначає
дисперсну організацію матеріального виробництва, природні межі концентрації засобів виробницт-
ва, сезонну динаміку трудових процесів і форм соціальної організації і т.д. [Масанов 1991, 39—40;
1995, 222—224].

Погляди Г.Є. Маркова на НСП конкретизовані його постійним співавтором останніх деся-
тиліть К. П. Калиновською. Вона пише: “Таким чином, до сьогоднішнього часу сформувався науко-
вий підхід до трактування кочових суспільств як самостійного господарсько-культурного типу і,
відповідно, способу виробництва (тут і нижче підкреслено мною. — Н.К.), що заснований на ек-
стенсивному рухливому пасовищному скотарстві — головному способі життєзабезпечення (що не
виключає другорядних видів занять у цих суспільствах), общинно-племінному володінні і користу-
ванні пасовищами і водними джерелами, приватно-сімейній власності на худобу При цьому в
суспільстві номадів могло виникати досить сильне майнове і соціальне розшарування, що, однак, не
вело до виникнення в них монопольної спадкової станової власності на засоби виробництва. У тих
же випадках, коли вона виникала, це означало, що кочівники переходять до осілості, змінюється
їхній господарсько-культурний тип і, відповідно, спосіб виробництва, тобто  в даних випадках
це вже не були суспільства номадів. Для кочових суспільств обов’язкова общинно-племінна структу-
ра, заснована на системі патріархально-генеалогічних зв’язків” [Калиновская 1996, 153].

Велика частина зазначених Калиновською характеристик НСП (приватна власність на худобу
і племінна на пасовища, майнова диференціація і т.д.) збігається з ознаками “кочівницького” СП,
виділеними в дисертації Г.Є. Маркова [Марков 1967, 7]. Вона також акцентує увагу не стільки на
особливостях кочового суспільства, скільки на специфіці суспільства дофеодального, передкласово-
го. Дуже показово, що Калиновська визначає НСП як “особливий спосіб виробництва в некласових
кочових суспільствах із патріархально-племінною соціальною структурою” [Калиновская 1996, 157].

У концепції Г.Є. Маркова  і К. П. Калиновської поняття НСП у сутності тотожнє поняттю
“господарсько-культурний тип” (ГКТ). З такою інтерпретацією поняття “спосіб виробництва” важ-
ко погодитися. Різниця між “способом виробництва” і “господарсько-культурним типом” очевидна.
Феодалізм — це спосіб виробництва, але не ГКТ. Феодалізм можливий при кількох різних ГКТ.
Крім того, навряд чи є сенс у дублюванні наукової термінології. Якщо кочівництво — особливий
ГКТ (або кілька таких ГКТ), так з цим ніхто не сперечається. Але навіщо вводити новий термін
НСП? До речі, подібні зауваження висловлювалися у французькій марксистській антропології в
зв’язку з введенням термінів “номадний”, “лініджний”, “етносільський” та інші способи виробниц-
тва. Все це, на думку критиків, веде до розмивання поняття “спосіб виробництва”, підміні його суті
поняттями “етнос”, “тип господарства”, “конкретне суспільство” та ін. [Copans 1986].

Однак це не все. Включення в загальний ряд способів виробництва НСП робить дану класиф-
ікацію еклектичною, оскільки в ній об’єднуються елементи, що виділяються за цілком різними кри-
теріями: одні за способом організації виробництва або розподілу, а також, як правило, за відповід-
ним способом експлуатації (азіатським, античним-рабовласницьким, феодальним й ін.), інші за спо-
собом добування їжі (В. П. Ілюшечкін називає останні “технологічними” способами виробництва
[Илюшечкин 1986, 100—106] — тут є відмінність від ГКТ). Ця методологічна вада концепції Г.Є.
Маркова відзначалася багатьма дослідниками [Лашук 1967, 106—108; Абрамзон 1970, 70; Качанов-
ский 1971, 33—34; Khazanov 1984, 193; Илюшечкин 1986, 103; Крадин 1992а, 188].

“Технологічні” і “суспільні” способи виробництва — не одне й те саме. Перші — це способи,
якими людина одержує продукцію (енергію) із природи (полювання, збиральництво, скотарство
тощо.). Другі — це форми організації суспільства, за допомогою яких здійснюється привласнення
джерел енергії (також виробнича діяльність), перерозподіл і споживання зробленого продукту. На
основі одного “технологічного” способу виробництва або ГКТ можуть існувати різні “суспільні”
способи виробництва. Відповідно до розглянутої схеми Андріанова і Маркова, наприклад, один ГКТ
— плужне землеробство, існував і у древній Греції, і в середньовічній Європі, і на Сході, хоча
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“суспільні” способи виробництва в усіх випадках різні: античний-рабовласницький, феодальний і
азіатський (державний, політарний) відповідно. Таким чином, про номадизм необхідно говорити як
про специфічну форму економічної діяльності, характерну для посушливих екологічних зон, не як
про особливий спосіб виробництва.

Нарешті, викликає сумнів одна з головних характеристик НСП по Г.Є.Маркову — поділ кочо-
вого суспільства на два стани: “общинно-кочовий” і “військово-кочовий”.

“В роки війн і великих переселень громадська організація кочівників дещо видозмінювалась,
набуваючи нових рис: військові й політичні інтереси виступали на перший план, а інтереси ско-
тарського господарства відходили на другий... Значно підсилювалася влада вождів — військових
проводирів. Військова, у тому числі і десяткова, структура піосилювала змішаність племен, але оск-
ільки родинний принцип у громадській організації кочівників грав лише ідеологічну, чисто фор-
мальну роль, то тимчасова заміна його централізованою організацією при збереженні скотарсь-
кого базису принципово нічого не змінювала (виділено мною. — Н.К.)... У таких умовах органі-
зація скотарів може бути названа “військово-кочовою”. Результатом посилення військової органі-
зації було виникнення так званих “кочових імперій” — тимчасових і ефемерних утворень, що не
мають власного економічного базису” [Марков 1989, 69—70].

У зв’язку з цим необхідно зауважити, що войовничий спосіб життя — це важлива риса бага-
тьох кочових суспільств незалежно від рівня їхньої політичної складності. Вірніше було б говорити,
що для кочових суспільств в одній ситуації (як правило в зовнішніх контактах) більше значення
мала “військова” домінанта, в інших (як правило у внутрішніх відносинах) — “общинна” складова.
Крім того, далеко не завжди “військовий” стан був “лише тимчасовим”. Мені, наприклад, удалося
простежити, що “десяткова” система організації степового війська в Хуннській державі проіснувала
як мінімум сторіччя, а то й більше [Крадин 1996а]. Здається, не важко буде знайти чимало аналогі-
чних прикладів з історії інших кочових суспільств Євразії. Тим більш неправильно вважати, що
заміна “общинно-кочового”стану “централізованою організацією при збереженні скотарського ба-
зису принципово нічого не змінювала” [Марков 1976, 312; 1989, 69—70; та ін.].

К. Поппер порівнював наукові теорії з рибальськими сітками, які ми закидаємо в “море” емп-
іричних фактів. Чим менші вічка сітки, тим більший улов дослідника [Поппер 1983, 82], й тим
більша кількість фактів здатна пояснити його теорія. З даної точки зору цінність концепції НСП не
дуже висока. Практично всі можливі політичні форми кочових суспільств потрапляють у рамки
однієї моделі. Тим часом африканські нуери, наприклад, жили й живуть окремими егалітарними
общинами та кланами, об’єднаними лише дуже заплутаними генеалогічними родинними зв’язками
[Эванс-Причард 1985]. Така ж соціальна організація була у древніх ухуанів, які кочували в степах
Внутрішньої Монголії [Крадин 1993а]. У туарегів [Лот 1989], калмиків [Schorkowitz 1994] і казахів
[Масанов 1995] існувала розвинута внутрішня майнова і соціальна стратифікація, вони консоліду-
валися у племінні конфедерації й вождівства чисельністю в кілька десятків тисяч чоловік. Хунну,
тюрки, монголи являли собою єдину “степову імперію” чисельністю багато сотень тисяч (навіть до
мільйона і більше) кочівників [Barfield 1989; Крадин 1996а, та ін.]. Відмінності в складності соц-
іально-політичної системи між нуерами та ухуанями, з одного боку, і хуннами та монголами, з іншо-
го, настільки ж значні, наскільки велика, наприклад, різниця в рівні суспільного розвитку між мис-
ливцями-збирачами Калахарі й імператорським Римом. З цієї причини, із моєї точки зору, викорис-
тання концепції “номадного способу виробництва” у такому формулюванні не видається продуктив-
ним.

Культурний еволюціонізм
Як уже було сказано, основні неоеволюціоністські теорії розглядали універсальні аспекти змін

у соціокультурній еволюції безвідносно до особливостей даних процесів у тих або інших суспіль-
ствах (у тому числі й кочівників-скотарів). Концепція М. Фріда включає чотири рівні: егалітарне,
ранжоване, стратифіковане суспільства, держава [Fried 1967]. Відповідно до Сервісу таких рівнів



Східний світ №1 ‘ 2000 113

Микола Крадін

більше: локальна група, община, плем’я, вождівство, архаїчна держава і держава-нація [Service 1962;
1975]. Остання схема згодом неодноразово уточнювалася і доповнювалася. З неї, зокрема, після
кількох дискусій було виключене плем’я як обов’язковий етап еволюції. Іноді виділялося суспіль-
ство з лідерством бігменів, між “ранньою” та “індустріальною” державою було вставлено “аграрну”
державу (див., напр.: [Johnson, Earle, 1987]).

У своїй основі дані теорії (як і їхні модифікації) були однолінійними й додержувалися традиції
слідом за Г.Спенсером визначати соціальну еволюцію як “перехід від відносно невизначеної, м’якої
однорідності до відносно визначеної, послідовної неоднорідності за допомогою послідовної дифе-
ренціації й інтеграції” [Carneiro 1973, 90]. Однак сучасні уявлення про соціальну еволюцію, як це
показав у своєму блискучому огляді неоеволюціонізму Х. Классен, значно більш гнучкі. Очевидно,
що соціальна еволюція не має заданого напрямку. Багато еволюційних каналів не ведуть до росту
складності, бар’єри на шляху її зростання просто величезні, нарешті, стагнація, занепад і навіть
загибель є настільки ж звичайними явищами для еволюційного процесу, як і поступальне зростання
складності й розвиток структурної диференціації. Можна погодитися з його визначенням соціальної
еволюції як якісної реорганізації суспільства з одного структурного стану в інший [Claessen 1989].

Все сказане Х. Классеном може бути добре проілюстроване на прикладі номадизму. Кочівни-
ки багато разів об’єднувалися в союзи різного ступеня складності, створювали на їхній основі ве-
ликі кочові імперії, що через якийсь час розпадалися. Їм на зміну приходили нові народи, і так
повторювалося багато сторіч поспіль. Це правило, як видно, не має ні часових, ні просторових
вийнятків.

У той же час є деякі проблеми при застосуванні до кочівників еволюціоністських моделей
історії. По-перше, усі скотарські й кочові суспільства видаються більш структурованими, ніж егалі-
тарні локальні групи мисливців-збирачів. По-друге, “чисті” номади не досягали розвинутої стадії
національної інтеграції й цивілізації. З цієї причини була запропонована інша типологія рівнів пол-
ітичної складності, призначена для опису еволюційних процесів у суспільствах кочівників-скотарів
і в той же час більш відокремленою щодо генеральних схем соціальної еволюції:

1) акефальні, сегментарні, кланові і племінні утворення;
2) “вторинне” плем’я і вождівство;
3) кочові імперії і “квазіімперські” політії менших розмірів [Kradin 1996].
Перехід від одного рівня до іншого міг відбуватися як в один, так і в інший бік. Межею збільшен-

ня еволюційної складності є кочові імперії. Це був непереборний бар’єр, детермінований екологіч-
ними умовами аридних зон Старого Світу. При цьому важливою особливістю еволюції номадизму є
невідповідність трансформації політичної системи іншим критеріям зростання складності. Політич-
на система номадів легко могла еволюціонувати від акефального рівня до більш складних форм
організації влади, і навпаки, але такі формальні показники, як збільшення щільності населення,
ускладнення технології, зростання структурної диференціації та функціональної спеціалізації зали-
шаються практично незмінними. При трансформації від племінних пасторальних систем до номад-
них ксенократичних імперій відбувається тільки збільшення загальної чисельності населення (за
рахунок завоювань), ускладнюється політична система і збільшується загальна кількість рівнів її
ієрархії. Кожна наступна еволюція по лінії ускладнення могла бути зв’язана або із завоюванням
номадами хліборобів і переселенням на їхню територію, або з розвитком серед скотарів седенента-
ризаційних процесів у маргінальних природних умовах, модернізованими процесами в Новий і
Новітній час.

З погляду антропологічних теорій політичної еволюції ключовою проблемою є питання про
те, чи могли кочівники створювати власну державність? У політичній антропології ХХ ст. є дві
найбільш популярні теорії полутогенезу — “інтегративна” (Е. Сервіс) і “конфліктна” (М. Фрід, мар-
ксисти). Відповідно до першого вождівство і держава виникають як результат перетворення управл-
інських структур суспільства, що ускладнюється. Відповідно до другого держава — це організація,
призначена для стабілізації відносин у складному стратифікованому суспільстві [Fried 1967; Service
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1975; Claessen, Skalnik 1978; 1981; Cohen Service 1978; Haas 1982; Gailey, Patterson 1988; Павленко
1989; Годинер 1991, та ін.].

Однак ні з тієї ні з іншої точки зору не можна вважати, що державність була для кочівників
внутрішньо необхідною. Всі основні економічні процеси у скотарському суспільстві здійснювалися
в рамках окремих домогосподарств. З цієї причини необхідності у спеціалізованому “бюрократич-
ному” апараті, що займається управлінсько-редистрибутивною діяльністю, не було. З іншого боку,
усі соціальні протиріччя між номадами вирішувалися у межах традиційних інститутів підтримки
внутрішньої політичної стабільності. Сильний тиск на кочівників міг призвести до відкочівки або
застосування відповідного насильства, оскільки кожний вільний номад був одночасно і воїном.

Необхідність в об’єднанні кочівників виникає тільки у випадку війн за засоби існування, орган-
ізації грабежів хліборобів або експансії на їхню територію та для встановлення контролю над торго-
вими шляхами. У даній ситуації утворення складної політичної організації кочівників у формі “ко-
чових імперій” одночасно і продукт інтеграції, і наслідок конфлікту між номадами й хліборобами.
Кочівники-скотарі виступали в даній ситуації як “клас-етнос” і специфічна “ксенократична” (від
грець. ксено — назовні і кратос — влада) політична система. Образно кажучи, вони являли собою
щось на зразок “надбудови” над осіло-землеробським “базисом” [Крадин 1992а; 1995б; Kradin 1996].
З погляду на це, створення “кочових імперій” є окремим випадком популярної у свій час “завойов-
ницької” (Л. Гумплович, Ф. Оппенгаймер) теорії політогенезу, відповідно до якого війна і завоюван-
ня є передумовами наступного закріплення нерівності й стратифікації.

Ще одна модель політогенезу, застосована до походження степових імперій, — “торгова” [Rathje
1971; Webb 1975; Wright and Johnson 1975; Ekholm 1977; Ekholm and Friedman 1979]. Її основний
висновок полягає в тому, що зовнішньоторговельний обмін із наступною редистрибуцією рідкісних
і престижних товарів серед підданих є важливим компонентом влади вождів і правителів ранніх
держав. Стабільність степових імперій прямо залежала від вміння вищої влади організовувати одер-
жання шовку, землеробських продуктів, ремісничих виробів і вишуканих дорогоцінностей з тери-
торій осілого населення. Так як ця продукція не могла вироблятися в умовах скотарського господар-
ства, одержання її силоміць або шляхом вимагання було першочерговим обов’язком правителя кочо-
вого суспільства. Будучи єдиним посередником між Китаєм і Степом, правитель номадного суспіль-
ства мав можливість контролювати перерозподіл одержуваної з Китаю здобичі і тим самим підсилю-
вав свою власну владу. Це дозволяло підтримувати імперію, яка не могла існувати лише на основі
екстенсивної скотарської економіки [Barfield 1981; 1989; Голден 1993; Крадин 1993а; 1996а, та ін.].

Все це визначило двоїсту природу “степових імперій”. Ззовні вони виглядали, як деспотичні
суспільства-завойовники, уподібнені державам, тому що створені вони були для вилучення додатко-
вого продукту поза степом. Але зсередини “кочові імперії” залишалися заснованими на племінних
зв’язках без встановлення оподаткування й експлуатації скотарів. Сила влади правителя степового
суспільства, як правило, трималася не на можливості застосувати легітимне насильство, а на його
вмінні організовувати військові походи і перерозподіляти прибутки від торгівлі, данини і набігів на
сусідні країни.

Поза всяким сумнівом, таку політичну систему не можна вважати державою. Однак це не є
свідченням того, що подібна структура керування була примітивною. Як показують глибокі дослід-
ження фахівців в області історії античності, грецький і римський поліси також не можуть вважатися
державою. Державність із властивою їй бюрократією з’являється тут досить пізно — в епоху еллін-
істичних держав і в імператорський період історії Риму [Штаерман 1989; Berent 1994; Берент 2000].
Однак як бути з кочівниками? Яким терміном описати сутність їхньої політичної системи? З огляду
на її недержавний характер, мною було запропоновано характеризувати “кочові імперії” як супер-
складні вождівства [Крадин 1992а, 152; Трепавлов 1995, 150; Скрынникова 1997, 49].

Прості вождівства являють собою групу общин, ієрархічно підпорядковану одному вождю.
Складні вождівства — це ієрархічно організована сукупність кількох простих вождівств [Earle 1987;
Johnson and Earle 1987; Earle 1991; Крадин 1995а, та ін.]. Однак суперскладне вождівство — це не
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механічне об’єднання груп складних вождівств. Відмінності тут не кількісного, а якісного характе-
ру. При простому об’єднанні кількох складних вождівст у більш великі політії останні, не маючи
апарата влади, рідко виявляються здатними впоратися із сепаратизмом  дрібних вождів. Принципо-
вою відмінністю суперскладних вождівств є поява механізму намісників, яких верховний вождь
посилав управляти регіональними структурами. Це ще не апарат влади, оскільки кількість таких
осіб невелика. Однак тут має місце важливий структурний імпульс до наступної політичної інтег-
рації (честь відкриття цього механізму належить Робертові Карнейро [Carneiro 1992; Карнейро 2000];
у той же час, мені здається, що в найбільш розвинутій формі він характерний скоріш для номадич-
них, ніж для осіло-землеробських суспільств).

Вожді племен, що входили в кочову імперію, були інкорпоровані в десяткову військову ієрар-
хію, однак їхня внутрішня політика була певною мірою незалежною від політики центру. Деяка
автономність племен була опосередкована такими чинниками: 1) господарська самостійність пле-
мен робила їх потенційно незалежними від центру; 2) головні джерела влади (грабіжницькі війни,
перерозподіл данини й інших зовнішніх субсидій, зовнішня торгівля) були досить нестабільними і
знаходилися поза степовим світом; 3) загальне озброєння обмежувало можливості політичного тис-
ку зверху; 4) перед незадоволеними політикою центру племінними угрупованнями зберігалися мож-
ливості відкочівки, дезертирства під заступництво землеробської цивілізації або повстання з метою
скинення неугодного правителя.

З цієї причини політичні зв’язки між племенами й органами керування степової імперії не
були винятково автократичними. Надплемінна влада зберігалася в силу того, що, з одного боку,
членство в “імперській конфедерації” забезпечувало племенам політичну незалежність від сусідів і
ряд інших важливих вигод, а з іншого боку, правитель кочової держави і його оточення гарантували
племенам певну внутрішню автономію в рамках імперії.

Механізмом, який з’єднував “уряд” степової імперії і племінних вождів, були інститути пре-
стижної економіки. Маніпулюючи подарунками, обдаровуючи ними соратників і вождів племен,
правитель кочової держави збільшував свій політичний вплив і авторитет “щедрого правителя” й
водночас ніби “зобов’язував” підлеглих, що отримали дарунок. Племінні вожді, приймаючи пода-
рунки, з одного боку, могли задовольняти особисті інтереси, а з іншого — могли підвищувати свій
внутрішньоплемінний статус шляхом роздачі дарунків одноплемінникам або за допомогою органі-
зації церемоніальних свят. Крім того, одержуючи від правителя дарунок, реципієнт ніби переймав
від нього частину надприродної благодаті, чим додатково сприяв збільшенню свого власного пре-
стижу.

Іншим способом підтримки структурної єдності “імперської конфедерації” кочівників був інсти-
тут намісників. Адміністративно-ієрархічна структура степової імперії включала кілька рівнів. На
вищому рівні держава ділилася на дві або три частини — “ліве” і “праве” крило або “центр” і два
крила. У свою чергу, ці два “крила” могли ділитися на “підкрилля”. На наступному рівні дані сег-
менти підрозділялися на “тьми” — військово-адміністративні одиниці, що могли виставити при-
близно по 5—10 тис. воїнів. В етнополітичному плані дані одиниці повинні були приблизно відпов-
ідати племінним об’єднанням або складним вождівствам. Останні, у свою чергу, ділилися на більш
дрібні соціальні одиниці — вождівства і племена, родоплемінні й общинні структури різного ступе-
ня складності, що у військовому відношенні відповідали “тисячам”, “сотням” і “десяткам”. Почина-
ючи з рівня сегментів порядку “тьми” і вище, що включали декілька племінних утворень, адмініст-
ративний і військовий контроль ввірявся спеціальним намісникам із найближчих родичів правителя
степової імперії й осіб, особисто відданих йому. Значною мірою саме від цих намісників залежало,
наскільки міцну владу буде мати метрополія над племенами “конфедерації”.

Суперскладне вождівство у формі кочових імперій - це вже реальний прообраз ранньої держа-
ви. Дані вождівства мали складну систему титулування вождів і функціонерів, вели дипломатичне
листування із сусідніми країнами, укладали династичні шлюби з правителями землеробських дер-
жав і сусідніх кочових імперій. Для їхнього суспільства були характерні зачатки урбаністичного і
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монументального будівництва, а іноді навіть писемність. З погляду сусідів такі кочові суспільства
сприймалися як самостійні суб’єкти міжнародних політичних відносин.

Чи могли вождівства суперскладного типу створюватися осіло-землеробськими народами?
Відомо, що чисельність складних вождівств вимірюється, як правило, десятками тисяч чоловік (див.,
напр.: [Johnson and Earle 1987, 314]) і етнічно вони, як правило, гомогенні. Однак населення багато-
національного суперважкого вождівства складає багато сотень тисяч чоловік і навіть більше (кочові
імперії Внутрішньої Азії до 1 - 1,5 млн чол.). Територія суперскладних вождівств кочівників була на
декілька порядків більше площі, необхідної для простих і складних вождівств хліборобів (для но-
мадів більш характерна така щільність населення, що у хліборобів частіше зустрічається в доієрар-
хічних типах суспільства і вождівствах). У той же час на території, відповідній за розмірами будь-
якій кочовій імперії, могло б проживати в декілька разів більше хліборобів, діяльність котрих навряд
чи могла регулюватися  додержавними методами.

Керування таким великим простором у суспільстві кочівників полегшувалося специфікою сте-
пових ландшафтів і наявністю мобільних верхових тварин. З іншого боку, загальна озброєність
кочівників, обумовлена почасти їхнім дисперсним розселенням, їхня мобільність, економічна автар-
ктичність, войовничий спосіб життя протягом  тривалого історичного періоду, а також ряд інших
чинників заважали встановленню стабільного контролю над скотарськими племенами й окремими
номадами з боку вищих рівнів влади кочових суспільств. Все це дає підставу припустити, що супер-
складне вождівство, якщо і не було характерною лише для кочівників формою політичної органі-
зації, та все ж найбільше поширення одержало саме в номадів — як у формі могутніх “кочових
імперій”, так і у подібних їм “квазіімперським” ксенократичних політіях, але меншого розміру.

Багатолінійні теорії
В останні десятиліття була висловлена аргументована думка [Павленко 1989; 1996; 1997],

відповідно до якої історичний процес розгортається одночасно в кількох зрізах:
1) стадіальному (від первісних “міні-систем” до глобального сучасного суспільства);
2) багатолінійному, поданому як мінімум білінійною схемою “Схід—Захід” або більш склад-

ними конструкціями;
3) цивілізаційному, що фіксує специфіку життєвих процесів і дійсне розмаїття окремих вели-

ких культурних систем.
Мова йде про різні виміри світової історії, що розгортається відразу в кількох площинах. Кож-

ний вимір відбиває на своїй координатній сітці відповідні параметри життєдіяльності соціальних
систем. Але тільки в сукупності (відповідно до “принципу додатковості”) можна одержати цілісне
уявлення про місце даного конкретного явища в рамках всесвітнього історичного процесу.

Все сказане вище можна застосувати і до поставленої у даній статті проблеми. Поза мульти-
лінійним контекстом опис специфіки кочових суспільств на тлі всесвітньо-історичного процесу був
би неповним.

Класичні неоднолінійні теорії виходили з протиставлення Заходу і Сходу — ідеї, що йде ще від
Бернье і Монтеск’є. Згодом це привело до створення концепції “азіатського способу виробництва” у
рамках марксистської теорії історії, появі досить міцної традиції білінійних теорій історичного про-
цесу, що найбільш солідно розроблена К. Витфогелем і Л. С. Васильєвим [Welskopf 1957; Wittfogel
1957; Jaksic 1991; Васильев 1993; Павленко 1989; 1996, та ін.].

У ряді інших досліджень запропоновано більш складні схеми, які поєднують стадіальний прин-
цип з багатолінійністю. За М. Годельє, азіатська і антична форми є тупиковими, тому що ведуть
відповідно тільки до азіатського і рабовласницького способів виробництва. Лише німецька форма
Gemeinwesen приводить до феодалізму, а від нього — до капіталістичного суспільства [Godelier 1969].
Ф. Текеї розглядає азіатську, античну і німецьку общини і як послідовно більш розвинуті форми
Gemeinwesen, і як самостійні лінії історичного розвитку [Тёкеи 1975]. Відповідно до А. І. Фурсова,
всесвітній історичний процес розгортається у двох площинах — тупикової азіатської, де система
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домінує над індивідом, і прогресивної західної, де в кожній більш високій соціальній формі
здійснюється послідовна емансипація суб’єкта [Фурсов 1989; 1995].

В останні роки у роботах А. В. Коротаєва та його послідовників висловлюється теза про не-
обхідність нової інтерпретації соціальної еволюції. Останню необхідно розглядати у межах багатол-
інійної (або навіть точніше нелінійної) традиції, однак не як деяку сукупність різних (у тому числі
пересічних) ліній, а як багатомірний простір-площину, засновану на вимірах відразу багатьох соціо-
логічних показників, зафіксованих за допомогою холокультурних методів дослідження [Korotayev
1995; 1996; Коротаев 1996; 1997; 1998; 1999; Бондаренко 1998; Бондаренко, Коротаев 1999; Крадин,
Коротаев, Бондаренко, Лынша 2000, та ін.]. Я розділяю ці ідеї і пропоную називати новий напрямок
у соціокультурній антропології та теоретичній історії мультиеволюціонізмом.

Яке місце займає номадизм серед багатолінійних (нелінійних) теорій Всесвітньої історії? Ран-
іше, розглядаючи кочівництво в рамках різних марксистських періодизацій історичного процесу,
мені вже доводилося писати, що жодна  з класичних моделей способів виробництва не може бути
застосована до кочових імперій, хоча певні подібності є з кожною із форм. Саме ця обставина підштов-
хнула мене у свій час до висновку про особливий екзополітарний або ксенократичний спосіб вироб-
ництва у кочівників [Крадин 1992а, 180—188; 1995б, 177—178].

Зараз даний аспект можна розглянути дещо в іншому контексті. Поняття “спосіб виробницт-
ва” займає важливе місце не тільки в марксизмі, але й у світсистемній теорії. І.Валлерстайн розуміє
термін “спосіб виробництва” як особливу форму організації трудового процесу, у межах якої за до-
помогою певного поділу праці здійснюється відтворення системи в цілому. Головним критерієм кла-
сифікації (й одночасно періодизації) способів виробництва у І. Валлерстайна виступає спосіб розпо-
ділу, що відповідає ідеям К. Полан’ї. Відповідно виділяються три способи виробництва: 1) рецип-
роктно-линиджние мінісистеми, засновані на відносинах взаємообміну; 2) редистрибутивні світи-
імперії (по суті, це і є “цивілізації” А.Тойнби); 3) капіталістична  світосистема (світ-економіка),
заснована на товарно-грошових відносинах [Wallerstein 1984, 160ff].

Як вписуються в дану схему кочівники-скотарі? З точки зору логіки теорії Валлерстайна, пере-
важна більшість кочових суспільств повинна бути віднесена до рівня “мінісистем”, але не “світів-
імперій”, і це так. Дійсно, велика частина кочівників-скотарів не досягала рівня редистрибутивних
суспільств — вождівств різного ступеня складності, або ксенократичних квазіімперських політій,
включаючи кочові імперії. Ще раз підкреслю для моїх критиків [Калиновская 1994; Марков 1998],
що я ніколи не заперечував цього. Інша справа, що коли ми говоримо про місце кочівництва в рам-
ках періодизацій Всесвітньої історії, не можна закривати очі на те, яку роль кочові імперії відіграли
в історії землеробських цивілізацій й першої світсистеми [Крадин 1996б].

Однак кочові імперії — це не зовсім те ж саме, що данницькі “світ-імперії”. Останні, за Вал-
лерстайном, існують за рахунок данини й податків із провінцій та захоплених колоній, тобто за
рахунок ресурсів, що перерозподіляються бюрократичним урядом. Відмітною ознакою світів-імперій
є адміністративна централізація, домінування політики над економікою [Wallerstein 1984, 160ff]. У
кочових імперіях, як це було показано в попередніх розділах даної статті, не існувало настільки
жорсткої адміністративної централізації — редистрибуція стосувалася тільки зовнішніх джерел при-
бутків імперії: військова здобич, данина, торгові мита і подарунки. Більш того, у логіку “світів-
імперій” не вписуються не тільки степові імперії, але і світ античних полісів, західноєвропейське
середньовічне суспільство. Невипадково частина прихильників світ-системного підходу (так звані
splitters — “дробителі”) визнає можливість існування кількох світ-систем або світів-економік до скла-
дання капіталістичної світсистеми. Деякі з них відзначають, що частина даних систем могла існува-
ти не тільки у формі редистрибутивних імперій, але і бути економічно і політично багатополярними,
децентралізованими.

Які критерії можна покласти в основу класифікації способів виробництва, що існували після
виходу за рівень лініджних “мінісистем”, але до формування капіталістичної “світсистеми”? Скільки
їх можна виділити в принципі? Ці питання були сформульовані й вирішені у фундаментальній філо-
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лофсько-історичній роботі А. І. Фурсова [Фурсов 1989; 1995]. Відповідно до його думки, жива праця
виступає в двох формах - індивідуальної і колективної. Чим більш розвинуте виробництво, тим
більш самостійна індивідуальна праця. У доіндустріальних системах співвідношення колективу (ДО)
та індивіда (І) фіксується в соціальній організації (Gemeinwessen). Можливі тільки три типи співвідно-
шення: ДО>І, ДО=І, ДО<І. Це відповідає виділеним ще Марксом “азіатській”, “античній” та
“німецькій” формам Gemeinwessen.

Виходячи з цього Фурсов думає, що способів виробництва (тобто  моделей організації вироб-
ництва) теоретично може бути тільки три: 1) рабовласництво — коли об’єднані в колектив (поліс)
громадяни кожний індивідуально відчужують працю рабів, що не мають власності (ДО > І); 2) фео-
далізм — коли сеньйор індивідуально відчужує працю селянина, що володіє засобами виробництва
(І > І); 3) азіатський спосіб виробництва — коли деспот і держава відчужують працю мас людей (І >
ДО) [Фурсов 1989, 298—317].

У даній класифікації не вистачає тільки однієї ланки: ДО>ДО, коли одна група експлуатує
іншу. У такому вигляді схема стає логічно завершеною. Індивідуалізовані доіндустріальні способи
виробництва Фурсова можуть відповідати багатополярним “світсистемам”, тоді як “азіатський спосіб
виробництва” цілком вписується в логіку “світів-імперій”. Місце останнього елемента в таблиці А.
І. Фурсова належить “кочовим імперіям”, тобто  тій формі, яку я пропонував іменувати екзополітар-
ним або ксенократичним способом виробництва [Крадин 1992а; 1992б; 1995б; 1996а; 2000а; 2000б;
Kradin 1995; 1996]. Більш того, “колективістська” (ДО>ДО) специфіка даної моделі припускає її
обов’язковий зв’язок у якості своєрідного “супутника” з іншими способами виробництва (“світами-
імперіями” та ін.), іншими словами, вона має напівпериферійний характер.

Поняття напівпериферії в світсистемній теорії було розроблено головним чином для опису
процесів у сучасній капіталістичній “світсистемі”. Напівпериферія експлуатується ядром, але і сама,
експлуатуючи периферію, є важливим стабілізуючим елементом у світовому поділі праці. Однак
Валлерстайн стверджує, що трьохланкова структура властива будь-якій організації: між полярними
елементами завжди існує проміжна ланка, що забезпечує гнучкість і еластичність усій системі (цен-
тристські партії, “середній клас” тощо). У доіндустріальний період деякі функції напівпериферії
могли виконувати торгові міста-держави давнини і середніх віків (Фінікія, Карфаген, Венеція та ін.),
мілітаристські держави –“супутники”, що виникали поруч із високорозвиненим центром регіону
(Аккад і Шумер у Месопотамії, Спарта, Македонія й Афіни, Австризія і Нейстрія у франків) [Chaze-
Dunn 1988], а також кочові імперії та квазіімперські політії номадів Евразійських степів.

Імперії номадів також були мілітаристськими “двійниками” аграрних цивілізацій, тому що
залежали від продукції, що звідти надходила. Однак номади виконували важливі посередницькі
функції між регіональними “світами-імперіями”. Подібно мореплавцям, вони забезпечували зв’язок
потоків товарів, фінансів, технологічної й культурної інформації між островами осілої економіки та
урбаністичної цивілізації.

Але було б помилкою вважати кочові імперії класичною напівпериферією. Напівпериферія
експлуатується ядром, тоді як кочові імперії ніколи не експлуатувалися аграрними цивілізаціями.
Кожне суспільство  напівпериферії прагне до технологічного і виробничого зростання. Рухливий
спосіб життя кочівників-скотарів не давав можливості здійснювати значні накопичення (збирати
можна було тільки худобу, але її кількість обмежувалася продуктивністю пасовищ, і в будь-який
момент через посуху або сніговий буран цей природний “банк” міг лопнути), а їхнє суспільство було
засновано на “престижній” економіці. Весь добуток роздавався правителями степових імперій пле-
мінним вождям і скотарям й споживався на масових святах. Номади були приречені залишатися
вічним хінтерландом світової історії. Тільки завоювання ядра давало можливість стати “центром”.
Але для цього потрібно було перестати бути номадами. Великий радник Чингісхана і його сина
Угедей-хана киданин Елюй Чуцая зрозумів це, сказавши останньому: “Хоча [ви] одержали Підне-
бесну, сидячи на коні, але не можна управляти [нею], сидячи на коні” [Мункуев 1965, 19].

Однак це був нелегкий вибір для кочівників. Прийняти його означало розпрощатися зі звич-
ними цінностями войовничого мобільного суспільства і поступово розчинитися в більш численній
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завойованій аграрній цивілізації. Інша альтернатива, як виявилося згодом, також була згубною. Збе-
рігши власну специфіку, згодом номади були змушені розпрощатися зі своїм впливом і колишньою
роллю у світових процесах. Відтепер вони були приречені бути предметом пильної уваги тільки з
боку жадібних, егоїстичних політиків більш могутніх хліборобсько-міських й індустріальних дер-
жав та екзальтованих книжників-вчених, котрих вабили таємничі риси загадкових напівлюдей-на-
півтварин — кентаврів, колись оспіваних хроністами.

ПРИМІТКИ:
* Ю.И.Семенов [1993б, 205, сн.24] некорректно упрекает меня в искажении его точки зрения,

ссылаясь при этом на свою совместную с С.И.Вайнштейном рецензию на книгу Г.Е.Маркова “Ко-
чевники Азии”, опубликованную в журнале “Советская этнография” (1977, №5). Действительно, в
этой работе он сопоставил кочевые империи с земледельческими (восточными) деспотиями. Однако
в статье 1982 г. он не сделал даже намека на сходство кочевых империй с его “политарным” спосо-
бом производства. Поэтому, с моей точки зрения, было вполне естественным ссылаться на после-
днюю публикацию, кстати единственную работу Семенова, специально посвященную кочевникам-
скотоводам. К точке зрения 1977 г. Семенов вернулся уже после публикации критикуемых им моих
работ [1993, 205; 1997, 19, 21]. Впрочем, данный автор, будучи “великим путаником”, столько раз
менял свои точки зрения по различным поводам, что ему самому немудрено было в них запутаться.
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Олексій Комар
МОНОГРАМИ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Історія ранньосередньовічної археології налічує обмаль випадків ідентифікації певного архео-
логічного комплексу з конкретною історичною особою. Найбільш вдалим і надійним прикладом
такого ототожнення залишається атрибуція опублікованого ще у 1655 р. поховання з Турне, чия
належність германському вождю Хільдеріку була визначена за латинським написом на персні-пе-
чатці “CHILDIRICI REGIS” [Kazanski, Perin 1988, 30]. Подібна в загальних рисах спроба атрибуції
археологічного комплексу існує і у східноєвропейській номадистиці. Мова йде про гіпотезу Й.Верне-
ра стосовно належності речового комплексу перещепинського скарбу вождю уногундурів “Куврату”
[Werner 1984, 38-42].

Аргументація Й.Вернера включає кілька серйозних блоків, однак, як виявилося, одним з аргу-
ментів “теорії Куврата”, який просто з магічною силою діє на археологів, стала розшифровка В.Зай-
бтом монограм на перснях з перещепинського комплексу – ХОВРАТОY та ХОВРАТОY ПАТРІКІОY.
Й.Вернер розмістив цитату з листа В.Зайбта у самому кінці книги, ефектно подавши цей варіант
читання, як блискуче підтвердження його аналізу археологічного матеріалу [Werner 1984, 44]. За
іронією, не речознавчий аналіз, а саме монограми і стали сприйматися як головний доказ належ-
ності перещепинського “скарбу” Куврату. Слідом за Й.Вернером належність перещепинських перснів
Куврату майже одностайно визнали болгарські дослідники (за виключенням І.Божилова та Х.Дімітро-
ва [Божилов, Димитров 1995, 33]); погодилися з таким трактуванням Ч.Балінт [Балинт 1996, 56-59],
Р.С.Багаутдінов та О.В.Богачов [Багаутдинов, Богачёв, Зубов 1998, 172], С.О.Плетньова [Плетнёва
1999, 171-172], О.М.Приходнюк [Приходнюк 1999, 176], О.І.Айбабін [Айбабин 1999, 180-181] та
багато інших. Автори колективної монографії “Сокровища хана Кубрата”и – В.Н.Заліська, З.А.Ль-
вова, Б.І.Маршак, І.В.Соколова, Н.А.Фонякова – вже судячи з назви книги, також повинні поділяти
цю думку, однак прямо свою згоду висловила лише В.Н.Заліська, та й то досить оригінально; у
більш стриманій формі витримані погляди інших авторів [Сокровища..., 42, 89, 120-121]. Саме В.Н.За-
ліська дещо розкріпостила ситуацію загального схвалення, опублікувавши третій перстень (№1930/
187) з монограмою, аналогічною персню № ω 1053 (рис.1, 4, 5), але прочитаною нею як
ВАТОРХА[N]ОY ПАТРІКІОY. Парадоксальність такого читання у тому, що дослідниця не заперечу-
вала при цьому розшифровки В.Зайбта для персня № ω 1053! Аргументація В.Н.Заліської проста:
два персні з однаковою монограмою нібито зовсім не потрібні Куврату, а отже, монограма інша, що
має підтверджуватися і невеликою відмінністю між монограмами (підкреслена знизу літера “В” пер-
сня №1930/187 (рис.1, 5)) [Сокровища..., 121].

рис. 1
Bізантійські монограми VII ст. з кочівницьких комплеків Північного Причорномор’я:
1 – Вознесенка; 2, 4, 5 – Перещепина (2 – монограма персня № ω 1052; 3 – варіант ре-

конструкції дзеркального відбитку монограми персня № ω 1052; 4 – дзеркальний
відбиток монограми персня № ω 1053; 5 – відбиток монограми персня №1930/187).
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Розглянемо монограми детальніше. Візантійські хрестоподібні монограми досить прості для
читання коротких грецьких імен. Гарний приклад – монограма на срібному орлі з Вознесенки (рис.1,
1), яка легко читається як ПЕТРОY. Закон читання звичайний: справа наліво, зверху вниз, перехід з
осей за годинниковою стрілкою, однак, у випадку необхідності вписати у монограму довге ім’я, від
даного принципу іноді доводилося відмовлятися. У коротких іменах зберігаються усі літери, але
якщо ім’я занадто довге, опускаються деякі голосні або закінчення. Це не принципово, оскільки всі
вписані слова та імена легко вгадувалися греками методом підстановки. Монограми не стільки чи-
талися, скільки саме вгадувалися. Але для цього потрібно знати можливі варіанти вписаних імен. У
цьому головна проблема читання перещепинських монограм – вони довгі й приховують не відоме
нам ім’я. Спроба звернутися по допомогу до фахівців з грецької філології не допомогла – у нашому
випадку не підходять ні грецькі імена, ні звичні для монограм словосполучення (типу побажань,
оберіжних та власницьких написів), тобто зашифровані імена однозначно варварські, що, втім, і так
вже давно було ясно. В.Фінк не зупинилася на такій констатації, а пішла шляхом підстановки ві-
домих негрецьких імен і запропонувала читання імені простої перещепинської монограми (рис.1, 2)
як ВАТРАХОY, спираючись на імена двох єпископів IV і V ст. [Werner 1984, 32]. В.Зайбт не відкинув
такого читання, але, спираючись на “обставини й умови”, у яких були знайдені персні, визнав більш
імовірним варіант з читаннями ХОВРАТОY, ХРОВАТОY, ХОВОYРТ і т.п. [Werner 1984, 44]. З опуб-
лікованого уривку листа В.Зайбта ясно зрозуміло, що Й.Вернер виклав йому частину своїх вис-
новків про комплекс – його походження та датування. Більше того, коментарі В.Зайбта викликають
підозру, що Й.Вернер виклав йому і свою гіпотезу про належність комплексу Куврату, тому І.Божи-
лов та Х.Дімітров і вважають, що читання В.Зайбта зроблене вже під впливом Й.Вернера [Божилов,
Димитров 1995, 33]. Незалежно, так це чи ні, ім’я Куврата явно було добре знайоме В.Зайбту, а це
означає, що дослідник не стільки читав монограми, скільки підставляв у неї імена кочівницьких
вождів, вибір яких для припонтійського регіону у VII ст., на жаль, вкрай обмежений. Тому, фактич-
но, висновки В.Зайбта – не читання, а експертиза на предмет теоретичної можливості прочитання у
перещепинських монограмах імені “Куврат”, яка дала позитивні результати.

Не оцінити гіпотезу В.Зайбта важко – вона дійсно цікава. Виходячи з посилки, що дві моно-
грами відображають одне й те ж ім’я, дослідник спробував знайти спільну початкову точку, що
привело його до припущення про необхідність починати читання з нижньої частини обох монограм.
Нестандартність такого рішення була настільки очевидна, що Й.Вернер, а за ним і В.Н.Заліська,
навіть перевернули монограму перснів №1930/187 і ω 1053 (рис.1, 4, 5) так, щоб початкова буква
“Х” хоча б виявилася верхньою [Werner 1984, taf.32, 2a; Сокровища..., 283]. Монограма у такому
випадку виявляється як би круговою, але це зовсім сумнівний варіант, оскільки усі букви перевер-
нуті догори ногами, а літери “В”, “Р” і “К” при відтиску печатки ще й додатково виявляються дзер-
кальними. Та й монограму персня № ω 1052 дослідники самі перевернути не ризикнули. Таким
чином, початкова, за В.Зайбтом, буква знаходиться все-таки у нижній композиції. Початкова буква
візантійських монограм повинна завжди вгадуватися безпомилково. Як правило, це ліва буква або
ж верхня, рідше – нижня. Вона спеціально не навантажувалася додатковим злиттям з іншою бук-
вою, а також часто підкреслювалася збільшеними розмірами. Усі ці ознаки поєднуються у лівих
буквах трьох перещепинських монограм, але ніяк не в їх нижній частині. Це може здатися дрібниця-
ми, але мова насправді йде про дуже важливе психологічне явище – стереотип просторової орієн-
тації. Освічений давній грек, як і сучасний європеєць, малював пряму лінію зліва на право та зверху
вниз, коло – за годинниковою стрілкою, й так же писав і читав. Що завадило автору перещепинської
монограми оформити усе традиційно? Навіщо всі ці незрозумілі хитрощі й складнощі? Ще одне
зауваження у скарбничку “дрібниць”: відомі нам два грецькі варіанти імені Κρόβατος та Κόβρατος
Феофана й Никифора, а також варіант болгарського “Іменника” “Курт” [Тихомиров 1946, 87; Чичу-
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ров 1980, 36, 153] – усі починаються з літери “К”, а не “Х”, як пропонує читати В.Зайбт, тобто про
фонетичну заміну й мови бути може. Якщо ж “К” на “Х” вирішив переправити автор монограми, то
в такому випадку монограма стає надто складною для впізнання – початкова буква не лише спец-
іально не виділена, а й опущена вниз, з’єднана з іншою літерою, та ще й просто переправлена на
іншу! Без сумніву, блискучий знавець візантійської сфрагістики В.Зайбт, напевне, зміг би навести
цілий букет прикладів з подібними порушеннями, але чи не занадто багато їх одночасно для виробу
рангу “імператорського дарунку” іншому “государю”?

Очевидно, у даному випадку слід просто відзначити принципову різницю в тоні: якщо для
В.Зайбта, який прекрасно усвідомлює всю складність розшифровки візантійської монограми з не-
відомим негрецьким ім’ям, це лише один з можливих варіантів прочитання, тобто гіпотеза, то для
Й.Вернера і особливо його послідовників з істориків і археологів вона вже стала доказом, тобто
фактом. Перед нами методологічна помилка: при конвертуванні гіпотези з однієї області науки в
іншу гіпотеза ніколи не стане доказом.

Інші варіанти прочитання перещепинських монограм не лише можливі, а й навіть надто бага-
точисельні. Звернемося спочатку до складної, дзеркальної, монограми (рис.1, 4, 5), представленої у
комплексі одразу на двох перснях-печатках №1930/187 та № ω 1053 і тому безумовно не випадкової.
Монограми виконані майстром менш уміло, ніж монограма персня № ω 1052 (рис.1, 2). Це міг бути
або грек, який склав монограму, але був позбавлений ювелірних навиків, або ж варварський ювелір,
який вирізував букви за недбалим грецьким ескізом. Не виключений і варіант невмілого варварсько-
го копіювання третього, не відомого нам персня зі справжньою грецькою монограмою. Те, що перснів
з одною монограмою два, нас не повинно дивувати. Варварський правитель навряд чи сприймав
перстень з грецькою монограмою, як що-небудь інше, окрім символу власної влади, тому вони могли
легко “розмножуватися” з ростом влади їх власника й навіть спеціально виготовлятися для його
синів. У руслі “теорії Куврата” остання версія навіть цікава, оскільки три перещепинські персні
можна інтерпретувати як символи влади, вилучені хозарами у двох синів Куврата – Аспаруха та
Батбаяна. Як вже згадувалося вище, монограма розшифрована В.Зайбтом як ХОВРАТОY ПАТРІКІОY
(з варіаціями імені), В.Н.Бенешевич же побачив у ній напівгрецьке ΘЕЛЕПХАРОY [Бенешевич 1913,
116]. В.Н.Заліська погодилася з читанням В.Зайбта для монограми персня № ω 1053, а от для моно-
грами персня №1930/187 (рис.1, 5) запропонувала своє читання: ВАТОРХА[N]ОY ПАТРІКІОY [Со-
кровища…, 120-121]. При тій недбалості, з якою виконані обидві монограми, спроба В.Н.Заліської
схопитися за виступаючу нижню лінію літери “В”, для того, щоб довести відмінність монограм,
виглядає відверто непереконливо. Навряд чи тут можна вбачати бажання різчика пристосувати знак
для подвійного читання – вирізати знак “В” досить складно без навику, тому то літери “B” обох
монограм доволі невпевнені. Це зайвий доказ на користь того, що монограму вирізував не ювелір,
інакше навіть варварський майстер зробив би зображення двох монограм, принаймні, однаковими.
Ніякої додаткової літери в результаті підкреслення знизу “В” не вийшло – у такий спосіб не утвори-
лося ні “О”, ні “Т”, хіба що покладені на бік спотворені “А” та “П”, які там абсолютно не потрібні
В.Н.Заліській. Також сумнівна і спроба побачити тут ім’я “Органа” шляхом додавання частини “Бат”.
Вона відома лише у Феофана в імені “Батбаян” і як закінчення у імені “Кробат”, але, визнаючи
останню форму імені справжньою, В.Н.Заліська повинна в такому разі автоматично відмовитися від
форми “Коврат” і, відповідно, від форми “ХОВРАТОY” для двох інших перснів! У іменах інших
болгарських ханів частини “бат” немає, і якщо це дійсно якась титулатура, то вона є явно спотворе-
ною, оскільки у давньотюркській мові bat означає “поганий”, “негідний” [Древнетюркский словарь
…, 88]. Ім’я Органи швидше включає інший, відомий усім титул – Ор-хан. Запропонована ж
В.Н.Заліською реконструйована форма “ВАТОРХА[N]” більше нагадує не ім’я, а тюркське batar qan



Монограми Перещепинського комплексу

128 Східний світ №1 ‘ 2000

– “західний хан”. В.Зайбт безсумнівно правий – монограми перснів №1930/187 і № ω 1053 однакові,
але просто виконані невміло.

І В.Н.Заліська, і В.Н.Бенешевич правильно почали читання монограми з лівого В-подібного
знака, який В.Н.Бенешевич прийняв за “Θ ” (рис.1, 4). В.Н.Заліська мала у своєму розпорядженні
другий перстень, де чітко видно “В” (рис.1, 5). Права композиція монограми являє собою сполучен-
ня “ПТКІ”, переконливо пояснене В.Зайбтом і розшифроване як скорочення титулу “патрикій”, але
з нього, можна використовувати літери і для імені. Імовірні варіанти читання імені монограми (без
титулу “патрикій”), загалом, досить багаточисельні: ВОYРІХОY, ВОРІХОY, ВОРАХОY, ВОYРІХАТ,
ВОYРІХАТОY і т.п., але найпростіша схема читання робить, на наш погляд, найбільш правдоподі-
бним перший варіант – ВОYРІХОY. Його схема: ліва “В”, потім перехід за годинниковою стрілкою
на верхню композицію, яка є сполученням “ОYР”, далі по осі вниз “ІХОY”. Форма імені без закін-
чення – ВОYРІХ, тобто “Буріх”. Ім’я повністю відповідає тюркському імені Bori – “вовк” [Древне-
тюркский словарь…, 118]. Придихове закінчення “х”, яке практично зливається з останнім голос-
ним при вимові, використане греком для надання граматичної форми іменника чоловічого роду
варварському імені з закінченням на голосний. У нашому випадку воно необхідне, оскільки ім’я
подане у формі генетиву – ВОYРІХОY. Таким чином, перед нами власницький напис, що перекла-
дається як “Буріха патрикія” з початковою формою імені “Бурі”. Оскільки вовк вважався тотемною
твариною та предком тюркютів, ім’я “Бурі” було привілеєм виключно вищої аристократії, відзна-
ченим для декількох представників династії Ашина Західного та Східного каганатів [Гумилёв  1993,
461,462].

Друга монограма (перстень № ω 1052) не дзеркальна (рис.1, 2). Це дещо дивно, оскільки пер-
стень виготовлений як звичайний грецький перстень-печатка. У залежності від того, чи повинен був
даний перстень служити печаткою, чи ні, є два варіанти початкової (лівої) букви – “Р” і “В”.
В.Н.Бенешевич почав читання монограми персня № ω 1052 традиційно – з лівої букви “Р” [Бенеше-
вич 1913, 116]. Його варіант РАВАХАТОY у цілому можливий, хоча три “А” в імені викликають
сумніви. Основа кореня з приголосних Р-В-Х-Т або Р-В-Т-Х, у запасі є також “Λ”, а от голосних
вибір менший: А, Y, О, правда дві останні можна використати двічі. Якщо раціонально використову-
вати усі букви, то кількість комбінацій дуже велика: РОYВOХАТ[ОY], РYВАХОТ[ОY],
РОYВХАТ[ОY], РYВАХАТ[ОY], РОYВТАΛХ[ОY] і т.п. Як бачимо, варіантів читання багато, але в
них немає того шарму впізнавання з першого погляду, який приваблює завжди прихильників швид-
ких розв’язків. Ясно, що який-небудь “Рубхат” чи “Рубталх” звучить незвично і тому сумнівно,
однак, наприклад, ім’я вождя утигурів “Санділх” теж виглядає не особливо благозвучним, проте,
саме так його нам зберегли джерела.

Варіант з перснем-печаткою значно цікавіший. Якщо припустити, що грецький майстер з яки-
хось причин не зрозумів початкового задуму дзеркальності монограми і механічно за словами за-
мовника розташував справа “В”, а зліва “Р”, то в реконструйованому правильному варіанті початко-
вою буквою опиняється не “Р”, а “В”, тобто так же, як у іншій перещепинській монограмі (рис.1, 3).
Саме букву “В” вважала початковою В.Фінк, В.Зайбт же, визнавши її варіант читання можливим,
також фактично погодився з коректністю такого варіанту. У такому випадку монограма перснів №1930/
187 та № ω 1053 явно являє собою модифікацію монограми персня № ω 1052 (рис.1, 3-5). Її автор
просто поміняв місцями букви “Р” і “Т” початкової монограми, поставивши замість “Т” сполучення
ПТКІ. З варіантів читань, можливих одразу для двох монограм, у такому випадку варто особливо
виділити варіанти ВОYРІХАТ і ВОYРІХАТОY. Ім’я “Буріхат” схоже на грецьке спотворення тюр-
кського “Бурі-шад”. Заміна “д” - “т” у титулі “шад” чисто фонетична, вона надійно зафіксована у
хозар кавказькими джерелами, і не можна виключати навіть можливості, що це не спотворення, а
особливості вимови самих хозар, у яких по-іншому звучав і титул “йабгу” – “джебгу”. Поява ж у
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монограмі літери “х” цілком можлива в результаті підбору греком літери для графічної передачі
звука “ш”. При його передачі у звичайному тексті скоріше слід було б очікувати літери “Σ”, проте у
нашій монограмі її було б досить важко органічно вписати, чого, як ми бачимо, не скажеш про “Х”.

“Бурі-шад” – саме так, за версією Л.М.Гумільова, з якою погодився і М.І.Артамонов, звали
сина джебгу хозар, який командував загоном хозар у перському поході Іраклія 628 р. [Артамонов
1962, 147; Гумилёв 1993, 159, 195-196, 198-202]. З огляду на обставини останнього, Іраклій цілком
міг жалувати “Шату” візантійський титул. Там же, під час походу, могли бути поспішно виготовлені
й персні з монограмами: спочатку перстень № ω 1052 (“Бурі-хат (шад)”), а після надання титулу
патрикія і два інші – №1930/187 та № ω 1053 (“Буріха патрикія” або “Буріхата патрикія” – в даному
випадку греки могли як залишити незмінним ім’я “Бурі-шат”, вважаючи “шат” його частиною, так
і замінити в монограмі титул “шад” на “патрикій”).

Згадка про спільну візантійсько-хозарську закавказьку кампанію 627-630 рр. не випадкова,
оскільки перещепинський комплекс вміщує речі, які прямим чином пов’язані з вказаними подіями
та особами. Мова йде про групу золотого посуду, виготовленого спеціально для сасанідського двору,
появу якого у кочового володаря можна пояснити виключно фактом участі загону хозар на чолі з
шадом у перському поході Іраклія 628 р., коли була захоплена царська резиденція Дастагерд [Мар-
шак, Скалон 1972, 3–12; Сокровища…, 92]; а також про два подарункових медальйони Іраклія та
Іраклія Костянтина 629-632 рр., походження яких явно пов’язане з епізодом невдалої спроби шлюбу
джебгу хозар з дочкою Іраклія Євдокією [Сокровища…, 18, 19, 90]. Станом на 631 р. дані предмети
могли перебувати лише у однієї людини – шада, і, швидше за все, майбутнього хакана хозар. Гіпоте-
за Л.М.Гумільова про його ім’я “Бурі-шад”, як і у випадку з “Кувратом”, може викликати спокусу
пов’язати у один ланцюжок згадані предмети, персні з тюркським ім’ям їх власника “Бурі” та мож-
ливим титулом “шад”, й історичну особу – сина Мохе-шада Бурі (Булі)-шада, однак насправді ситу-
ація дещо складніша, ніж може здатися на перший погляд.

Грецькі, албанські та грузинські джерела, розповідаючи про події 627-630 рр., замість імен
хозарських володарів називають лише їх титули: “джебгу” (йабгу) та “шат” (шад). Тільки “Таншу”
висловлюється конкретніше: “Наприкінці династії Сунь Західний тукюеський Шеху Хан спустошив
Боси (Персію), убив государя Кусахо (Хосрова); на його місце був поставлений син його Шилі (Ка-
вад Широйє). Шеху послав свого намісника для нагляду...” [Бичурин, 1950, т.2, 327]. Уявлення ки-
тайців про війну 627-628 рр. насправді неточні, але вони базуються, очевидно, на перебільшеній
тюркютській передачі подій, згідно з якою саме Тун-шеху, а не Іраклій, виставляється головною
діючою особою війни та переможцем персів. Титул командуючого хозарськими військами, згідно з
“Історією країни Алуанк”, дійсно той же – Джебу-хакан. Також для даних подій вживає титул “ха-
кан хозар” і Михайло Сирієць. Останнє джерело пізнє, але сюжет про хозар у “Історії країни Алу-
анк” навпаки написаний сучасником. Однак у Феофана титул звучить як “Зиєвіл”, тобто просто
“джебгу” (пор.: “Сильзивіл” Менандра та його перський аналог – “Синджебу”), також тільки “Джибгу”
його називають і грузинські літописи. Те, що даний воєначальник не може бути тотожний Тун-шеху,
очевидно. “Історія країни Алуанк” прямо називає його “спадкоємець царя півночі, друга людина у
його царстві” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 81]. А.П.Новосельцев перекладає “йаджорд” не як “спад-
коємець”, а як “наступний за чином” [Новосельцев, 1990, 87], так же Зиєвіла (Джебгу) титулує і
Феофан – “другий після хагана за положенням” [Чичуров, 1980, 35]. Син же “Джебу-хакана” “Шат”
албанським автором називається “племінником царя півночі”. Оскільки ханський титул йабгу у
тюркютів носили тільки брати та дядьки хаканів, мова, без сумніву, йде про молодшого брата Тун-
шеху.

 Л.М.Гумільов спробував піти далі й ототожнив його з Мохе-шадом (у “Таншу” він названий
всього лише підданим Тун-шеху, а не його братом [Бичурин, 1950, т.1, 285]), а його сина, який
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воював у Закавказзі, з Бурі-шадом [Гумилёв, 1993, 159]. Цю ж версію з обмовками передав і М.І.Ар-
тамонов [Артамонов, 1962, 147]. Однак окрім відмінності титулу Мохе-шада (шад, а не йабгу), цьо-
му суперечить і вказівка “Історії країни Алуанк” на те, що хозарський шад був єдиним сином джебгу:
[якщо шад не врятується] “тоді я загину без спадкоємця” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93]. Щоправ-
да, І.С.Чичуров з врахуванням латинського перекладу Анастасія та різночитань списків перекладає
повідомлення Феофана про сина Джебгу (Зиєвіла) як “старший син” (замість традиційного “з пуш-
ком на підборідді”) [Чичуров, 1980, 102-103]. Такий варіант також можливий, але лише традиційне
читання узгоджується з даними “Історії країни Алуанк”. У будь-якому випадку, Мохе-шад мав мінімум
трьох синів, причому найближчим спадкоємцем був старший Нішу Гяна-шад, який, згідно з “Тан-
шу”, зайняв місце Мохе-шада після його смерті. Однак у подіях 630-631 рр. як лідер нушибі вже діє
саме Нішу Гяна-шад, а не його батько [Бичурин, 1950, т.1, 284-285], тобто Мохе-шад помер ще до
630 р. і тому ніяк не може бути тотожний джебгу хозар. Не може бути шадом хозар і Нішу Гяна-шад,
варіант же з його братом Бурі-шадом взагалі не має аргументації. У даному випадку найбільш корек-
тним є зауваження М.І.Артамонова, висловлене як коментар до гіпотези Л.М.Гумільова: джебгу
хозар цілком міг бути молодшим братом Тун-шеху, який через своє постійне перебування на заході
просто не був відомий китайським хроністам на ім’я.

Натомість останні знають для 629 р. Бурі-шада (Булі-ше) “військового зверхника відокремле-
ного улусу” [Зуев, 1998, 158]. Про який з регіонів в даному випадку йде мова, не ясно, однак це й не
є надто принциповим, оскільки зовсім несподіваний струмінь у нашу проблему вносить китайський
текст “про чини та звання” у ранніх тюркютів, який зберігся у складі кількох енциклопедій Х-ХІ ст.
Даний текст називає тюркське “Бурі” не власним ім’ям, а одним з почесних титулів, які використо-
вували найближчі родичі хаканів: “Іноді призначають фу-лінь каганів; [фу]-лінь є назвою вовка;
через їх алчність та схильність до убивств дають таке ім’я” [Зуев, 1998, 154, 155]. Вживання под-
ібних титулів у тюрків строго регламентувалося, причому зміна рангу обов’язково супроводжувала-
ся і присвоєнням нового почесного імені-титулу. Спеціально розглянувши випадки вживання імені
“Бурі” у тюрків, Ю.А.Зуєв дійшов висновку, що: “титул борі “вовк” був притаманний певній віковій
категорії, він присвоювався молодшому брату правлячого кагана, майбутньому або можливому пре-
тенденту на каганський престол; у певному розумінні він символізував проходження його носієм
курсу військової та загарбницької (“вовчої”) академії перед наступним правлінням усією державою”
[Зуев, 1998, 158, 159]. Згаданий Л.М.Гумільовим Бурі-шад також був молодшим братом двох ха-
канів: Дулу-хана та його наступника Шаболо Хіліші-хана, а, отже, міг отримати даний титул лише
після проголошення його старшого брата Нішу Гяна-шада Дулу-ханом у 632 р.

Таким чином, основними умовами для отримання ім’я-титулу “Бурі” були належність до ро-
дини правлячого хакана, молодий вік та командування військовим контингентом, який брав участь
у загарбницьких війнах. Цим вимогам повністю відповідає молодший брат Тун-шеху – джебгу хо-
зар, а також і його син, який у 638-630 рр. самостійно командував хозарськими військами спочатку
у перському поході Іраклія, а згодом при завоюванні Албанії. У переважній більшості розглянутих
Ю.А.Зуєвим випадків титул “Бурі” поєднувався з рангом шада і лише брат Таспар-хакана Жудань у
572 р. при призначенні правителем західного улусу отримав титул “Бурі-хакан” [Зуев, 1998, 158].
Тому набагато імовірнішим нам видається все ж, що титул “Бурі” у 627-630 рр. носив не джебгу, а
його син шад, який, можливо, і був тим Бурі-шадом – “військовим зверхником відокремленого улу-
су”, якого у 629 р. згадують китайські хроністи. Однак якщо “Буріх-патрикій” та “Бурі-хат (шад)”
перещепинських монограм дійсно тотожний шаду хозар 627-630 рр., який, як ми переконалися, у
цей час цілком законно міг носити титул “Бурі-шад”, то яким чином його персні та частина перської
здобичі 628 р. могла потрапити у перещепинський комплекс, який виявлений у Середньому Под-
ніпров’ї і датується за монетами другою половиною VII ст.?



Олексій Комар

Східний світ №1 ‘ 2000 131

Писемні джерела різко ослаблюють увагу до хозар з 630 р. Причини цього прозорі – смерть
Тун-шеху, проголошення хаканом Мохеду-хоу й наступна усобиця в Західнотюркському каганаті.
“Історія країни Алуанк” свідчить, що через смерть “Джебу-хакана” у 630 р. “Шат” був змушений
залишити Албанію; з тієї ж причини повернулася послана до джебгу дочка Іраклія Євдокія. Цілком
можливо, що обидва повідомлення плутають смерть Тун-шеху зі смертю “Джебгу”, але також можли-
вий і випадковий збіг смерті двох братів. На участь джебгу в усобиці може туманно вказувати фраза
з послання “Шату”, вкладеного у вуста “Джебгу-хакана” албанським автором: “тому що замість
того, щоб залишатися у безпеці, я рвався до царювання нездійсненного, чого не слід було робити
мені. Саме через цю зарозумілість я й скинутий з висоти” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93]. Проте,
це псевдопослання надто плутане, тому однозначно зв’язувати його з подіями усобиці у Західнотюр-
кському каганаті, як робить Л.М.Гумільов [Гумилёв, 1993, 202], немає підстав. Згідно з тим же
уривком, війська хозар одночасно рухалися “по ущелинах трьох країн – Вірменії, Іверії та Алуанка”
[Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93], тобто були розділені на три частини, тільки останньою з яких
(албанською) керував шад, військами ж, що вторглися у Вірменію, керував сам “цар півночі”. Весь
лейтмотив розповіді албанського письменника у тому, що “допомога господня” звільнила закавказь-
ких християн від хозар. Незважаючи на перемогу над персами авангарду Чорпан-тархана, завоюва-
ти Вірменію хозарам не вдалося, а це значить, що війська джебгу або були розбиті, або були змушені
терміново покинути Закавказзя у зв’язку зі звісткою про смерть його брата. У останньому випадку
джебгу зобов’язаний був рушити з військами у Середню Азію, і нова звістка про смерть самого
джебгу прийшло б до шада мінімум через чотири місяці, що суперечить даним джерела про синх-
ронність дій хозар у Вірменії, Албанії та Іверії. Також, поза всяким сумнівом, появу на арені голов-
ного претендента на престол Західнотюркського каганату зі значним військовим контингентом та
його поразку від Мохеду-хоу (якби такі дійсно були) вже не змогли б пропустити китайські хроністи,
що уважно стежили за усобицею, однак вони про це повністю мовчать. З огляду на стан наших
джерел, найбільш коректно у даному випадку вважати, що джебгу хозар дійсно не втрутився в усо-
бицю, оскільки загинув у Вірменії. У будь-якому випадку, через поразку та смерть свого батька, шад
вивів війська з Албанії; більше про нього нічого не відомо.

Після смерті батька шад автоматично став главою тюркютського племені хозар та підвладних
каганату народів Північного Кавказу. За випадковим збігом, у цей ж час у каганаті почалася усобиця
– Тун-шеху був убитий Мохеду, який виділив дулу спочатку у “мале ханство”, а потім й оголосив
себе Кюйлі Сибі-ханом; у відповідь нушибі проголосили хаканом сина Тун-шеху – Шилі-тегіна – під
ім’ям Ібі-Бололюй-шеху-хана [Бичурин, 1950, т.1, 284-285]. Але вже у 631 р. перший був убитий, а
через рік і другий був скинутий з престолу. Після швидкої смерті й нового Дулу-хана у 634 р. хака-
ном став його брат Шаболо Хіліші-хан, який розділив у 638 р. племенні союзи дулу та нушибі на
десять частин, після чого західні тюркюти й одержали назву “десятистрільний народ”. Хозари під
розділ не потрапили, більш того, після 630 р. єдина згадка тюркютів на захід від Приаралля – це дані
“Таншу”, яка розташовує на північ від Персії і на північний захід від Візантії “тукюеське покоління
Кеса” [Бичурин, 1950, т.2, 315, 326, 329].

Історикам доволі часто доводиться користуватися методом історичної ретроспективи. Намага-
ючись знайти “законні” підстави для появи незалежного Хозарського каганату та окремої хозарської
каганської династії Ашина, М.І.Артамонов та Л.М.Гумільов знайшли лише одну таку можливість: у
651 р. до хозар теоретично могли втекли сини Ібі-Шегуй-хана [Артамонов, 1962, 170, 171; Гумилёв,
1993, 237]. Жодних підтверджень такій версії немає, натомість цей метод вирахувань ігнорує єдиний
надійно засвідчений джерелами факт перебування на чолі хозар представників династії Ашина й, до
того ж, прямих законних претендентів на каганський титул. Згідно з системою престолонаслідування
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у каганаті, після смерті Тун-шеху його наступником мав стати його молодший брат – джебгу хозар,
якого згодом мав змінити син Тун-шеху Шилі-тегін. Раптова смерть обох братів у 630 р. призвела до
закономірного проголошення хаканом одразу Шилі-тегіна, після нього ж хаканом мав стати його
двоюрідний брат – шад хозар. Після повалення непопулярного Ібі-Бололюй-шеху-хана (Шилі-тегі-
на) саме останній став головним претендентом на престол, але вимушені діяти швидко й рішуче
нушибі проголосили хаканом Нішу Гяна-шада. Усвідомлюючи нелегітимність своєї влади, він зразу
ж після свого проголошення хаканом у 632 р. “відправив посланника донести Двору (імператора
Тай-цзуна), що не насмілюється носити титул хана; імператор відправив сановника Лю Шань-інь з
бунчуком та грамотою, якою надавав йому титул Туньалеу Балібі Дулу-хана” [Бичурин, 1950, т.1,
285]. Якщо владу Шилі-тегіна шад хозар теоретично повинен був визнати (завадити цьому могла
лише обережна вичікувальна позиція хозар), то Нішу Гяна-шад знаходився значно нижче від нього в
системі престолонаслідування й, до того ж, став узурпатором влади. Швидше за все, реально оціню-
ючи свої сили, молодий (у 627 р. йому було лише 15-18 років) хозарський шад дійсно в 632 р. оголо-
сив себе хаканом, але резонно вирішив не втручатися у боротьбу з впливовішими та сильнішими
угрупуваннями нушибі й дулу, задовільнившись владою над хозарами та підвладними їм племена-
ми. Це дуже важливий момент: племінник Тун-шеху мав оголосити себе хаканом усіх західних тюр-
кютів, а не лише хозар, однак в ситуації, що склалася, тільки останні визнали його владу, що й
обумовило появу нового каганату, який повністю зберіг державну та соціальну структуру Західно-
тюркського.

Писемні джерела повністю мовчать про події на Північному Кавказі у перші роки існування
каганату, тому гіпотези про імовірні повстання проти хозар (наприклад, вождя уногундурів Кроба-
та) неможливо підкріпити навіть непрямими посиланнями. Про це просто немає жодних даних.
Скоріше навпаки, відсутність згадок про події на Північному Кавказі до появи арабів (642 р.) може
свідчити саме про тимчасове затишшя у даному регіоні. Утворення Хозарського каганату для східноє-
вропейських народів пройшло практично непоміченим. Хозари й надалі залишалися тими ж сами-
ми тюркютами, яких знала Європа. Так, “царем Туркестану” Мовсес Каланкатуаци називає хакана
“хазірів” у контексті подій другої половини VII ст. [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 100], і навіть значно
пізніше, описуючи події 729-732, 763 і 764/765 рр., Феофан все ще називає “турками” хозар, а “Тур-
кією” – Хозарію [Чичуров, 1980, 68]. Залишалася незмінною і правляча династія, в рамках якої
передавалися накопичені попередниками скарби та символи влади. Перещепинський комплекс на-
лежить саме до таких – він включає в себе речі кількох різних хронологічних періодів і, оскільки
поява хозар у Середньому Подніпров’ї відноситься до 680 р., на нашу думку, він має бути пов’яза-
ний з особою другого хакана хозар, сином згаданого Бурі-шада [Комар 1999, 113-114]. Його ім’я нам
не відоме, та й, власне, ім’я його батька у період після 632 р. також залишиться загадкою, оскільки
тюркютський звичай передбачав нагородження хакана новим “тронним” іменем.

Як бачимо, повноцінної паралелі між перещепинським комплексом та могилою Хільдеріка,
яку намагалися підкреслити Й.Вернер та Ч.Балінт, не виходить – замість персня з повною формою
імені ми маємо три, але з важкими для читання монограмами, замість же поховання з однорідним
одночасовим інвентарем – складний комплекс дорогоцінних предметів, накопичених декількома
власниками протягом доволі значного терміну. Але найголовніше, в той час як у випадку з могилою
Хільдеріка саме ім’я на персні дозволило з’ясувати етнічну належність, соціальний статус, обстави-
ни біографії та дату смерті похованого, то у випадку з Перещепиною на всі вказані питання відповідь
може дати виключно комплексний археологічний аналіз інвентарю, який і є єдиним методологічно
вірним шляхом вивчення цієї унікальної пам’ятки культури ранньосередньовічних європейських
номадів.
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Олександр Богомолов
ПОЛІТИЧНИЙ ІСЛАМ. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОГО

ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ ТА  ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ НА ТЕРИТОРІЇ
КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Чому виник політичний іслам? Чому про нього заговорили саме зараз? Яке коло проблем він
ставить? Які відповіді пропонує? Яким чином він може вплинути на життя суспільств, не втягнених
в ісламський контекст?

Неісламські суспільства донедавна зовсім не усвідомлювали внутрішніх проблем мусульмансь-
кого світу. З середини XVIII cт. до 70-х років ХХ ст. Захід був активною стороною, а мусульманський
Схід - пасивною. Цим часом Н.А. Іванов [Иванов 1997, 21] визначає перехід світової гегемонії до
країн Західної Європи. “После 1739 г. ни одна армия Востока не одержала ни одной крупной победы
над регулярными войсками Запада” [Иванов 1997, 21]. Захід стає предметом занепокоєння для Схо-
ду, його присутність, пряма чи опосередкована, й постійний виклик традиційному укладу життя, що
з ним пов’язаний, починає відчуватися всюди. Схід для суспільної свідомості Заходу стає синоні-
мом екзотики, економічної відсталості та деспотії, - свого роду зайвою  частиною світу.

Безпрецедентний сплеск інтересу ЗМІ до ісламу останнім часом пояснюється причиною вик-
лючно негативного характеру - діяльністю екстремістів. На цьому фоні виникає досить  однобоке
уявлення про мусульманську культуру та цивілізацію, на основі якого нічого, окрім ісламофобії, сфор-
муватися не може. Ключовими поняттями в “мусульманському” лексиконі ЗМІ останнім часом стали
ісламізм, фундаменталізм, ваххабізм та тероризм. У більшості випадків всі вони некритично викори-
стовуються як синонімічні. Безумовно, в зв’язку з цим зовнішня безпека залишається проблемою
номер один для західної цивілізації. Але розгляд даного явища в одній лише правоохоронній пло-
щині без заглиблення в причини не дозволяє оцінити потенційний масштаб та реальну загрозу, яку
воно в собі несе.

Історія ісламського фундаменталізму - ідеологічної течії за очищення ісламу від історичних
нашарувань та подолання реліктових проявів язичницьких вірувань - починається з XVIII ст. і по-
в’язується з фігурою віровчителя з Неджда (сучасна Саудівська Аравія) Мухаммада Абд аль-Вахха-
ба (1703/04 - 1797/98), який почав свою проповідницьку діяльність у 1730/31 р. (звідси й термін
ваххабізм). Європейські сучасники порівнювали цю течію з протестантами та англійськими пури-
танами. Духовними витоками фундаменталізму є вчення ханбалітів (найсуворішого з чотирьох на-
прямів сунітського права) і, найбільшою мірою, - вчення сирійського шейха XIV ст. Такі ад-Діна ібн
Таймії (пом. 1328), автора близько 500 творів, та його учня Ібн аль-Каіма, який уперше найбільш
послідовно виступив проти всіх новацій, що в релігійній теорії та практиці відходили від первинно-
го ісламу [Васильев 1998, 73]. Насправді М. Абд аль-Ваххаб був, можливо, найяскравішим (завдяки
досягнутому його послідовниками політичному успіху - їх ролі у створенні королівства Саудівська
Аравія) представником цілої тенденції. Аналогічні погляди высловлювалися і іншими - Абдаллахом
ібн Ібрагімом Сейфом (Медина), Мухаммадом Ісмаїлом (Сана, пом. 1768/69), Мух. аль-Муртада
(Ємен, пом. 1790), аш- Шаукані (Ємен, пом. 1834).

Найхарактернішою рисою ваххабізму, що різко відрізняє його від інших  напрямів та сект в
ісламі, є визначально агресивне неприйняття інакомислення. Є.А.Бєляєв пише: “згідно твердо вста-
новленого уявлення самих мусульман, послідовники всіх напрямів, течій та сект в ісламі вважають-
ся мусульманами” [Беляев 1957, 99]. Ваххабіти ж вважали невірними (кафірами) всіх, хто, почувши
їх заклик, не приєднався до них. Переконання, що їх супротивники — “невірні” та “багатобожни-
ки”, приводило послідовників Мухаммада Абд аль-Ваххаба до виправдання жорстокості стосовно
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до них. Водночас фанатизм зміцнював дисципліну  в  рядах ваххабітів, надихаючи їх на завойов-
ницькі походи проти “багатобожників”.

Всю свою діяльність з 1744/45 р. Мухаммад Абд аль-Ваххаб присвятив політичному завдан-
ню об’єднання Неджду під владою Мухаммада ібн Сауда, правителя емірата ад-Дір‘ії, якому судило-
ся стати засновником великої аравійської монархії. Саме ібн Абд аль-Ваххаб створив відомий й
тепер тип воєнно-політичної організації, що діяла як релігійна община і активно використовувала
прозелітизм для рекрутування нових прихильників та інфільтрації в ряди противника. Виступаючи
проти різних місцевих, а також проти поміркованого ханіфітського напряму – офіційної ідеології
Османської імперії, ваххабізм був засобом консолідації аристократії Неджду і виступав опонентом
османських властей. Таким чином, на початковому етапі основною функцією фундаменталістської
ідеології в Аравії було слугувати ідеологічним базисом для перерозподілу владних повноважень все-
редині ісламського суспільства.

Новий етап історії політичного ісламу почався в арабських країнах, що перебували в колоні-
альній залежності від європейських держав.

Користуючись гегелівською тріадою, можна сказати, що ісламська суспільна думка протягом
ХХ ст. напружено билася над одним інтелектуальним ребусом - яким чином примирити тезу ісламу
з антитезою науково-технічного прогресу, а пізніше — політичним викликом західного лібералізму,
щоб породити певний стабільний синтез, котрий дозволив би йти в ногу з часом, залишаючись при
цьому самим собою. На перший погляд, це може здатися окремим випадком загальнолюдської про-
блеми конфлікту між наукою та релігією, однак для ісламського світу вона має зовсім інший зміст -
релігія для нього це, з одного боку, головний компонент ідентичності, культурний код, основа основ
близькосхідної цивілізації, з другого, - єдиний успішний приклад культурно-історичного експорту,
на фоні валового потоку імпорту - матеріального та ідейного.

До певного моменту примирення тези і антитези залишалося для мусульманського світу внут-
рішньою проблемою. Розпал  інтелектуальної боротьби, пов’язаний з нею, не був помітним за межа-
ми ісламського світу. Слід  зазначити, що і зараз цивілізаційний кордон мусульманський Схід —
Захід проходить більшою мірою по східній інтелектуальній території.

Протягом останньої чверті ХІХ – та початку ХХ ст. над спробою примирення працюють релігійні
реформатори — афганець Джамаль ад-Дін аль-Афгані (1839 - 1897), сирієць Абд ар-Рахман аль-
Кавакібі (1854 - 1902), єгиптянин Мухаммад Абду (1849 - 1905). Зразком державного устрою вони
вважали халіфат часів перших чотирьох “праведних” халіфів, влада, на їх думку, повинна була базу-
ватися на божественному законі (шаріаті), а не на сваволі правителя (в цьому проявився фундамен-
талізм релігійних реформаторів), при цьому вони всіляко доводили здатність мусульманської держа-
ви до самооновлення та необхідність такого оновлення в дусі “сучасних наук і потреб та вимог часу”
[Галі Шукрі 1990, 52]. Наступні події, особливо, посилення колоніалізму (пряма британська окупа-
ція Єгипту) поставили під сумнів просвітницькі ілюзії.

На арену виходять нові політичні течії, що прагнуть зняти проблему тези і антитези шляхом
усунення останньої. “Ми салафіти (фундаменталісти. - О.Б.) з числа послідовників шейха Музам-
мада Ріди”, - проголосив засновник першої в світі ісламської політичної партії Брати-мусульмани
(надалі БМ) шейх Хасан аль-Банна, звернувшись до імені непримиренного шейха, щоб відхрестити-
ся від м’якого просвітницького фундаменталізму недавнього минулого.

Ідеолог БМ Саїд Кутб поповнив концептуальний апарат політичного фундаменталізму понят-
тям “джахілія” (невігластво), що раніше застосовувалося до доісламського періоду арабської історії,
а тепер і до сучасних мусульманських країн, котрі потрібно повернути до істинного ісламу.

Першим рухом, який відколовся від БМ, була організація “Джамаат аль-муслімін”, під керів-
ництвом Шукрі Мустафи. Тут важливою стала поява нової організаційної форми - руху (харака),
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замість партії. Ідеологія ДМ чимось нагадує російських розкольників, - вони проповідували відхід
від грішного світу, котрий вони звинувачували у безвір’ї. Нове суспільство повинно було народити-
ся в цих скитах (тут згадується утопічний соціалізм). Але, на відміну від лагідних послідовників
Сен-Сімона, нові розкольники накопичували і складували в своїх печерних скитах зброю, готую-
чись в годину “Ч” обрушити меч відплати на прогнилий старий світ.

Поразка арабів в червні 1967 р. та окупація Ізраїлем значних територій послужила поштовхом
до посилення радикалізму.

В 1974 р. з’являється “Ісламська визвольна організація”, що здійснила перший терористич-
ний акт в Сирії, увірвавшись у військово-технічний коледж, плануючи потім захоплення офіцерів і
солдат в заручники, штурм центрального комітету Соціалістичної Спілки і розстріл усіх перших
осіб держави. Спроба виявилася невдалою, керівника групи було розстріляно. В історії політичного
ісламу починається новий етап - етап дій.

Однією з найбільш показових організацій політичного ісламу до цих пір залишається єги-
петський “аль-Джихад”. Вбиство Анвара ас-Садата, здійснене одним з підрозділів “аль-Джихада”
під керівництвом Халеда аль-Ісламбули складає його політичний капітал. Книга “Забутий обовя-
зок” (арабською ал-фарі а ал- аіба - наш переклад  не є дослівним, однак, як нам здається, точніше
відповідає змісту авторської думки. – О.Б.), написана Мухаммадом Абдель Саламом Фараджем, є
основним політичним документом організації.

“Встановлення правління Аллаха на цій землі – обов’язок мусульман. Повеління Аллаха обо-
в’язкові для мусульман. Тому встановлення ісламської держави - обов’язок мусульман. І якщо дер-
жава може бути створена тільки в бою, тоді бій - наш обов’язок”.

“Мусульмани одноголосно вирішили створити ісламський халіфат. Оголошення халіфату за-
лежить від наявності його ядра, тобто ісламської держави. Кожен мусульманин повинен прагнути
до відновлення ісламського халіфату”.

З середини 70-х до середини 80-х років число “рухів” росте в прогресії. Список найбільш
відомих з них (включаючи “БМ”) тільки в Єгипті досягає п’ятнадцяти. Серед факторів, що сприяли
зростанню ісламських політичних організацій, називають в тому числі й іранський зразок створен-
ня ісламської держави. Але головною причиною, напевно, є помітна криза альтернативних моделей
розвитку західного походження - націоналізму, соціалізму (в обличчі насеризму), криза арабських
лівих, яка досягнула апогею пізніше, у зв’язку з колапсом СРСР.

З іншого боку, 70-ті роки - період так званого “нафтового стрибка” – це час накопичення над-
лишкових фінансових засобів країнами Перської затоки. Певна частина цих коштів прямо чи опосе-
редковано витрачалася на зміцнення позицій ісламу в арабських країнах і світі.

Головним результатом цього періоду в розвитку політичного ісламу є його інтернаціоналіза-
ція. Для цього був ряд передумов: тиск на організації в країнах походження, коли ті, хто уник арештів
та репресій, змушені були емігрувати; афганська війна і наступні міжнародні конфлікти на ісламсь-
кому ґрунті, що дозволяли консолідуватися інтербригадам борців за віру. Найважливішим інтелек-
туальним та фінансовим центром, очевидно, став Лондон.

На останньому етапі внутрішнє кипіння все ще достатньо щільно закритого східного котла
починає виливатися назовні, набуваючи значення для оточуючого світу. Питання, чи зуміють араби
(мусульмани) примирити свою релігійну ідентичність з вимогами світової цивілізації, стає однією із
суттєвих змінних у рівнянні глобальної стабільності.

Арабські опоненти політичного ісламу як правило звинувачують його у відсутності будь-якої
позитивної програми: “однією з сторін кризи є те, що нові фундаменталізми (салафійāт) служать
вираженням проблеми, однак  не пропонують вирішення аж до того, що самі стали частиною про-
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блеми” [Галі Шукрі 1990, 67]. Програма в принципі зводиться до двох пунктів: халіфат, що має на
меті створення єдиної ісламської держави розміром в ісламський (за деякими джерелами і весь) світ,
- як мета максимум, введення шаріату замість так званих каван н  вад ййаi i  – законів, введених лю-
диною (читай: запозичених із Заходу), - як найближча задача. Слід пам’ятати, що які б не були
методи (тероризм тощо), люди, що беруть участь в цьому процесі - віруючі. Не дивно, що вони вірять
у безпосереднє втручання вищих сил, варто лише створити передумови для цього (наприклад, в
ісламській республіці Іран верховний орган влади - сам Аллах, що діє опосередковано - через прин-
цип вілайат-е фак іх - главенства ісламського законника). У всякому випадку, відсутність позитив-
ної програми не служить перешкодою для подальшого поширення політичного ісламу.

Існують два чорно-білі підходи до проблеми політичного ісламу. Один з них — непрофесій-
ний - присутній в засобах масової інформації і найбільшою мірою служить виразом страху перед
новою загрозою. Іншу точку зору - професійну – висловлюють європейські ісламознавці (зокрема,
Є. Примаков): не треба звинувачувати іслам, не треба звинувачувати фундаменталізм - релігія не
винна. При певній прагматичній цінності другого підходу (спрямованого на те, щоб локалізувати
загрозу поширення політичного ісламу), ми вважаємо, що істина, як завжди, ні тут ні там.

Важливим соціально-економічним фактором є маргіналізація широких верств населення (в
містах), при цьому найбільш віруючого - котре створює соціальну базу екстремістського ісламу.
Поширення політичного ісламу, на наш погляд, пов’язане і з особливостями місцевої політичної
культури – відсутністю можливості для цілком вільного вираження відмінної від офіційної точки
зору у всіх без виключення мусульманських країнах (різниться лише міра та схеми реалізації цензу-
ри - для деяких  президентських демократій характерні більш непрямі та м’які ножиці). При цьому
(як в незабутні радянські часи) текст підкріплений беззаперечною цитатою чи оформлений, як свого
роду “невласне пряма мова”, має більше шансів на виживання.

Слід сказати, що, окрім соціально-політичних причин, існують і певні догматичні передумови
виникнення політичного ісламу - у вигляді деяких концептів, які допускають, м’яко кажучи, не-
дружнє стосовно до представників інших релігій тлумачення,  особливо, якщо останні виступають у
ролі можновладців над мусульманським населенням. Відсутність інституту церкви, подібного до
християнського (при наявності, всупереч частим твердженням мусульман, духовного прошарку),
призводить до того, що в принципі не існує найвищої інстанції, котра могла б визнати екстремістські
течії єрессю, звузивши до мінімуму їх соціальну базу.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до поглинання ісламським рухом опозиц-
іонеров інших напрямів (марксисти Мухаммад Аммара та Адель Хусейн, “видатний прогресивний
єгипетський історик” Тарік ал-Башарі – Галі Шукрі). У 1984 р. партія Вафд вступила в союз зі
своїми історичними противниками, відмовившись тим самим від свого послідовного секуляризму
[Галі Шукрі 1990, 66]. Не залишилось жодної партії, включаючи ліві (Національно-патріотичний
юніоністський блок), котра би не закликала до застосування шаріату. Обидві партії згодом відмови-
лись від цієї позиції, але сам факт показовий.

Серед чисто догматичних передумов - включення концепту “дії” в поняття віри, ідея священ-
ної війни джихада проти іновірців (при всій різноманітності її тлумачень, в тому числі і миролюб-
них), поділ світу на дві частини – дар ул-іслам (“дім ісламу”) та дар ул- харб (“дім війни”, хоча в
первинному варіанті, очевидно, “гріха”), автентичність якого відкидається деякими поміркованими
теоретиками ісламу1.

Для того, щоб оцінити реальні перспективи розвитку політичного ісламу та його роль як фак-
тора світової політики в більш чи менш тривалій перспективі, необхідно визначити, в чому полягає
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специфіка ісламського фундаменталізму на відміну від інших форм релігійного реформізму, який
розвивається в іншому культурно-конфесійному середовищі.

Друге питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь, полягає в тому, які умови забезпечують
можливість насадження і розвитку на теренах південної периферії колишнього СРСР цієї ідеології,
що виникла на Близькому Сході.

Вочевидь, невипадково період розквіту політичного ісламу співпав у часі з  кризою лівих іде-
ологій. Вище ми вже говорили про навернення ряду лівих та інших політиків і мислителів до фунда-
менталізму. Окрім усього іншого, цей момент може мати певне змістовне обґрунтування. Схожість
лівих ідеологій початку ХХ ст. і політичного ісламу пояснюється, звичайно ж, не спільністю їх по-
ходження, а швидше спільністю завдань. І ті, й інші являють собою наче єдиний клас революційних
ідеологій. Змістовний компонент лівих ідеологій, особливо комунізму із його запереченням приват-
ної власності, атеїстичним пафосом, завжди відкидався ісламськими фундаменталістами (в Іраці,
наприклад, у постійних сутичках з баасистським режимом ісламісти ані на хвилину не забували про
те, що комунізм також є найголовнішим  ворогом ісламу, і вели невтомну боротьбу з іракською ком-
партією). Але сама логіка політичної боротьби, спрямованої на кардинальну зміну існуючої пол-
ітичної системи, і методи цієї боротьби (від словесної полеміки до політичного екстремізму) протя-
гом більш ніж століття - з першої половини ХІХ до 90-х років ХХ ст. - розроблялась і відшліфовува-
лась на практиці саме лівими. Ліві створили певне поле боротьби і радикальних соціальних реформ,
яке стало порожнім у зв’язку з кризою лівих ідеологій, і його згодом почали активно окупувати
ісламісти.

Ключовими моментами цієї логіки боротьби є: 1) заперечення легітимності діючих властей на
основі передвічних, непідвладних людській волі законів (законів природи, законів розвитку людсь-
кого суспільства - в марксизмі, вищого божественного закону - в політичному ісламі); 2) сакралізації
суспільного конфлікту (класова боротьба марксистів, джихад ісламістів) і легітимізація насильства;
3) ставка на маргінальні суспільні групи (пролетарі марксистів, міські люмпени в мусульманських
країнах та етнічні меншини в країнах з переважаючим неісламським населення, таких як Індія і
Росія), які завдяки своїй участі в боротьбі отримують шанс значно поліпшити своє становище в
суспільстві; 4) заперечення культурних цінностей суспільства, що підлягає революційному перетво-
ренню (буржуазна культура і наука російських комуністів і “нова джахилія (невігластво, язичницт-
во)”, в якій ісламісти звинувачують своїх сучасників); 5) ідея особливої обраності (ва хум к ал i л - “а
їх мало”, — говорить Саїд Кутб про перших мусульман і своїх сучасних однодумців, цитуючи Ко-
ран) і керівної ролі освіченої меншості стосовно до решти людства (пор. диктатуру пролетаріату,
партію як авангард суспільства - в російських комуністів, принцип “керуючої ролі” ісламської умми
- в ісламістів). У конкретному контексті Близького Сходу сюди можна додати і спільну для лівих та
ісламістів ідиосинкразію на все західне,  особливо американське.

Спробуємо дати відповідь на питання, в чому полягає змістова привабливість фундаменталі-
стської ідеї. Адже скільки б це не намагалися спростувати офіційні ісламські улеми далекого і ближ-
нього зарубіжжя, ідеології, які іменують то ваххабізмом, то ісламізмом, то ісламським радикаліз-
мом, поширюються протягом  останнього часу так само швидко, як і у свій час вчення самого Му-
хаммада, яке здобуло собі прихильників від  Китаю до Кордови.

У відомій нам літературі з політичного ісламу поки що за кадром залишається один істотний
момент. Мова  йде про необхідність відтворення “духу Мекки та Медини” (вираз належить Сеййіду
Кутбу) в якості ключового концепту нового ісламського світогляду, що розглядається як альтернати-
ва вченому тлумаченню священних текстів, яке раніше панувало.

“Проблема осягнення смислів цього Корану і його божественних одкровень не зводиться до
розуміння його слів і фраз, до тлумачення Корану - вона полягає в готовності душі, з усім капіталом
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почуттів, досягнень та досвіду (виділено нами. - О.Б.), подібних до почуттів, осягненню і досвіду,
що супроводжували його [Корану] послання, і життя ісламської общини, які вона отримувала в
розпалі боїв - битвах джихаду - джихаду душі і джихаду людей, джихаду [проти] страстей і джихаду
[проти] ворогів” [Сеййід Кутб 1995].

Замість постійного копання в тексті, навколо якого, власне кажучи, і виросла вся  ісламська
культура - уже відомий нам принцип “роби, як ми”. Специфіка ісламського фундаменталізму поля-
гає в тому, що він не просто закликає повернутися до яких-небудь первісних принципів віри, а
скоріше нав’язує особливу модель поведінки – закликає сучасних мусульман відтворити саму атмос-
феру першого століття ісламу, вжитися в неї, і нібито тоді всі таємниці віри відкриються вам самі по
собі. Фундаменталісти запрошують своїх нових однодумців взяти участь в свого роду грандіозній
рольовій грі - своєрідному пейнтболі, “войнушке”, ареною якої, на відміну від першого  золотого
віку, має стати весь світ. Насправді, такий підхід веде до створення зовсім нового ісламу. На зміну
релігії спасіння через книгу (Коран), якою виступає іслам на фоні християнства в очах християнсь-
ких богословів, народжується релігія дії. Така релігія, очевидно, цілком відповідає настроям сусп-
ільства, що прагне вирватися з пут багатовічного застою.

Звинувачення інших мусульман в невір’ї, як і інші специфічні ідеї ісламського фундаменталі-
зму, цілком логічно витікають з центрального для нього імітаційного підходу. Для повноти відтво-
рення обстановки перших років ісламу необхідно відтворити і зовнішнє середовище - звідси “джа-
хілійа джадіда” (нове невігластво - в розумінні язичництво), і звинуватити для цього в невір’ї всіх
інших (такф i р) і відмовитися від цього порочного середовища, створивши общину істинно вірую-
чих (хіджра).

Діяльність Мухаммада Абд аль-Ваххаба - цього прототипу сучасних радикалів - являє собою
своєрідне повторення діяльності Пророка з інтервалом в тисячу сто років. Принцип такфіра був
введений саме ним в його прагненні до повної схожості з часами справжнього пророка — оточуюче
суспільство (об’єкт набігів і проповідей) необхідно було визнати язичницьким. У ваххабітів були
свої літописці — Осман ібн Бішр і Хусайн ібн Ганнам, в книгах яких набіги описуються як перемоги
“мусульман” над невірними, тобто є повним, і навіть розширеним аналогом “Кітаб ал-Магазі”, що
належить перу “батька арабської історії” аль-Вакіді і присвячений воєнним кампаніям самого про-
рока іслама.

Фундаменталісти створюють і новий пантеон замість святих праведників і чудотворців (валі)
народного іслама за зразком еліти сподвижників пророка - асхабов і ансарів - в обличчі сучасників,
які загинули в священній війні, - шахидів. Їх іменами називають бойові підрозділи тощо.

Імітаційний підхід, який так явно переважає над теоретизуванням, робить політичний іслам
потенційно більш привабливим для широких народних мас. Сучасний фундаменталізм стає, таким
чином, своєрідним ісламським маскультом, побудованим на культі суперменів в чалмах і з повязка-
ми на головах2.

Перешкодою на шляху поширення нового фундаменталізму встає традиційний іслам з його
регіональними варіантами та інститутами. Для периферії ісламського світу, в тому числі і мусуль-
манських територій колишнього СРСР, особливого значення набувають взаємовідносини з суфіз-
мом (ісламським містицизмом — широко поширеною і впливовою течією в багатьох країнах Близь-
кого Сходу, особливо в Єгипті).

Часто говорять, що суфізм - основний опонент фундаменталізму на Північному Кавказі та в
Центральній Азії. Але у своєму запереченні книжного герменевтичного знання фундаменталізм С.
Кутба багато в чому наближається до містицизму (суфізму). Тут є змістовний потенціал для синтезу,
а значить в перспективі й можливого політичного об’єднання. Протистояння, що спостерігалося в
окремих випадках, носить скоріше організаційний характер - це боротьба між традиційною суфійсь-
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кою і новою фундаменталістською духовними елітами, які в принципі можуть бути в кінцевому
результаті інкорпоровані в досить гнучку організаційну структуру політичного ісламу, побудованого
на відносно незалежних джамаатах, об’єднаних навколо якого-небудь харизматичного лідера. Ісламсь-
кий містицизм заснований на імітаційному діяльному шляху одержання богооткровенного знання.
Формою цього діяльного освоєння, окрім різноманітних, власне, містичних обрядів (зікрів - радінь и
т.п.), може виступати і боротьба (джихад) у всіх її проявах. Історія, в тому числі й російська, знає
немало прикладів того, як суфії бралися до зброї - Шаміль на Північному Кавказі, Ваїсов божий
полк у Башкирії й Середній Азії.

Суттєва змістова відмінність політичного ісламу полягає в наявності, на перший погляд, цілком
світської мети, декларованої ісламістами. С. Кутб пише про необхідність знання не для книжкової
полиці, а для руху (харака), намічає своєрідну політичну програму, етичну за своєю формою - ство-
рення умов для реалізації людської гідності – “карамат ал-інсан”. Він вводить політичні терміни,
описуючи сучасні суспільства нового язичництва як побудовані на антагонізмі “Заліма” (тирана) (у
фундаменталістів також широко використовуюється термін “мустабідд” - деспот, поневолювач) і
народу, що є пасивним об’єктом цього деспотизму і утиску. Вводиться поняття ідеальної держави -
халіфату. Але оскільки ніякої конкретної політичної теорії за цим не видно, на ліберальних чи, шир-
ше, нерелігійних арабських і західних опонентів все це справляє враження декларативності. На-
справді, уявляється, що халіфат в розумінні С. Кутба це не якась конкретна форма державного уст-
рою, а швидше певний стан суспільства, де всі дії громадян і політичної влади повинні базуватися
на наслідуванні персонажів раннього ісламу. В результаті халіфат - це не держава, не економічний
устрій, а певний механізм колективного богоосягнення.

Термін “фундаменталізм”, таким чином, за своєю внутрішньою формою дещо обмежує розу-
міння суті цього явища. Він відображає лише один з аспектів цього руху - певну ціннісну орієнта-
цію. Насправді народжується нова релігія, новий іслам. Віссю його стає ідея боротьби в найширшо-
му розумінні. Замість споглядального ісламу, побудованого на тлумаченні священних текстів, народ-
жується релігія дії.

Іншим важливим моментом, який необхідно враховувати при оцінці потенціалу популярності
фундаменталістської ідеології, є її здатність відображати і задовольняти інтереси своєї аудиторії.

Близькосхідне суспільство характеризується складнішою соціальною структурою, ніж захід-
не. Для нього характерна низька соціальна мобільність, що призводить до консервації на різних
рівнях, в кожній окремій соціальній ніші, своїх, часто доволі архаїчних форм суспільної свідомості,
стереотипів і моделей соціальної поведінки.

Ситуація, в якій  поширюється політичний іслам, типологічно однакова, будь це Єгипет, Іран
чи Північний Кавказ. Це зубожіння і люмпенізація широкого прошарку мусульманського населення,
яке часто втратило традиційні механізми самозабезпечення; наявність зовнішньої сили, яка іденти-
фікується як неісламська, і яка активно втручається у внутрішнє життя чи формально керує даною
територією; і, нарешті, клановий, замкнутий характер влади, що нерівномірно розподіляє економічні
блага на користь обмеженої  еліти.

На цьому фоні політичний іслам знову проявляє певну схожість з марксизмом ХІХ і початку
ХХ ст., яка полягає в тому, що він виступає в якості ідеології-ліфта, пропонує схему формування
контреліти. (Марксизм вивів на вершину соціальної піраміди маргінальні прошарки, які не мали
раніше шансів на соціальний успіх - свердлови, троцькі, сталіни і берії - представники класів, етні-
чних, і професійних груп, що займали маргінальне положення в російському суспільстві за часів
імперії).

Найбільш сприятливий ґрунт, як показують останні події, ісламський фундаменталізм знай-
шов на Північному Кавказі, особливо в Чечні. Цьому, на наш погляд, не в останню чергу сприяє
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маргінальне становище, яке займали північнокавказькі суспільства в колишньму Радянському Со-
юзі. Маргінальність північнокавказців в радянському суспільстві з його до цих пір більш ніж  акту-
альним поділом на росіян і неросіян значно перевищувала маргінальність закавказців і деяких інших
мусульман, таких як татари (з цієї теми навряд чи існують спеціальні дослідження, але особистий
досвід не обманює: пригадується, зокрема, вислів одного комполка про те, що, на відміну від північно-
кавказців, татари в армії вважаються росіянами).

Про маргінальність говорить і той факт, що з усього Північного Кавказу единим, хто зайняв
хоч якесь важливе положення в радянському партійному істеблішменті був осетин Дзасохов (пост
секретаря ЦК). В армії найбільшу кар’єру зробив Дудаєв (але таких генералів в будь-якому з числе-
них управлінь МО - сотні) і полковник Масхадов, командуючий артилерією групи радянських війск
в Угорщині. З усієї нової національної культури Дагестану збереглося тільки два імені - поетів Расу-
ла Гамзатова і Фазу Алієвої.

Історична маргіналізація “осіб кавказької національності”, якими поповнюються в Росії лави
послідовників ідеології ісламського фундаменталізму, доповнює подібність шляхів розширення впливу
цієї ідеології в регіоні її походження - на Близькому Сході. Міняючи світ з центром у Москві на світ
з центром у Мецці, північнокавказькі фундаменталісти начебто двічи компенсують свою маргі-
нальність, обираючи не-Москву і не-Вашингтон.

Висновки. Для мусульманського світу подальший ренесанс ісламу означає прагнення до ак-
тивнішої участі мусульманських країн у світовій політиці. Те, наскільки конструктивною буде ця
участь, залежить від цілої низки факторів їх внутрішнього економічного, політичного та соціально-
го розвитку. При усуненні певного радикального нашарування, іслам може стати для різних за своєю
орієнтацією політичних рухів своєрідним спільним фундаментом, необхідним для пошуку нових,
більш успішних, соціальних моделей, які сприймалися б, нарешті, не як привнесені, а свої спо-
конвічні, що доволі важливо на тлі кризи ідентичності, що переживається цими країнами.

Чи стануть мусульманські території Російської Федерації і найбільш проблемні райони мусуль-
манських республік колишнього СРСР участниками цих процесів, залежить не від інтенсивності
поліцейських заходів, а від того, чи буде знайдено інший, не настільки радикальний спосіб подолан-
ня їхньої маргінальності економічної, політичної та соціальної.

1 При цьому існує не менша кількість концептів та текстів, які могли б послужити обґрунтуванню
політики терпимості та миролюбності, деяких принципів демократії й тому подібних непопулярних
серед екстремістів поглядів - у таких випадках деякі екстремісти дозволяють собі виправляти самого
Пророка. Так група “ат-Таваккуф ва-т-Табаййун” закликала відмінити захисний епітет “люди книги”
стосовно християн і застосувати до них насилля.

2 Ефективність масової культури вже давно перевірена на Заході.
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ІЗ ТРАДИЦІЇ БЛАГОПОБАЖАНЬ У ІМПЕРАТОРСЬКОМУ КИТАЇ

(дві знахідки в Інституті рукопису НБУВ НАНУ)1

Вхід до одного з приміщень читальної
зали Інституту рукопису Національної бібліо-
теки України ім. В.І.Вернадського НАН Ук-
раїни з обох боків прикрашають дві старовинні
дошки з ієрогліфічними  перламутровими інкру-
стаціями у чудових дерев’яних рамах з витон-
ченим орнаментом, також інкрустованих пер-
ламутром, яшмою та нефритом.  Вже поверх-
невий огляд переконує: батьківщина дошок –
Китай, що видно з оригінального орнаменту
(фото 4), стилю виконання навісних петель, але
передусім з форми ієрогліфів, які є безумовно
китайськими.  На кожній дошці їх рівно 120, вони
однакового розміру2 (висота – 55, ширина – 35),
розташовані в 12 рядків по 10 ієрогліфів у
кожному3 і усі є різнописами того самого ієрог-
ліфа: “щастя” (фу) на одній з дошок (фото 1)
та “довголіття” (шоу) на іншій (фото 2).  При-
чому накреслення кожного ієрогліфа жодного
разу не повторюються, хоча використані в
роботі каліграфічні стилі є ідентичними на обох
дошках (наприклад, на дошціфу стилі ієрогліфів
№ 1, 3, 6, 10, 102 відповідають ієрогліфам № 1,
91, 119, 118, 56 на дошці шоу).

Наскільки нам відомо, ніхто з науковців
досі не займався вивченням цих експонатів, і
від часу їх появи у Інституті не було оприлюд-
нено жодної наукової публікації на цю тему.
Лише одного разу, на шпальтах газети “Більшо-
вик” від 2 жовтня 1935 р. з’явився невеличкий
допис невідомого нам (без підпису) автора,
присвячений цим предметам [Більшовик 1935].
Наводимо згаданий текст повністю:

“СТАРОВИННІ КИТАЙСЬКІ ПИСЬ-
МЕНА“

Відділ рукописів бібліотеки УАН придбав дві дошки з китайськими письменами, що стосують-
ся дуже давніх часів розвитку китайської культури – приблизно двадцять століть тому.

Це – дві невеликі дошки, на кожній з них по 120 знаків, вирізаних з перламутру – найтонша,
прекрасна робота. Кожний знак передає поняття одного й того ж слова – “багатство”. На другій
дошці – така ж кількість знаків передає поняття слова – “багатоліття”.

Такі письмена-ієрогліфи, виконувані кращими майстрами китайського каліграфічного писання,
за звичаєм, дарувалися багатому мандаринові або навіть імператорові від його вірнопідданих.”.

фото. 1

фото. 2

фото. 3

фото. 4
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Єдиним істотним зауваженням щодо публікації є невірне трактування автором зображень
ієрогліфа фу – “щастя”, але цьому є логічне пояснення.  Передусім, ієрогліф “багатство” у китайській
мові теж має читання фу, більш того, їхні накреслення досить схожі (табл. №1 та №2 відповідно).
Нарешті, стилізації фу на дошці, виконані у найбільш архаїчних стилях цзягувень (табл. №5), нага-
дують швидше ідеограму “багатство”, аніж “щастя” (напр. №№20, 34, 37, 40, 42, 65, 69, 78, 90, 105,
117, 120) [Hanzi… 1993, 116; Shiyong… 1987, 52, 127].  Слушними є згадки щодо призначення таких
дошок у давньому Китаї та часу виникнення зображених зразків каліграфічних стилів (епоха Шан:
XVII-XI ст. до н.е.).  Однак жодної згадки щодо віку та походження експонатів тут теж не знахо-
димо.

За сприяння виконуючої обов’язки старшого наукового співробітника Інституту, кандидата
історичних наук Світлани Олегівни Булатової вдалося визначити точний час надходження дошок
до бібліотеки – осінь 1932 р., а також ім’я найбільш імовірного власника – одного з баронів роду
Шо-дуар4 (Chaudoir) [Булатова, Біленький 2000, 56—74].  Про це свідчать принаймні два архівних
документи: 1) Акт про переміщення збірки Шодуарів з фонду Волинського державного музею до
ВБУ в Києві [Акт…], складений і підписаний 9 жовтня 1932 року; 2) перелік переданих матеріалів
[Перелік…], у якому за №3 значиться: “Азійські південно-східні дошки з гієрогліф<ічним> письм<-
ом>”.  Помилки бути не може, оскільки більше нічого подібного у сховищах Інституту не збері-
гається.  Приналежність дошок до зібрання Шодуарів зовсім не дивує, оскільки барон Станіслав
Янович Шодуар (1790—1858) – свого часу широко відомий нумізмат і бібліофіл – мав неабиякий
потяг до орієнталістики.  Деякі з його відомих наукових праць стосувались історії монет у країнах
Далекого Сходу (Китай, Корея, Японія) [Булатова… 2000, 59], багато доповнені численними
ілюстраціями [Фонд…, №№130, 134, 144]; серед рукописів барона – нотатки щодо китайських мір
ваги [Фонд…, №142], анотації китайських літописів [Фонд…, №131], опис провінцій Китаю,
хронологічні таблиці правління імператорів країн Далекого Сходу [Фонд…, №№136, 141] тощо
[Булатова, Біленький 2000, 63].  Бібліотека С.Шодуара налічувала чимало одиниць, безпосередньо
пов’язаних із китайською мовою та історією, у тому числі китайські класичні Канони, зокрема,
“Чотирикнижжя” і “П’ятикнижжя”, а також словники [Catalogue…, 55, 202—221; Фонд…, №№137,
139, 145, 146].  Серед рукописних автографів С.Шодуара чимало каліграфічних написів китайською
мовою, багато з яких вочевидь виконані майстром (швидше за все китайцем) практично бездоганно,
а деякі – аматором (ймовірно, самим бароном) [Фонд…, №№129—146].  Нарешті, він підтримував
тісні дружні й наукові стосунки з відомими синологами, зокрема з петербурзьким ученим
З.Ф.Леонтієвським [Булатова, Біленький 2000, 63].  Усе це підтверджує версію, за якою інкрустовані
дошки перебували у власності саме родини Шодуарів, – втім, з певністю цього сказати поки що не
можна.  Яким шляхом ці дошки потрапили до Шодуарів, лишається досі не відомим.

* * *
Перш ніж перейти до семіотичного аналізу дошок, наведемо їхні фізичні параметри.  Обидві

дошки є ідентичними за розмірами, матеріалами виконання, характером оздоблення, типом, компо-
зицією та колоритом орнаменту.  Власне, єдиною видимою відмінністю є ієрогліфічний зміст.  Габа-
рити дошки (висота, ширина, товщина) становлять 1000х730х38.  Конструктивно дошка складаєть-
ся з чотирьох основних частин:

1. Власне дошка з ієрогліфами, розміри якої становлять 870х600х18.  Вона вироблена, оче-
видно, із глино-піщаної або цементно-піщаної суміші із додаванням у значній пропорції яскравого
барвника індиго, так що дошка має насичений індиго-синій колір5.  Інкрустація виконана шляхом
різьблення на поверхні дошки жолобів у формі відповідного ієрогліфа, заливання їх клейовою ма-
сою (подекуди інкрустація випала і лишились жолоби, заповнені деінде затвердлою клейовою ма-
сою), після чого вставлення у жолоби вирізані перламутрові елементи ієрогліфів, так що поверхня
ієрогліфів дещо виступає над поверхнею дошки, завдяки чому створюється стереовізуальний ефект.
Зі зворотного боку, як видно з пошкодженого місця, дошка виклеєна стійким левкасом (прошарком
цупкого тонкого полотна, проґрунтованого клейовою сумішшю) і вкрита чорним лаком, а поверх
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нього – рожевою фарбою, на якій збереглося чимало залишків позолоти або ж бронзової фарби.
Надзвичайно цікавою знахідкою в лівій нижній частині дошки фу є напис з двох ієрогліфів, викона-
ний пензлем і чорною тушшю в стилі “трав’яного письма” цаошу (фото 4).  На жаль, оскільки
ідентифікувати ієрогліфи почерком цаошу (таб. №9) є часом досить складною справою навіть для
китайських фахівців, точно встановити зміст напису поки що не вдалося.  Гіпотетично, це може
бути дата, місце виготовлення, майстерня або автограф майстра.  Але на нашу думку цей напис
міг бути зроблений випадковою людиною з певною метою.  Ризикуючи потрапити під критику фахівців,
одважуся стверджувати, що тут виписано слово чжуаньі (табл.1, №31) [Jiuti… 1991, 288, 325;
Shiyong… 1987, 137, 177], що означає “переміщення”, “перенесення до іншого місця”.  В такому
випадку напис передає усього лише певне адміністративне розпорядження стосовно місцезнаход-
ження цього /цих предметів, що цілком вірогідно, зважаючи на їх “мандрівну” долю.  Втім, для
остаточного дешифрування напису, до роботи слід було б залучити кваліфікованих китайських ек-
спертів-графологів.

2. Рама, інкрустована орнаментом (фото 3).  По всій довжині рама має ширину 60 і товщину
28.  Вона вирізьблена з дерева, оклеєна з обох боків левкасом, а поверх ґрунтівки вкрита чорним
лаком, що можливо чітко побачити у місцях зламу фрамуги.  Внутрішня її сторона покрита позоло-
тою або бронзовою фарбою.  Для інкрустації, виконаної у згаданий вже спосіб (див. вище), викори-
стано перламутр (листя, зооморфний та геометричний орнаменти), зелений непрозорий нефрит (ли-
стя), червону непрозору яшму (суцвіття) та прозорий темно-фіолетовий, майже чорний, камінь
(чашечки квітів).  На обох дошках орнамент виконаний відносно умовних центральних (горизон-
тальної та вертикальної) осей чітко симетрично.  На зворотному боці рам обох дошок (фу – у
верхній частині, шоу – в нижній) можна побачити залишки червоних сургучевих печаток.  На дошці
фу можливо розрізнити лише цифри “2”, “8” та літеру “А”.  На дошці шоу чітко видно розташовані
у самому центрі по колу цифри у такій послідовності: “1”, “8”, “7”, “2”; зважаючи на роки життя
представників трьох поколінь династії Шодуарів (Станіслава, Максиміліана та Івана), можна при-
пустити, що печатка зафіксувала рік – 1872.  Але що було зафіксовано цією датою?  Наявність
року й відсутність родового герба свідчить про непричетність печатки до родини Шодуарів.
Вірогідно, це сургуч поштового штемпеля, який ставився при пересиланні дошок (скажімо, з місця
придбання до родинного маєтку Шодуарів, або з маєтку до Києва), а може й печатка музею чи
окремої колекції від дати надходження / заснування?  Поки що це лишається таємницею.  Очевидно
лише, що штемпель був поставлений за життя Максиміліана Шодуара (його батько Станіслав
помер у 1858 р.) і ніяк не вказує на місце виготовлення дошок.  Принаймні, можна бути абсолютно
певним, що дошки були виготовлені не пізніше вказаної дати.  На зовнішньому колі печатки –
залишки кириличних літер “Т”, “К”, “И”, “А”, з яких можна зробити наступні висновки: “Т”,
відокремлена з обох боків крапками, є окремою літерою-абревіатурою; між літерами “К*И” затерто
три літери, які разом складали слово “К000И” (прізвище, географічна назва або, скажімо, назва
поштової станції); перед літерою “А” стерто один знак (літеру?), і ці дві літери, відокремлені крапками,
складають окрему абревіатуру чи слово “*А”.  Чи зустрічалися подібні печатки на інших предметах
колекції Шодуарів, нам не відомо6.

3. Дерев’яна лакована фрамуга шириною 38 і товщиною 5, що облямовує раму по периметру.
На рамі дошки фу з одного боку наклеєно два паперові прямокутники з цифрами, очевидно, інвен-
тарними номерами.  На одному значиться №069, на іншому – №5381 і нижче 1946 (можливо – рік
проведення першої повоєнної інвентаризації фондів бібліотеки).

4. Навіса (петля), вилита з чорного металу (швидше за все з чавуну), є стилізацією двох
кажанів (фу), що переплелися крильми.  На дошці фу значний її фрагмент відсутній (зламаний).

* * *
За словами російського синолога Л.С.Васильева, у Китаї з давніх часів “…практика при-

вітань і пов’язаних із цим побажань була надзвичайно поширеною й ретельно розробленою. Родичі,
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друзі, знайомі, сусіди завжди у потрібний момент і з принагідними церемоніями бажали винуватцю
урочистостей усіх благ, які б він тільки хотів бажати й мати.  І майже завжди усі побажання супро-
воджувалися відповідними знаками, жестами, словами і символами (у тому числі дарунками. –
В.Г.), причому символіка благопобажань була настільки детальною, різноманітною, спеціальною, а
часом і складною, що розібратися в ній і дати гідну оцінку було нелегко навіть фахівцю…” [Васильев
1970, 423].  Інкрустовані дошки, про які йшлося вище, якраз і є класичним зразком предметів з
благопобажаннями у китайській традиції стосунків між членами громади.  Як справедливо
зазначалося у газетному дописі (див. вище), такі дошки могли підноситися як уклінний дарунок
вельможі, чиновнику, старійшині громади або навіть просто багатій людині від підлеглих, товаришів
або родичів з метою побажання різних життєвих благ: щастя, здоров’я, довголіття, багатства тощо.
Не можна виключати тієї можливості, що дошки ці замовлялися не як предмет офіри, а для
особистого користування китайського чиновника чи вельможі з нагоди, скажімо, побудови нової
оселі, одруження тощо.  В даному випадку це не принципово – важливо, що у будь-якому разі
згадані предмети виражають певні благопобажання, адже наша робота спрямована не на виявлення
закономірностей традиції офірування в Китаї, а на визначення деяких особливостей символіки явища
благопобажання.  Слушним є зауваження професора Тяньцзіньського університету Ген Ерліна
стосовно того, що досить високий рівень виконання різьблення й інкрустування дошок цілком може
свідчити про значний ранг людини, якій призначалося це підношення [Geng Erling 1998], а характер
внутрішньої символіки орнаменту лише підтверджує це припущення [Сычев… 1975, 112 (№XVIII)].
Справді, складність роботи полягає і у складному багатоетапному технологічному процесі
виготовлення самої дошки, і у виборі матеріалу, що справляє приємний поліхромний ефект на глядача,
і у високій майстерності різьбяра (усі виготовлені ним орнаментальні елементи скопійовані з
надзвичайною детальністю; усі елементи інкрустації – подекуди досить великі й складні – різьблені
з цілих пластин матеріалу, а не з уламків; розміри усіх ієрогліфів є точно витриманими), зрештою, у
винятковому професіоналізмі каліграфа – більшість зображених ієрогліфів репрезентують різні
каліграфічні стилі давнини, але усі 120 зображень є неповторними!  Однак, безперечно, що об’єктом
підношення був саме китаєць, а не Шодуар, і тим паче не бібліотека, оскільки в таких випадках на
подібних предметах мав бути зроблений відповідний напис або принаймні поставлено печатку із
засвідченням об’єкту дарунку.  Втім, як правило, подібні дарунки залишались без будь-яких написів,
оскільки були радше функціональними, аніж декоративними або іменними.  Такі роботи були, так би
мовити, позбавлені авторства, позаяк важливим був власне об’єкт, а про їхнє призначення говорило
саме зображення на офірованому предметі.

У китайській традиції предмети офіри, пов’язані з ієрогліфічними написами, різнились за ма-
теріалом виконання, змістом напису та суто кількісними чинниками.  Офірувати могли, скажімо,
паперовий або шовковий сувій з каліграфічним написом тушшю, дошку з таким же написом, гапту-
вання або гобелен, мозаїку чи інкрустацію, лаковані дерев’яні вироби з вирізьбленими побажання-
ми тощо.  Написи могли варіюватися від поеми чи віршованої строфи до традиційних побажань на
кшталт “Най справдяться 10 000 мрій!” (табл. №10), “Довгих років, легкого довголіття!” (табл.
№11), “Щастя – довгого, неначе води Східного моря, довголіття – мов у нестаріючої сосни на
Південній горі!” (табл. №12) тощо.  Такі написи поділялися на певні типи, які були відмінними для
кожної історичної епохи (на прикладі основних типів зичень в епоху Хань): довголіття, численних
нащадків, справдження бажань, радощів життя, багатства, службової кар’єри, добрих стосунків
між родичами, квітнення держави [Древние… 1983, 271].  Будь-який предмет, що містив зображення
ієрогліфів-благопобажань, за уявленнями китайців, набував магічної сили, тому в оселі йому завше
виділялося особливе місце: вази, чаші, карафи, інший посуд, вироби з кераміки, фарфору, металу,
каменю чи дерева розміщувалися довкола домашнього вівтаря або на ньому; паперові, шовкові
сувої та гобелени навішувалися обабіч дверей, насамперед вхідних (дешеві паперові листівки із
зображенням “щасливих” ієрогліфів досі клеють на воротах або вхідних дверях оселі під час свят
або сімейних урочистостей).  Розташовані у такий спосіб, написи виконували містичну функцію
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своєрідних оберегів і щасливих знаменувань7 для власника, його родини та оселі, у якій вона мешкала.
На підношенні міг бути зображений усього один каліграфічно виконаний ієрогліф, який вже містив у
собі певне побажання, наприклад, щастя, багатство або довголіття.  У такий спосіб досягався
специфічний ефект перцепції офіри: ієрогліф конотативно містив усі можливі побажання означеного
семантичного поля.  Очевидно, в процесі становлення традиції офірування першорядну роль відіграла
не лише безпосередня семантика, але й етимологія зображуваних на дарунках ієрогліфів, тож кожен,
хто підносив подібний дарунок або його приймав, мусили знати і враховувати цей чинник.

Ієрогліф фу (щастя) є складною ідеограмою і містить два значущі елементи.  Лівий являє
собою схематизоване накреслення Т-подібного вівтаря для священних жертвоприношень у цере-
монії вшанування духів померлих предків [Hanzi… 1993, 186; Резаненко 1988, 126], що символізу-
вав горній небесний рай (широкий і світлий) та пекло (вузьке й глибоке) – наочною ілюстрацією є
також малюнок-репродукція поховального шовкового стягу дружини ханьського чиновника [Hanzi…
1993, 187].  Правий елемент є зображенням ритуальної жертовної посудини для вина8, нерідко на
ніжках [Hanzi… 1993, 116]. Фу є надзвичайно давньою ідеограмою: відома досить значна кількість
варіантів її накреслень вже у стилях цзягувень та цзіньвень [Hanzi… 1993, 116; Shiyong… 1987,
127] – вівтар, біля якого розміщено карафу / глек із жертовним вином.  Таким чином, при вживанні
ієрогліфа фу побажання щастя розширюється до первинної етимології знака – жертвоприношення
предкам, у яких, відповідно, просять заступництва й допомоги.  Недвозначний зв’язок із темою
вшанування предків простежується і в етимології ієрогліфа шоу (довголіття) [Hanzi… 1993, 21;
Shiyong… 1987, 65; Jiuti… 1991, 227], у верхній частині якого зображено схематизовану постать
старої людини з довгим волоссям, вусами і бородою – предка, а нижче – руку нащадка, у якій той
тримає чару з вином, що разом може означати як побажання довголіття живому, так і вшанування
духа померлого старійшини.  Не випадково, що офіру з побажанням довголіття мали підносити
насамперед нащадки, в той час як для фу (щастя) визначених пріоритетів у процедурі підношення
не існувало.

Серед предметів-талісманів, що придбавалися у дарунок або власне користування, особливу
групу становлять предмети неутилітарні – маємо на увазі витвори мистецтва, для яких естетична
функція була єдиною крім означеної вже містичної.  Такими були так звані картини-ребуси, яскра-
вим прикладом яких є китайські новорічні лубки няньхуа (таб. №13) [Редкие… 1991], – тут поряд
із традиційною символікою широко використовувалося явище омонімії9, зокрема, омофонії, у ки-
тайській мові [Васильев 1970, 426], а кожна така картина являла собою систему символів, що
складалися у своєрідні семантико-фонетичні ребуси, – а також каліграфічні написи з
благопобажаннями, ієрогліфічні інкрустації тощо.  Що стосується дошок Шодуара, то певний
символічний код містить у собі орнамент на рамі, а також кількість зображених ієрогліфів, принцип
їхнього розташування та характер начертання; очевидна знаковість закладена і в самому явищі
парності цих дошок (див. нижче).

Приблизно у ХІІ ст. (епоха Південна Сун) у китайських писемних джерелах з’являються
згадки про так звані таблиці ста побажань – “бай … ту” (табл. №8), які набули особливого поширення
серед населення Китаю наприкінці правління династії Мін (1368—1644) та в епоху імперії Цін (1644—
1911) [Ci Yuan, V.3, 2174].  Як правило, ці витвори мистецтва мали вигляд напнутого на раму
полотна, дошки чи кам’яної пластини, на яких було намальовано, вирізьблено чи вибито (у нашому
варіанті – вирізьблено й інкрустовано) близько ста10 варіантів того самого ієрогліфа: фу (щастя) –
“байфуту”, цай (багатство, – таб. №14) – “байцайту”, цзи (сини, – таб. №15) – “байцзиту” тощо.
Цікаво, що попри кількість зображених ієрогліфів, на дошці не можна було знайти бодай двох
однакових.  У такий спосіб досягався подвійний ефект у символізації благопобажання на предметі
офіри: 1) очевидним було побажання того чи іншого блага у великій кількості (скажімо, число 100
означало “дуже багато”, а 10 000 – “без ліку”), до того ж у китайській традиції числа-розряди (10,
100, 1000 та 10 000) передавалися самостійними ієрогліфами (табл. №16) і відігравали значну роль
не лише у магії чисел11, а й у розвитку лексичного складу, системи ідеоматики і загалом стилістики
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китайської мови, чому безліч свідчень знайдемо безпосередньо у повсякденному мовленні китайців,
сучасній пресі та художній літературі, словниках; 2) підкреслювалося побажання того чи іншого
блага в усіх його можливих виявах.

Усі ієрогліфи, які зустрічалися на подібних предметах, можна умовно поділити на три основні
категорії.

1. Ієрогліфи, виконані у певному каліграфічному стилі (у тому числі піктограми), – ця катего-
рія містить дві підкатегорії: а) ієрогліфи однієї історичної епохи (наприклад, Західна Чжоу, Цінь та
ін.), але накреслені в різних стилях; б) різнописи в межах одного стилю (сюди слід віднести й
моностильні різнописи, виконані за різних епох)12.

2. Різноманітні стилізації, скажімо, під старовинні піктограми або каліграфічні стилі, зразки
яких були втрачені багато століть тому (таким є, зокрема, славнозвісне “пуголовкове письмо”); до
цієї ж категорії слід віднести неписьмовий “штемпельний” стиль, у якому застосовувалися каліг-
рафічні ієрогліфи певного стилю, виконані у формі квадрату, прямокутника, ромбу, кола тощо (здаєть-
ся, найбільшою популярністю серед майстрів користувався ієрогліф шоу – “довголіття”, див.:
[Eberhard 1996, 32, 168, 281; Christie’s 1996, 29]), – подібні зображення широко застосовувалися у
виготовленні печаток, на керамічному та металічному посуді, на ритуальному одязі деінде.

3. Суто декоративні зображення: ці знаки не несли в собі змістовного або символічного на-
вантаження; їх було геть неможливо ідентифікувати взагалі як ієрогліфи, оскільки від останніх там
не лишалося бодай абрису чи схеми, – абсолютно контекстуально залежні, вони сприймалися ви-
нятково при наявності відповідного оточення; метою їх зображення було збагачення візуальної
естетики офіри.

Стосовно інкрустованих дошок Шодуара – тут були задіяні усі означені категорії.  Нижче
наведена послідовна класифікація знаків на кожній дошці, але необхідно зазначити, що детальний
історико-графологічний аналіз зображених стилів, який цілком може лягти в основу окремої китає-
знавчої студії, ще чекає свого дослідника, – дана стаття ні за обсягом, ні за завданнями не може
орієнтуватися на розробку даної проблеми.

Варіанти начертання ієрогліфа фу:
1) №3, 5, 7—21, 24—27, 29, 31—38, 40—43, 46—56, 58, 60—67, 70—79, 81, 83—88, 90, 92—

96, 98—99, 101, 103—111, 113, 115, 117—118, 120;
2) №1, 2, 4, 6, 23, 30, 39, 44, 57, 69, 80, 82, 89, 91, 97, 100, 112, 116, 119;
3) №22, 28, 45, 59, 68, 102, 114.
Варіанти начертання ієрогліфа шоу:
1) №2—3, 5, 7—11, 13, 15, 17—25, 27—28, 30—33, 38—41, 43—44, 46—50, 52—53, 55, 57—

58, 60—64, 66—69, 72—87, 92—95, 98—99, 101—103, 105—107, 111—112, 114—116, 118—120;
2) №1, 6, 14, 16, 26, 29, 35—37, 45, 51, 54, 59, 65, 70—71, 88—91, 96, 100, 108, 110, 113, 117;
3) №4, 12, 34, 42, 56, 97, 104, 109.
Важливо, що кожен з ієрогліфів-інкрустацій згаданої 1-ї категорії виконаний у, так би мовити,

“строгих” каліграфічних стилях (з найдавніших піктограм цзягувень13 до стилів типу чжуань включ-
но), які розроблялися в різні періоди китайської історії до епохи Цінь (221—206 рр. до н.е.).  Тут,
наприклад, не зустрінемо стилів спрощених, так званих вульгарних – лішу, кайшу, сіншу чи цаошу
(табл. №5 та №9).  Причиною цьому є, по-перше, безперечна авторитетність давнини для китайської
конфуціанської етики (“Золотою добою” своєї історії китайці вважали періоди правління міфічних
досконаломудрих імператорів Хуан-ді, Янь-ді, Яо, Шуня, Юя та князів – засновників династії Чжоу,
а кожен зразок матеріальної чи духовної спадщини тих часів – каліграфія, поезія, бронзові вироби
тощо – визначався як досконалий взірець для наслідування), а по-друге, – специфіка китайської
системи аксіології соціокультурних явищ, де традиційно високо цінувалося усе канонічне, стабіль-
не, виважене, а рівнем нижче ставилося усе новітнє, вільне, експромтоване, спрощене: яскравим
прикладом є, скажімо, доля мови байхуа – писемного варіанту розмовного мовлення, – яка протягом
століть лишалася ознакою “вульгарної” простонародної літератури.  Те саме стосувалося й стилів
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каліграфії, для кожного з яких існувало певне “адекватне” призначення: різьблення печаток (цзягу-
вень, варіанти чжуань), офіційне діловодство (лішу, кайшу), написання творів епістолярного, по-
етичного та інших жанрів (сіншу), художнє каліграфічне оформлення картин (сіншу, цаошу та ін.)14.
У такий спосіб часові межі благопобажання розготралися на багато століть у минуле, створюючи
контекст причетності ювіляра до щастя, довголіття, багатства, родовитості та інших благ славетних
правителів сивої давнини.

Варто також звернути увагу на нумерологічний план організації ієрогліфів на дошках, тобто
на точну кількість зображених знаків та принцип їхньої організації на площині.  На кожній дошці 120
ієрогліфів розміщуються у 10 вертикальних стовбців та 12 горизонтальних рядків (10х12).  Якщо
згадати, що китайський календарний цикл має подвійне кодове позначення, утворене з двох груп по
10 (табл. №17) та 12 (табл. №18) циклічних знаків відповідно, то така структура побажання ви-
дається не випадковою, а має означати: “Бажаю безмежного щастя / довголіття в усіх його виявах
зо дня в день і з року в рік”.

Символіка орнаменту на обох дошках є однаковою і досить традиційною для предметів офіри
взагалі.  Пара кажанів, у формі яких вилито металеву навісу, символізують подвійне щастя [Eberhard
1996, 32], оскільки ієрогліфи фу (кажан) і фу (щастя) є повними омофонами (про роль омонімії у
китайській культурній традиції наприклад: див., [Васильев 1970, 426]), а тому зображення кажана
замінює ієрогліф “щастя”.  Слід підкреслити, що в китайському мистецтві кажани часто зобража-
лися навколо стилізованого ієрогліфа “довголіття” [Eberhard 1996, 32, 281; Китайские… 1988 (Кат.
№45)]. Одним з двох основних елементів декору рами є квіти лотосу – важливий символ китайської
(насамперед, буддійської) культури з широким спектром значень, серед яких “єднання”, “безпе-
рервність” (успіхів або народження синів), “скромність”, “кохання” тощо.  Виконане в декоратив-
ному контексті зображення лотосу несе додаткове символічне навантаження, слугуючи емблемою
Сонця, або літа: можливо, даріння двох дошок Шодуара було якимось чином пов’язане з цією
порою року, скажімо, влітку людина справляла свій ювілей; або робився натяк на зрілість (літо –
пора зрілості) [Сычев… 1975, 78].  Лотосове суцвіття може також символізувати довголіття або
навіть безсмертя [Eberhard 1996, 168—170], – у цьому випадку поряд можна побачити “гриб
безсмертя” лінчжи (табл. №7) [Eberhard 1996, 170], який в орнаментах (в нашому випадку також)
виконує, як правило, допоміжну знакову функцію, зумовлюючи сприйняття квітки лотосу як символ
саме довголіття.  Зображення квіток і листя лотосів зустрічаються на картинах, вазах, скриньках,
посуді деінде [Китайские… 1988; Fine… 1996, 107; Eberhard 1996, 146, 169—170].  Усього на
кожній рамі виконано 12 симетрично розташованих інкрустацій лотосових суцвіть: по 5 з кожного
боку по усій висоті рами та по одному на верхній і нижній її частинах. – Число символічне, тим паче
якщо зауважити, що кількість симетричних зображень куйлунів (див. нижче) на рамах є такою ж:
по 4 на кожній вертикалі й по 2 на кожній горизонталі, розташовані ніби обабіч лотосових суцвіть.
Другим основним декоративним елементом рами є традиційний для китайського мистецтва
геометричний орнамент.  Маємо кілька версій щодо його походження.  За першою – це декоративний
візерунок, поширений у Китаї ще в епоху правління династій Шан (XVII—XI ст. до н.е.) і Чжоу
(XI ст. – 256 p. до н.е.) й зображуваним на ритуальному посуді з кераміки і бронзи [Genius…1973,
61—97; Fine…1996, 40—41, 43, 106, 135].  Згідно з другою – він є етимологічно пов’язаний зі
стародавнім знаком свастики (див. прим. 9) [Eberhard 1996, 280—281], що символізує щастя, а в
орнаменті – число “10 000” (wan), або безкінечність (у цьому сенсі й безсмертя як безкінечність
життя). Зрозумілим є введення до орнаменту стилізованої під декор голови дракона (див. [Eberhard
1996, 83—86]), що також є звичним для китайських старожитностей [Fine… 1996, 177 (№244);
Китайские… 1988, Кат. №43, 233, 234, 267]. Цікаво, що деякі зі знайдених ними зображень
надзвичайно схожі на орнаментальне оздоблення дошок Шодуара [Fine…1996, 177 (№244);
Китайские… 1988, Кат. №160, 233, 234, 260, 267]. Позаяк усі вони датуються кінцем XVIII –
початком XIX ст., а також зважаючи на можливий час появи інкрустованих дошок, про які йдеться,
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у колекції Шодуарів (орієнталіст-аматор Станіслав Шодуар міг придбати їх починаючи з другої
чверті й не пізніше середини ХІХ ст., а для цих предметів час придбання найбільш імовірно є й
часом виготовлення), можемо зробити відповідний висновок стосовно можливого віку і цих дошок.
Додатковим свідченням достеменності такого датування є наявність серед зображених ієрогліфів
винятково декоративних, надто вільних стилізацій під старовинні піктографічні зображення (№6,
28, 30, 59, 68, 114 на дошці фу та №4, 6, 12, 34, 42, 91, 104 на дошці шоу), що є властивим для періоду
кінця правління династії Цін, тобто від кінця XVIII ст. до початку XХ ст.

Останнім актуальним питанням у даному дослідженні є визначення числа дошок-дарінь у
повному комплекті.  Іншими словами, чи повним є набір з двох дошок у колекції Шодуарів, чи там
бракує кількох одиниць?

Ще у каноні “Шуцзін” (розділ “Великий план”) наведено характеристику п’яти проявів щастя
(фу) в системі благопобажань, якими є довголіття (шоу), багатство, здоров’я тіла й упокоєність
духу, цнота, спокійна смерть [Древние… 1983, 269].  Тут вимальовується чітка ієрархія, верхній
рівень якої посідає побажання щастя, а нижній – окремі його прояви (у тому числі довголіття-шоу,
яке, відповідно, не є ієрархічно рівним благопобажанню щастя-фу), що відбивається у предметах
офіри: карафа для вина з начертанням ієрогліфа фу і 5 чарок з начертаннями інших осібних благопо-
бажань тощо.  Це підтверджується й нумерологією символа фу: класичним є зображення п’яти
кажанів (фу) як п’яти проявів щастя [Eberhard 1996, 68 ; Сычев… 1975] або п’яти божеств щастя
(у фу), що символізують довголіття, багатство, добробут, цноту, здоров’я [Eberhard 1996, 131].
Таким чином, дошок із благопобажаннями має бути принаймні шість.  Ще одним аргументом на
користь цього варіанту є особливість традиційних зображень духів-вартових, які вивішуються обабіч
дверей: як правило, на зброї або стягах, які ті тримають, вимальовано ієрогліфи фу [Редкие… 1991,
№6], а не пара різних ієрогліфів (наприклад, фу і шоу).

Однак, у противагу сказаному, професор Ген Ерлін вважає, що дошки в Інституті рукопису є
прикладом так званих “предметів-сестер” (табл. №21) [Geng Erling 1998], тобто саме парою, де
“старшою сестрою” (цзи) є дошка фу, а “молодшою” (мей) – дошка шоу.  Вочевидь, призначенням
дошок є “оберігати” вхід до оселі, тож вивішувалися вони якраз обабіч дверей (а не, скажімо, на
стінку, як каліграфічні сувої або картини), а тому могло їх бути лише пара.  Додатковим свідченням
саме такого призначення дошок є їхня масивність та складність (об’ємність) роботи, – шість под-
ібних предметів були б безперечно занадто громіздкими й не гармоніювали б з інтер’єром оселі
китайця.  Іншою підставою стверджувати про наявність у комплекті саме двох дошок є численні
ієрогліфічні зображення з благопобажаннями на різноманітних предметах старовини, як то: монетах,
храмових медалях, храмових стягах, посуді тощо.  На усіх без винятку переглянутих нами старо-
житностях, де є написи-благопобажання, ієрогліфи фу (щастя) і шоу (довголіття) зустрічаються
або разом, або поодинці, але жодного разу в парі з іншими ієрогліфами-благопобажаннями [Фонд…,
№144, XXXV, XLII, XLVI; Eberhard 1996, 18] (деякі зразки таких благопобажань наведено у табл.).
Цікавим прикладом є старовинний ламаїський стяг [Редкие… 1991, №23], на якому в центрі
зображено вазу з вісьмома буддійськими коштовностями, обабіч якої – пара величезних ієрогліфів:
шоу (зліва) і фу (справа), що підкреслює високу значущість цих благопобажань не лише у китайській
(конфуціанській та буддійській), а й у тибетській (ламаїській) традиції.

Попередні висновки. Дві дошки з ієрогліфічними інкрустаціями, які належать до фонду Шо-
дуарів і знаходяться в Інституті рукопису НБУВ НАНУ, виготовлені в цінському Китаї у першій
половині ХІХ ст. і являють собою традиційні предмети офіри з благопобажаннями щастя і довгол-
іття.  Створені як парний дарунок, вони могли призначалися для піднесення аристократу або чинов-
нику досить високого рангу на ювілей.  На територію України вони потрапили не пізніше 1872 р. На
жаль, досі не відомо, яким чином і коли вони опинилися в Україні взагалі, й серед предметів у
родинному зібранні Шодуарів зокрема, —даному питанні сподіваємося на подальшу допомогу співро-
бітників Інституту рукопису.
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1Автор висловлює щиру подяку співробітникам Інституту рукопису НБУВ НАНУ, насамперед
к. і. н. Булатовій Світлані Олегівні та Лисоченко Інні Дмитрівні за надані консультації та професійне
сприяння у написанні даної статті.

2 Усі розміри наводяться у міліметрах.
3 Для зручності усі ієрогліфи на дошках будуть умовно пронумерованими. Відлік починається з

верхнього правого кута, ведеться зверху донизу, справа наліво (за правилами читання давнього
класичного китайського тексту).

4 Для більш детального ознайомлення з родом Шодуар див.: [Булатова… 2000; Брокгауз…
1903, 765; Русский…1911, 360—361]. Вперше Шодуари оселилися в Україні у 1804 р. Станіслав
Шодуар був власником музею – одного зі значний приватних музеїв Європи, – що знаходився у родовому
палаці в містечку Івниця Житомирського повіту Волинської губернії. Його онук Іван Максиміліанович
(1859—1919) з 1903 р. переїхав у Житомир, куди було незабаром перевезено й бібліотеку С.Шодуара.
Після націоналізації бібліотеки у 1919 р., вона потрапляє до міського музею Житомира, а звідти в 1932
р. у складі найцінніших колекцій – до ВБУ в Києві.

5 У багатьох випадках первинним матеріалом у виробництві подібних дошок виступає камінь
цінтяньський стеатит, який у Китаї почали широко використовувати в епоху Юань як сировину для
виготовлення сувенірів, печаток тощо.

6 Сподіваємося, про походження червоних сургучевих печаток можна буде довідатися після
виходу монографічної праці, присвяченої колекції Шодуар.  Наскільки нам відомо, у Інституті рукопису
НБУВ невдовзі має відбутися захист кандидатської дисертації пана Є.А.Біленького з даної теми.

7 Мабуть, не випадково дошки з побажаннями щастя й довголіття були розміщені саме обабіч
входу до читальної зали Інституту рукопису.

8 Зображення тієї самої посудини під дахом або в льоху є протозображенням ієрогліфу фу
(багатство) [Hanzi… 1993, 116; Shiyong… 1987, 52].

9 У сучасній китайській мові існує близько 400 складів (число складів у давньокитайській мові
не дуже відрізнялося від названого), за кожним з яких закріплено музичні тони – від 1 до 4.  Таким
чином, прочитання, наприклад, фу могли мати (і мають) десятки ієрогліфів з найрізноманітнішими
значеннями.

10 Ієрогліфів могло бути більше або менше 100, але задля милозвучності цифра завжди
округлялася до 100. Приклади такої “невідповідності” можна зустріти у популярних збірках поезій
(“300 танських віршів”), у циклах картин (“100 зимових пейзажів”) або у художніх альбомах (“1000
сувоїв художника …”) тощо. Інколи в особливих випадках ієрогліфів могло бути близько 1000, тоді
предмет мав назву “цянь…ту” (цянь – тисяча).

11 Наприклад, у відомому благопобажанні “Ваньши жуі” (див. вище) ієрогліф вань (10 000)
замінив свій повний омонім, більш архаїчний знак вань (свастика) з тим же значенням (щастя,
добробут).

12 В рукописному фонді С.Шодуара, а саме в одному з описів монет Сходу, [Фонд…, №134]
збереглися виконані на кальковому папері зображення ієрогліфів різних стародавніх каліграфічних
стилів, причому для деяких піктографічних та ідеографічних знаків наведено кілька варіантів
накреслення у тому самому стилі й тієї самої епохи.  Так, наводиться 13 варіантів зображення ієрогліфа
“риба”, 14 – “віз”, по 20 – “черепаха” і “знижуватися”.  Тож не повинна дивувати кількість різнописів
на інкрустованих дошках-дарунках.

13 У доханьські епохи було створено значне число каліграфічних стилів типучжуань. У нотатках
С.Шодуара з історії китайського письма їх згадується понад 27 видів [Фонд…, №137].

14 Зразки цих та інших письмових каліграфічних стилів можна знайти у спеціальних словниках,
наприклад [Jiuti… 1991; Shiyong… 1987] та ін.
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З ІСТОРІЇ РАЙОНУВАННЯ КИТАЮ

Гори та їх утворення (плато) складають значну частину території Китаю. Місцевість, вища за
500 м над рівнем Світового океану, становить 84 % території, в тому числі у межах від 500 до 1000
м – 19%, а 1000 — 2000 м — 28%. Гори й рівнини є основним системоутворювальним фактором і
найважливішим елементом макрогеоморфологічного контуру. Схід Китаю в основному рівнинний,
Центр і Захід — гористі. За даними китайських географів, гори становлять майже 2/3 площі тери-
торії Китаю, рівнини — 1/3, полярно протилежною є чисельність населення. В гірських районах
проживає 1/3, а на рівнині —2/3 населення КНР [Цзінцзі ... 1989, 32].

Найбільші  гірські  пасма  (Тяньшань-Їньшань-Яньшань; Куньлунь-Ціньлін-Даб’єшань;
Наньлін-Уїшань) простяглися у широтному напрямку. При цьому хребти Ціньлін та Наньлін ділять
Китай на три частини - Північний, Центральний та Південний.

Більш того, протягом всього періоду існування китайської цивілізації хребти широтного на-
прямку являли собою перешкоди на шляху великих міграційних процесів ханського населення і
відповідного розширення китайської держави з північного заходу на південний схід.

Спочатку кордони китайської держави ( і місця розташування її столиці) переміщувалися у
широтному напрямку — із заходу на схід. Цьому передували найдавніші культури Китаю - яншаось-
ка та луншанська (ІІІ—ІV тисячоліття до н.е.), осередки яких знайдені у провінціях Ганьсу, Хенань
та Шаньдун, тобто вони, за матеріалами археологічних розкопок, були розташовані на близьких
широтах.

Коли китайська держава розширилася до крайнього сходу (де її обмежувало Жовте море) і до
крайнього заходу (де межею слугували знов-таки природні фактори, а також проблема комунікацій
та у зв’язку з цим — забезпечення управління), власне, і почалося її розширення на південь та
південний схід. Це відбулося тоді, коли чисельність населення, рівень розвитку продуктивних   сил,
сприятливі політичні фактори сформували “критичну масу”, а центральна влада цілком упевнилась
у спроможності управління країною, при збільшенні їх території у південному напрямку, тобто у
можливості управління великою кількістю адміністративно-територіальних одиниць у нових райо-
нах освоєння. При цьому звичайно ж ускладнились завдання управління господарськими об’єкта-
ми й збирання податків, до правлячої верхівки додалися нові регіональні клани, збільшилася кількість
претендентів на керівні посади у державі тощо.

Про широтну ознаку еволюції кордонів китайської держави свідчить також існування назв
“серединних держав” — Західного і Східного Чжоу, західних та східних Цінь, Цзінь тощо.

Безумовно, давній Китай не існував на одній паралелі, а хребти Ціньлін та Даб’єшань не були
неподоланною перешкодою. Вже у чжоуському Китаї, зокрема у VIII—VI ст. до н.е., південніше
Ціньліна існувало царство Чу. Але це була лише його периферія. Історія цього царства під чжоусь-
ким правлінням дає підстави з точки зору центральної влади двозначно оцінювати віддаленість Чу
від центру: як позитивну, завдяки розвиненому господарству, культурі, сильній армії, й одночасно як
негативну через замкненість, сепаратизм, несплату податків центру, міжусобну боротьбу тощо. Про-
те для центральної влади царство Чу, а також царства У і Юе, які знаходилися південніше р. Янцзи,
ще кілька століть залишалися “варварською”  периферією,  і потрібно було не  менш  ніж півтисячо-
ліття, щоб вони почали зближуватися з ядром центру.

Китай розширювався на південь, долаючи природні перешкоди, освоюючи землі, створюючи
комунікації, завойовуючи право на існування на нових територіях.

Лише потім, у середньовічному Китаї, з’явилися назви, що свідчили про “меридіональний
характер” приросту території держави та її адміністративно-територіального розподілу. Історія се-
редньовіччя Китаю донесла до нас існування північних і південних династій, держав Північна Сун
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і Південна Сун тощо [Ерши ..., 1992]. Монголи, що підкорили Північний Китай і заснували мон-
гольську династію Юань, володіли  північними територіями, які межували з їх етнічною батьківщи-
ною. Реалізація їх політичної влади і економічних інтересів у Південному Китаї ускладнювалося в
тому числі й природними бар’єрами - широтними гірськими пасмами[Юань ..., 4].

Гори й нагір’я служили фактором розмежування провінцій (в історичному минулому — фу,
цзюнь, дао). Так, гори Тайханшань є природним кордоном між провінціями Шаньдун та Шаньсі (їх
назви перекладаються з китайської мови відповідно таким чином – “та, що на схід від гір”, “та,що
на захід від гір”), Яньшань та Сішань - між провінцією Хебей та Автономним районом Внутрішня
Монголія, Великий Хінган  —  між провінцією Хейлунцзян та Внутрішньою Монголією.

Фактором розмежування були й річково-озерні системи. Так, назви провінцій Хубей (“та, що
на північ від озер”) і Хунань (“та, що на південь від озер”) відображають їх положення відносно
найбільшої у Китаї системи озер Дунтінху та Поянху. Провінції Хебей (“та, що на північ від ріки”)
та Хенань (“та, що на південь від ріки”) розділяються р. Хуанхе.

У межах провінції Цзянсу, яку перетинає р. Чанцзян (Янцзи), існує розподіл на частини: та,
що розташована на північ від р.Чанцзян має назву “Цзянбей”, та, що на південь від цієї ріки, —
Цзяннань. Водорозділ р. Ляохе розтинає провінцію Ляонін на Ляодун (“на схід від р. Ляохе”) та
Ляосі (“на захід від р. Ляохе”).

Кордони ряду провінцій мають чіткий геоконтур, який збігається з адміністративним розпод-
ілом. Так, провінцію Хубей гірські масиви оточують з заходу, півночі, півдня, а провінцію Сичуань
- з усіх сторін.

Відносно однорідний геоконтур мають провінції   Цзянсу, Чжецзян, Цзянсі, Юньнань і, за
виключенням вузької приморської смуги провінцій, — Гуандун, Фуцзянь та Гуансі.

Характерні особливості   макрогеоморфологічного контуру впливали на процеси розвитку
транспортної системи Китаю протягом всього періоду існування держави.

Так, у Китаї протягом досить тривалого періоду транспортні артерії широтного спрямування
були досконаліші за меридіональні. В той же час забезпечення масових перевезень меридіонального
напрямку вимагало від китайської держави значних зусиль. Однією з неперевершених історичних
споруд середньовічного Китаю є, наприклад, Великий канал, який простягнувся з півдня на північ,
від озерної системи Сіху (провінція Чжецзян) до Тунсяня — передмістя Пекіна. У період Юанської
династії (ХІІІ—ХІV ст.) з метою вивезення зернового податку із основних зернових районів Китаю
- провінцій Цзянсу і Чжецзян - було налагоджене постійне морське каботажне сполучення від дельти
Янцзи до м. Тяньцзіня. Навігація з півдня на північ уздовж берегів Східного Китаю проводилася у
виключно суворих умовах, оскільки більша частина маршруту припадала на холодну течію Східно-
китайського моря, яка проходила у протилежному напрямку - з півночі на південь[Сучжоу ..., 1832].

Умови економічної діяльності в гірських або приморських районах вимагали дуже значних
витрат людських і матеріальних ресурсів китайського суспільства порівняно з умовами рівнини.
Проте суворі, а з європоцентристської точки зору - екстремальні, умови господарської діяльності в
горах і прибережній зоні акваторії стимулювали розвиток технологій сільського і водного господар-
ства, будівництва, тваринництва, транспорту, енергетики, військового мистецтва, які досі вражають
фахівців своєю досконалістю, пристосованістю до обмежених ресурсів або суворих умов природно-
го середовища.

Визначними подіями в політичному житті країни були зафіксовані у писемних джерелах по-
їздки китайських імператорів династій Мін та Цін у Південний Китай з північних столиць і у
Північний Китай - з південних. Навіть не супроводжуючись військовими діями, ці поїздки робили
значний внесок у зміцнення централізованої імперії, упорядкування системи управління господар-
ством, в оптимізацію комунікацій, у реорганізацію владних структур, податкової системи, грошово-
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го обігу, в розвиток культури, освіти тощо. У відповідності до місцевих умов такі поїздки часто
супроводжувалися змінами в районуванні прилеглих до маршруту подорожі територій, появою но-
вих або злиттям існуючих адміністративно-територіальних одиниць [Жемінь ... 1991].

Найбільш важка і драматична частина Великого походу військ Червоної армії Китаю у 1930-х
роках також припадає на перехід у меридіональному напрямку - з півдня на північ, з подоланням
всіх основних широтних гірських систем.

До середини 1950-х років   не існувало стаціонарного залізничного мосту через найбільшу
широтну водну артерію країни – р. Чанцзян (Янцзи). Побудований наприкінці 1950-х років міст
тривалий період був однією з найбільших   капітальних споруд КНР, найважливішим об’єктом пер-
шої в історії Китаю залізничної магістралі Північ-Південь (Пекін-Гуанчжоу). Лише у середині 1990-
х років було побудовано сучасні мости через р. Чанцзян в районі міст Ухань та Ічан.

Один з останніх прикладів “меридіональної осі” - ключовий об’єкт восьмої (1991—1995 рр.)
п’ятирічки - залізниця Пекін—Цзюлун (пункт на кордоні з САР Сянган),   будівництво якої заверше-
но у 1997 р.

Завдяки сталій історичній традиції, яка не обмежується наведеними прикладами,    з самого
початку    економічного районування   країни   (перша   половина   1950-х   років) макрогеоморфоло-
гічний контур відіграв важливу лінійну    та районоутворювальну роль. Так звані великі економічні
(до 1954 року—адміністративно-економічні) райони КНР значною мірою відповідали контуру гірських
хребтів. Північніше Ціньліну знаходилися Північно-Східний, Північний та Північно-Західний еко-
номічні райони, між хребтами Ціньлін та Наньлін - Центральний та Східний,   південніше Наньліну
та Уїшаню - Південний та Південно-Західний. Спроба об’єднати Південний та Центральний райо-
ни в єдиний Центрально-Південний район, що фактично був розділений Наньліном, досі не увінча-
лась успіхом.

Несприятливі   геоморфологічні   умови   економічного будівництва були спричинені розпов-
сюдженістю у Китаї карсту у межах багатьох територій, особливо у Південно-Західному Китаї, а у
Північно-Західному - піщаних масивів. Це зумовило інженерно-технічні     труднощі й вищі за се-
редні нормативи матеріально-фінансові витрати під час будівництва шляхів сполучень, передовсім
залізниць, а останнім часом - швидкісних автошляхів. Важко переоцінити багатий технічний досвід
Китаю в спорудженні транспортних об’єктів у гірських районах, а також в умовах наявності карстів
і піщаних порід.

Нині цей досвід сприяє реалізації завдань економічної стратегії, таких як  поступове подолан-
ня територіальної нерівномірності розміщення виробничих сил Китаю шляхом прискореного роз-
витку Центрального та Західного регіонів з їх переважно гірським ландшафтом, що насамперед
вимагає розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури, телекомунікацій.
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ПРОБЛЕМА ЕТНОГЕНЕЗУ ЯПОНСЬКОГО НАРОДУ В СУЧАСНІЙ
ЯПОНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

До епохи “Реставрації Мейдзі” етногенез японців розглядався істориками Країни вранішнього
сонця виключно в руслі міфологічної версії божественного походження Японських островів та місцевої
імператорської династії. Проте з проникненням у країну європейської методології історичних досл-
іджень світ побачили й перші справді наукові праці японських дослідників, присвячені складній
проблемі японського етногенезу. Та варто зазначити, що через обмежене поширення в світі знавців
японської мови більшість таких праць і досі лишається tabula rasa для європейських етнологів, що,
звичайно, істотно збіднює масив введеної у широкий науковий обіг інформації з означеної тематики.
Дана стаття спрямована на те, щоб хоча б частково закрити цю лакуну.

Одним із перших, хто почав досліджувати стародавнє населення архіпелагу і пов’язувати його
з сучасними японцями, був засновник кафедри антропології Токійського університету Цубої Сього-
ро (1863—1913), який до того опанував європейську методику археологічних розкопок та антропо-
логічних досліджень під час стажування в Англії та Франції. Повернувшись на батьківщину, Цубої
почав проводити масштабні археологічні розкопки, досліджуючи ряд мушлевих насипів часів Дзьо-
мон (7500—300 рр. до н.е.), поселення доби Яйої (III ст. до н.е. — III ст. н.е.), а також кілька курганів
епохи Кофун (IV—VII ст. н.е.). Саме на основі знайдених матеріалів і народилася його теорія про
коропоккуру (“тих, що живуть під землею”), яку Цубої вперше висунув 1887 р. у праці “Напевно, на
Хоккайдо жили коропоккуру”[Hanihara Kazuro 1986, 81; Hixoн… 1984  Т.15 81]. Суть теорії поляга-
ла в тому, що носії культури Дзьомон, які здавна населяли Японію і були автохтонами архіпелагу, не
належали ні до айнів, ні до японців, котрі в зв`язку з цим сприймалися прийшлими етносами, що
прибули до Країни вранішнього сонця або з півночі через Сахалін і Курили (айни), або з півдня
через Корею (протояпонці). Згадки ж про народ, що створив культуру Дзьомон, містилися, на думку
Цубої, у давніх айнських переказах, де коропоккуру називали маленьких на зріст загадкових духів,
які мешкають під землею, а вночі виходять на поверхню, щоб завдавати шкоди людям (айнам) та
їхньому господарству. Враховуючи, що звичайним житлом людей, що створили культуру Дзьомон,
як свідчили матеріали розкопок,  слугували землянки й напівземлянки, теорія коропоккуру набула
спочатку певного авторитету у наукових колах, насамперед, серед учнів Цубої Сьогоро, однак не
підкріплена достатньою кількістю антропологічних аргументів зі смертю засновника вона швидко
забулася.

Принципово інші погляди на японський етногенез висловлював автор айнської теорії Коганеї
Йосікійо (1868—1944). Його європейське стажування  проходило у Німеччині, де Коганеї вивчав
антропологію, анатомію й медицину, також ознайомився з працями відомого німецького японіста
Генріха фон Зібольда (1796—1866). Японський вчений здобув настільки авторитетне ім’я серед ко-
лег, що після повернення на батьківщину отримав дозвіл на створення у Токійському університеті
власної кафедри анатомії. Однак головним його уподобанням лишилася археологія культури Дзьо-
мон, якій Коганеї присвятив ледь не півстоліття свого життя, дійшовши висновку, що саме носії  цієї
культури і були предками сучасних айнів. Що ж до протояпонців, то вони, за його даними, тільки у
III ст. до н.е. завоювали північ острова Кюсю, після чого протягом століть поступово витісняли
айнів на північ архіпелагу, оселяючись на відвойованих землях. На доказ своєї теорії Коганеї наво-
див факт наявності переважаючого рисосіяння у пізньодзьомонських шарах розкопок лише в Цент-
ральній та Піденно-Західній Японії (цей тип господарювання асоціювався з нащадками японців-
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переселенців), у той час як економічний уклад, однотипний з класичним дзьомонівським госпо-
дарським комплексом мисливства, рибальства й примітивного землеробства (притаманний айнам),
зберігався на теренах Північної Японії до значно пізніших часів [Ніхон… 1984 б, 105]

Концепція Коганеї переросла з часом у теорію почерговості популяцій, яка і досі залишається
авторитетною в японській історичній науці. Її прибічники визнають за айнами спадщину носіїв
культури Дзьомон і вважають переселенців з материка предками сучасних японців. Зокрема, в руслі
теорії почерговості працює один з найавторитетніших дослідників епохи Дзьомон Кояма Сюдзо –
автор важливих підрахунків стосовно кількості острівного населення у ранньому (20 тис. осіб), се-
редньому (260 тис.) та пізньому Дзьомоні (76 тис. осіб). При цьому він зазначає у праці “Епоха
Дзьомон – відновлена за методом комп’ютерної археології” (1984) [Кояма Сюдзо 1984, 54—67, 172—
178],  що жили носії культури Дзьомон  маленькими поселеннями (до 24 осіб), мешкали переважно
у Східній Японії, а предки сучасних японців почали переселятися до архіпелагу тільки з настанням
епохи Яйої, що відбилося в археології у якісному зростанні (до 170 тис. осіб) населення островів на
початку III ст. до н.е., переважна кількість якого мешкала відтоді вже у південно-західній частині
країни. Кояма описує зміни, що відбулися у морфології людей Яйої, що також пов’язується з на-
слідками великомасштабної міграції протояпонців з континенту через Корею на острови Японського
архіпелагу.

Прибічником теорії почерговості є історик та антрополог Ямагуті Бін – автор фундаменталь-
ної праці “Предки японців” [Ямагуті Бін 1990], що витримала з 1985 р. три видання. У ній він
описує результати дослідження черепів  носіїв культури Дзьомон, айнів, людей епохи Яйої та епохи
Кофун, корейців та сучасних японців і приходить до висновку, що морфологічно (а отже й етнічно)
сучасні японці є найблизькішими до сучасних корейців, корейців давнини, людей Яйої та Кофун, а
отже можна припустити, що творці культури Дзьомон та айни, за Ямагуті, майже не брали участі у
формуванні сучасного японського етносу. Коли ж до попередніх результатів були долучені порівняльні
аналізи черепів VIII ст. з області Канто (Східна Японія), які виявилися також дуже близькими антро-
пологічно до черепів прибульців епохи Яйої, Ямагуті Бін аргументовано висловився за те, що пере-
селившись у III ст. до н.е. з Корейського півострова предки сучасних японців до X ст. активно завой-
овували та заселяли простір, який належав до того носіям культури Дзьомон (айнам), аж доки не
просунулися до району Канто, звідки витіснили айнсько-дзьомонівські племена на північ о. Хонсю.

З теорією почерговості популяцій тісно пов’язані концепції європеоїдного та австралоїдного
походження айнів, апологети яких теж визнають тезу про прихід у III ст. до н.е. до Країни вранішнь-
ого сонця протояпонських племен, що витіснили надалі носіїв культури Дзьомон на північний схід
архіпелагу. Проте прибічники цих двох концепцій заперечують монголоїдність айнів, причому, якщо
“австралоїдна” теорія найбільшої ваги набула лише в радянській японістиці, то теза про “європе-
оїдність” айнів мала чимало прибічників і серед сучасних японських дослідників, котрі, базуючись
на співставленні морфологічних ознак айнів і європейців,  твердять про “біле” походження айнів.
Зокрема, Кодама Сакудзаемон аргументує це результатами порівняльного аналізу айнських та євро-
пеоїдних черепів, лицьового рельєфу та загальної статури тіла, а Кохата Танемото ще й додає до них
висновки із досліджень про антропологічну тотожність відбитків пальців та долонь [Кохата Танемо-
то 1962, 5—10, 23—41].

Треба зазначити, що останнім часом кількість прибічників теорії популяцій поступово змен-
шується, що пов’язано з недостатньою увагою її авторів до проблем культурно-мовної, етно-гене-
тичної  та морфологічної еволюції у Східній Азії загалом, а не лише в межах штучно ізольованої в
працях цих дослідників Японії. Тому на фоні втрачання авторитету “почерговиків” все більшої ваги
набуває теорія гібридизації, започаткована у 20-х роках ХХ ст. професором кафедри патології Кіотсь-
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кого університету Кійоно Кендзі (1885—1955), який теж відточував свою дослідницьку майстерність
під час тривалого європейського стажування у Німеччині та Франції. Повернувшись до Японії, Кійоно
дослідив майже 1500 людських кістяків, що датувалися часами Дзьомон і Яйої, після чого прийшов
до освяченого його авторитетом кваліфікованого патолого-анатома висновку про наявність все-таки
генетичної спорідненості між сучасними японцями та носіями культури Дзьомон. Аргументацію
своїх дещо несподіваних висновків фундатор теорії гібридизації виклав у кількох працях, опубліко-
ваних протягом 20—40-х років, серед яких виділяються роботи “Вивчення первісних японців” та
“Погляд на японський етнос за даними стародавніх людських кісток” [Канасекі Такео 1976, 10—12].
Так виникла теорія про формування японського етносу внаслідок асиміляції носіїв культури Дзьо-
мон  протояпонцями-прибульцями, а не простої заміни айнів народом ямато, на чому наполягали
прибічники теорії почерговості. Заслугою Кійоно стало ще й введення у науковий обіг самого терм-
іну “протояпонці”, яким наука і досі успішно користується.

Авторитетним послідовником теорії гібридизації став Уеда Сейсьо, чия праця “Натуралізо-
вані” (1965) присвячена характеристиці міграційних рухів протояпонців на свою майбутню батьківщи-
ну [Уеда Сейсьо 1965, 34-35,78-96, 111-114]. В цій роботі Уеда аргументовано доводить, що згадані
переселенці були явно незаможними, що прибували вони до Японії кількома хвилями протягом III
ст. до н.е. – VII (VIII) ст. н.е., що до архіпелагу прибульці переправлялися, користуючись човнами
типу boat people Індонезії чи В’єтнаму. Зазначає Уеда також, що серед переселенців були політичні
біженці та емігранти з Кореї та Китаю, які по прибутті до Країни вранішнього сонця сприяли ство-
ренню ранньодержавних племінних союзів на зразок континентальних імперій. Пише автор, зви-
чайно, і про асиміляцію прибульцями аборигенного населення після завершення міграційного пере-
селення, яке він датує вже VIII—IX ст. н.е.

Дещо раніше від Уеди опублікував свою працю “Залишки людських кістяків, пов’язаних з
епохою Яйої та знайдених у Міцу префектури Сага” (1954) інший апологет теорії гібридизації Усід-
зіма Йоїті [Канасекі 1960, 13—14]. У ній він детально описав процес проведення розкопок в Міцу, де
були знайдені чотири кістяки, що належали переселенцям з Корейського півострова, а також пере-
конливо довів, що деякі з цих кістяків були антропологічно проміжними, бо поєднували в собі озна-
ки носіїв культури Дзьомон і протояпонських переселенців. Це дало Усідзімі підстави наполягати на
наявності процесу гібридизації та асиміляції переселенців місцевою популяцією (або навпаки).

 Ще один прибічник етно-антропологічної гібридизації ранніх японців Канасекі Такео прово-
див розкопки у префектурі Ямагуті (захід острова Хонсю) на стоянці Доїгахама. Він знайшов дев’-
ять кістяків, які судячи з антропологічних характеристик належали до натуралізованих прибульців,
після чого видав у 1960 р. працю “Вивчення черепів епохи Яйої” [Канасекі Такео 1960, 201—204], де
описав хід розкопок та висунув ряд оригінальних ідей з приводу зазначеної проблематики, а саме:

• знайдені кістяки належать особам чоловічої статі;
• ці кістяки належать переселенцям з Північної Кореї;
• частина знайдених кістяків належить натуралізованим  переселенцям.
Пізніше, після розкопок у префектурі Фукуока, додавши до них матеріали інших дослідників,

Канасекі видав ще одну фундаментальну працю “Походження японського етносу” (1976) [Канасекі
Такео 1976], де обґрунтував положення про те, що процес асиміляції та натуралізації корейських за
походженням протояпонських переселенців з аборигенами тривав аж до Х—ХІ ст. і завершився
формуванням гібридної популяції, якою й є сучасний японський етнос.

До прибічників асиміляційної теорії належить також відомий археолог, професор Кіотського
університету Хігуті Такаясу, що досліджує у своїх працях “Розкопки з давньої історії” (1974), “Звідки
прийшли японці” (1981), “Огляд археології в Азії” (1983) та ін. [Higuchi Takayasu, 103—111] процес
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створення ранньояпонської цивілізації на островах та становлення на цих теренах перших держав.
Причому в переселенцях Хігуті вбачає не лише войовничі племена Північно-Східної Азії, але й
політично досвідчених китайських чиновників, які разом розчинилися в масі аборигенів, чим дали
початок гібридизованому японському етносу, що остаточно сформувався лише у XII ст.

У другій половині XX ст. нові можливості перед японістами-етнологами відкрив бурхливий
розвиток генетики. Так, дослідження Місави Сього 1968 р. підтвердили етногенетичну близькість
сучасних японців з айнами Хоккайдо та аборигенами архіпелагу Рюкю (префектура Окінава), що
категорично заперечило теорії європеоїдного та австралоїдного походження айнів, а разом з ними і
носіїв культури Дзьомон. Ну а коли Місава встановив генетичну подібність крові айнів і мешканців
Північно-Східної Азії, це дозволило йому наполягати на виключно монголоїдних характеристиках
расового типу носіїв культури Дзьомон [Micaвa Сього, Омото Кеїті, Ісімото Гоїті 1978, 108—111].

З даними генетики чудово узгодилися патологічні досліди Судзукі Такао про збільшення час-
тоти захворювань туберкульозом у японців доби Яйої, яке пов’язали з бацилами, занесеними на
острови переселенцями з континенту. Отже в результаті асиміляції цих прибульців туберкульоз пе-
редався їх гібридизованим нащадкам [Ніхон цусі 1993, 96].

Ще одним генетиком, який досліджує проблеми етногенезу японців, є Омото Кеїті. Він док-
ладно розглядає проблему походження японців у праці “Відкриття людини – дослідження нашого
коріння через молекули” (1987) [Омото Кеїті 1987, 3—14, 18—29, 54—68], біологічно порівнюючи
гени західних і східних японців, айнів та мешканців Окінави з генами населення інших регіонів
Далекого Сходу, і приходить до висновку, що за хромосомним набором сучасні японці найближчі до
мешканців Північно-Східної Азії  (оскільки тотожні з ними гени мають 80% японців). Це, за тверд-
женням Омото, можна пояснити тільки наслідками асиміляції прибульців з Північно-Східної Азії
(Китай, Корея, Східний Сибір) острів’янами доби Яйої. Ще одним підтвердженням цієї теорії Омото
вважає генетичні відмінності між західними японцями (які генетично тяжіють до прабатьківщини
переселенців – Північно-Східної Азії) та східними (що ближче стоять до айнів, окінавців і абори-
генів Південно-Східної Азії). Вказує Омото Кеїті й на процентне збільшення за останні 20 років
кількості японців — носіїв саме північно-східних генів: це можна пояснити лише тим, що гени,
передані японцям свого часу переселенцями, є домінантними, в той час як гени корінного населен-
ня, айнів, окінавців і більшості мешканців Південно-Східної Азії є рецесивними.

Третьою впливовою теорією японського етногенезу, поширеною на островах, є концепція по-
ступових змін, яку ще називають мікроеволюційною. Її прибічники стверджують, що саме носії
культури Дзьомон, а не пришельці-протояпонці, є прямими пращурами сучасних японців. Що ж до
наявності морфологічних відмінностей  носіїв культури Дзьомон від типових японців, то їх вони
пояснюють впливом мікроеволюційних факторів, заперечуючи взагалі великомасштабні міграції та
пов’язані з цим наслідки у вигляді масової гібридизації острівного населення. Засновником цієї
теорії вважається антрополог і анатом Хасебе Котондо (1882—1969), який теж два роки стажувався
у Німеччині, після чого спочатку працював професором медичного факультету, а потім очолював
кафедру  антропології в Токійському університеті. Весь цей час він займався розкопками палео-
літичних стоянок Японії, знайшовши у 40-х роках у префектурі Асахі рештки так званого асахіант-
ропа – примітивної людини, яку дехто вважає давнішою за знаменитого синантропа ( жив 400 тис.
років тому). Правда, згодом ці кістки визнали таки за мавпячі [Ніхон… 1984   Т.1, 244], але це
Хасебе не збентежило, і у післявоєнні роки він виклав свої думки з приводу етногенезу японців у
працях “Населення епохи палеоліту та сучасні японці” (1949) та “Становлення японського етносу”
(1952) [Хасебе Котондо 1983, 1—4]. У них він стверджував, що Японські острови зазнали великої
міграційної хвилі ще в часи палеоліту, після чого масштабних переселень архіпелаг надалі вже не
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знав, а місцева людська популяція відтак плавно перейшла у неоліт, ставши творцем культури Дзьо-
мон. Отже, тільки цю культуру можна вважати дійсно протояпонською, а її мешканців – базовим
етнічним субстратом для сучасних японців. Морфологічні ж і культурні відмінності між різними
регіонами Країни вранішнього сонця Хасебе Котондо пов’язував з мікроеволюцією, впливом при-
родного середовища та фактором природного регіонального розвитку.

Науковим послідовником Хасебе став професор кафедри антропології Токійського університе-
ту Судзукі Хісасі, який підкріпив у своїй праці “Кістки японців” (1963) основні положення теорії
поступових змін новими археологічними та антропологічними джерелами [Судзукі Хісасі 1963, 70—
251]. Знайдений ним матеріал часів палеоліту вказував на спадковість носіїв культури Дзьомон сто-
совно палеолітичних острів’ян.

Перші свої розкопки Судзукі провів на глиняній шахті міста Тойохасі, після того як у 1957 р.
там знайшли при добуванні вапняку плечову кістку жінки у гірській породі глибокого залягання.
Більше, правда, нічого у тій шахті не знайшли, але кістку професор вивчив до дрібниць і встановив,
що вона належала пралюдині, яка мала зріст 125 см і була давнішою за Homo sapiens.

1959 року у місті Міккабі (префектура Сідзуока) у кам’яновидобувній шахті Тадакі були знай-
дені п’ять уламків черепної коробки та сім фрагментів стегнової кістки в одному шарі з кістками
слона, тигра, великорогого оленя і вовка, що вказувало на можливість континентальних міграцій
цих великих тварин (а отже і людей) на острови. Вирахував Судзукі й зріст знайденої людини –
близько 150 см.

У 1961—1962 рр. Судзукі керував розкопками у місті Хамакіта (префектура Сідзуока), де знай-
шов у каменоломні Негата уламки ще одного палеолітичного жіночого кістяка рівня Homo sapiens,
який мав уже морфологічні риси, близькі до носіїв культури Дзьомон.

Описав Судзукі у своїй книзі й знахідку так званої людини з Мінатогави (мінатогавантропа),
рештки якого знайшов і продатував (визначивши вік — 20 тис.  років) археолог Моріяма Морітака
при розкопках на острові Окінава. Це дало Судзукі право твердити, що заселення Японських ост-
ровів йшло з півдня на північ, а джерелом поширення людини вважати Південно-Східну Азію.

Ще одним дослідником, який захищає мікроеволюційну теорію, є антрополог Суда Акійої. Ще
у 1950 р. він опублікував книгу “Рюкюсці з точки зору антропології” [Ніхон цусі 1993, 101—105], де
спробував дослідити зміни, що їх пережили аборигени архіпелагу Рюкю (префектура Окінава) по-
чинаючи від палеоліту до сучасності, й прийшов до висновку: окінавці не зазнали таких морфолог-
ічних і культурних перетворень, як мешканці островів Хонсю й Кюсю, через кліматичну специфіку
Рюкюської окраїни Японії. Проте це, на його думку, говорить лише про те, що рюкюсці є регіональ-
ним південним підвидом великояпонського етносу, оскільки подібність окінавців до мешканців півдня
Кюсю й Сікоку не викликає сумнівів.

Продовжив аргументацію концепції поступових змін Судзукі Хісасі після завершення у 60-х
роках ХХ ст. сенсаційних розкопок на півострові Міура (префектура Канагава), де під його керів-
ництвом були досліджені пам’ятки часів пізнього Дзьомону й раннього Яйої. Там було знайдено
велику кількість кістяків, що мали незначні антропологічні зміни в будові тіла: вищий від поперед-
ників зріст, менший надбрівний валик, альвеолярний прогнатизм тощо, причому кількість цих кістяків
виявилася настільки значною, що Судзукі знову відніс це на користь мікроеволюційних змін, які
праяпонці почали переживати саме на схилі епохи Дзьомон. Як наслідок, у праці “Від викопних
решток приматів до японців” (1971) [Судзукі Хісасі 1971, 38—64] він виклав нові аргументи на
користь теорії поступових змін. Судзукі твердить, що процес становлення японського етносу відбув-
ся ще за часів палеоліту, коли переселенці з Південно-Східної Азії, зазнавши певних змін, розсели-
лися по всій Японії, створивши на островах окремі замкнуті колективи. Цим можна пояснити на-
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явність локальних варіантів культури Дзьомон при спільному корінні усіх праяпонців, а також певні
морфологічні особливості вказаних колективів. Надалі, як вважає Судзукі, під впливом часу та на-
вколишнього середовища ці зміни набули тотального характеру (за часів Яйої), а отже серед антро-
пологічних пращурів японців він не бачить істотного внеску “міфічних” за його словами яйоївських
мігрантів. Отже, за Судзукі, великомасштабних переселень до островів Японії не траплялося вже з
часів палеоліту. Якщо ж й існували якісь міграції з континенту на архіпелаг у III ст. до н.е., то вони
були незначними, а самі прибульці були швидко асимільовані аборигенами.

Концепція Судзукі вважалася близькою до істини аж до кінця 70-х років, однак після розко-
пок, проведених у Західній Японії, наявність великої міграційної хвилі з материка на світанку доби
Яйої вважається остаточно доведеною. Проте наукову продуктивність зберігає інший здобуток теорії
поступових змін: врахування важливого фактору еволюційних змін при дослідженні етногенезу
японців, чого майже не знали прибічники теорій почерговості й гібридизації.

Дещо осторонь від згаданих концепцій стоїть “біструктурна” теорія Ханіхари Кадзуро, який
виступив на початку 90-х років з ідеєю примирити апологетів концепцій гібридизації та мікроево-
люції в межах єдиної синкретичної концепції японського етногенезу. Як професор кафедри антропо-
логії Токійського університету, він тривалий час притримувався теорії поступових змін Хасебе—
Судзукі, досліджуючи в руслі цієї концепції питання становлення монголоїдної раси, а також по-
дальшої її диференціації [Ханіхара Кадзуро 1984, 20—81]. Зокрема, на думку Ханіхари, протомонго-
лоїдами можна вважати вже людей з Верхньої печери (Чжоукоудянь) та з Лю Цзяну (Південний
Китай), яких відносять до 45—30 тисячоліть до н.е. Відповідно, Ханіхара вважає, що саме у Півден-
но-Східній Азії рано склалися ідеальні умови для проживання, що спричинило концентрацію там
людських істот – пращурів усіх монголоїдів (Ханіхара називає їх архаїчними азіатами). Далі, за
його концепцією, ці праазіати почали просуватися на північ, де під впливом кліматичних умов у них
зменшилася пігментація шкіри, звузилися очі, зменшилося та випрямилося волосся та мінімізувала-
ся в сибірських морозах рельєфність обличчя, що і дало в результаті ідеальний монголоїдний тип
людини у вигляді тунгуських племен. І лише 10-м тисячоліттям до н.е., прив’язавши це до танення
льодовика, Ханіхара датує розселення нових монголоїдів на південь, які, змішавшись з архаїчними
азіатами, утворили низку гібридних расових груп.

Стосовно ж Японії, Ханіхара датує її заселення архаїчними монголоїдами 20-м тисячоліттям
до н.е. У пізньому палеоліті до них додалися нові монголоїди – північні мігранти. Це й була найбіль-
ша міграція в історії Японії, яку зупинило тільки підвищення рівня океану (через танення криги) та
відповідне острівне відокремлення Країни вранішнього сонця від материкової Азії. Так на Японсь-
ких островах зустрілися дві гілки монголоїдів, що змішуючись утворили японський расовий тип.
Що ж до присутності китайців і корейців на півночі Кюсю та півдні Хонсю, то її Ханіхара визнає,
проте датує вже часами нашої ери і вважає, що наслідками такої присутності були зміни виключно
культурні, а не антропологічні. Айнів же і рюкюсців Ханіхара зарахував до тих архаїчних монго-
лоїдів, які не підпали під мікроеволюційні зміни часів Яйої, а тому антропологічно близькі до корі-
нних етносів тихоокеанського регіону – насамперед, до філіппінських негриттів з о. Лусон та  пол-
інезійців.

Проте з кінця 80-х років Ханіхара Кадзуро почав міняти свої погляди на японський етногенез,
і в 1990 р. результатом його нових досліджень та переосмислень стала праця “Новий погляд на
походження японців” [Ханіхара Кадзуро 1990, 51—98], де він категорично відкинув теорію послідов-
них змін та спробував розглянути проблему етногенезу японців комплексно – в контексті становлен-
ня інших етнічних груп Азії. У результаті зазнали змін його погляди на початок заселення Японсь-
ких островів. Тепер Ханіхара стверджує, що в палеоліті змішані групи архаїчних і нових монго-
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лоїдів не заселяли Японію, а заселили Південний Китай, а вже їхні “гібриди” залюднили Японію,
давши початок культурі Дзьомон. Прихід же пізніших переселенців лише прискорив формування
нової спільноти Яйої, однак не вплинув на цей процес принципово. Сьогоднішній японський етнос
Ханіхара Кадзуро оцінює як біструктурний, оскільки він включає як японців Центральної Японії
(хондодзін), так і японців з південно-східними рисами (тип Сацума), до яких належать айни та
окінавці – невід’ємна, за Ханіхарою, частина японського етносу.

Отже питання походження японців залишається відкритим для японських етнологів, і можна
сподіватися, що лише нові джерела (кількість яких останніми роками динамічно збільшується) доз-
волять у майбутньому японським дослідникам вийти на спільну загальновизнану концепцію влас-
ного етногенезу.

ЛІТЕРАТУРА
Канасекі Такео. Кодай Яйоїсікі но токоцу но кенкю (Вивчення черепів епохи Яйої). Токіо,

1960 (япон. мовою).
Канасекі Такео. Ніхон міндзоку но кіген (Походження японського народу).Токіо, 1976  (япон.

мовою).
Кохата Танемото. Кецуекіката но ханасі (Розмови про групи крові). Токіо, 1962  (япон.

мовою).
Кояма Сюдзо. Дзьомон дзідай – компюта кокогаку ні йору фуку ген (Епоха Дзьомон – віднов-

лена за методом комп’ютерної археології). Токіо, 1984  (япон. мовою).
Місава Сього, Омото Кеїті, Ісімото Гоїті. Кецуекі но іден нака йорі міта Окінава но хіто

(Окінавці з погляду генетичних особливостей) // Окінава.- Наха, 1976 (япон. мовою).
Ніхон ....Ніхон дайхякка дзенсьо (Велика Японська енциклопедія): В 26 т.  Токіо, 1984

(япон. мовою).
Ніхон... Ніхон цусі (Історія Японії): В 21 т. Токіо, 1993. Т. 1 (япон. мовою).
Омото Кеїті. Хіто но хаккен – бунсі де сагуру вареваре но руцу  (Відкриття людини – досл-

ідження нашого коріння через молекули). Токіо, 1987 (япон. мовою).
Судзукі Хісасі. Ендзін но касекі кара ніхондзін маде (Від викопних решток приматів до

японців). Токіо, 1971 (япон. мовою).
Судзукі Хісасі. Ніхондзін но хоне (Кістки японців).Токіо, 1963 (япон. мовою).
Уеда Сейсьо. Кікадзін (Натуралізовані).Токіо, 1965 (япон. мовою).
Ханіхара Кадзуро. Ніхондзін но кіген (Походження японців). Токіо, 1984 (япон. мовою).
Ханіхара Кадзуро. Ніхондзін сінкігенрон (Новий погляд на походження японців). Токіо,

1990  (япон. мовою).
Хасебе Котондо. Ніхондзін но сосен (Предки японців) Токіо, 1983 (япон. мовою).
Ямагуті Бін. Ніхондзін но сосен (Предки японців).Токіо, 1990 (япон. мовою).
Hanihara Kazuro. The origin of the Japanese in relation to other ethnic groups in East Asia // Windows

on Japanese Past: Studies in Archaeology and Prehistory. Michigan, 1986.

Higuchi Takayasu. Relationship between Japan and Asia in Ancient Times // Windows on the Japanese

Past: Studies in Archaeology and Prehistory. 1952



Східний світ №1 ‘ 2000 163

Рецензії

ПЕРШІ ЦЕГЛИНИ ВІДРОДЖЕННЯ
Урсу Д. П. Очерки культуры крымскотатарского народа (1921—1941). Симферополь, 1999. –141
с; .Деятели крымскотатарской культуры (1921—1944 гг.).Библиографический словарь. Гл. ре-
дактор и составитель Д. П. Урсу. Симферополь, 1999. —240 с.

Повертаючись до рідного краю, в Крим, кримські татари, зіткнулися з цілим рядом масштаб-
них проблем політичного, економічного і соціального порядку, які вирішуються дуже повільно і
часто половинчасто та й то під тиском самих репатріантів, не завжди зустрічаючи розуміння з боку
місцевої влади. Про це дискутують, пишуть, а от про проблеми відродження духовного життя скрив-
дженого народу пишуть порівняно менше. А питання стоїть про освіту рідною мовою, про розвиток
науки, в тому числі й кримського народознавства, про збереження історичної та культурної спадщи-
ни. Доводиться починати з самого початку, особливо щодо налагодження літературного та мистець-
кого життя кримських татар.

Завдання не з легких. Треба повернути спадщину минулих століть, не втратити напрацьова-
ного в неймовірних умовах з часів після депортації і створити сьогодні нову кримськотатарську
культуру в новій ситуації існування незалежної Української держави.

То ж неабияке значення має “інвентаризація” і огляд всього, що було досягнуто до трагічної
події травня 1944 року.

Історію кримськотатарської культури, як на нашу думку, можна розділити, якщо не вдаватися
до деталей, на кілька великих періодів: період ханату (і загальнотюркська спадщина), період рос-
ійського панування до перевороту 1917 року, роки спалаху відродження (1921—1941), період зас-
лання і сучасний період — повернення на Батьківщину.

Культурне відродження, яке спалахнуло в Криму після завершення громадянської війни, хро-
нологічно співпадає з “українізацією” в Україні, яке завершилося трагічно для всього українського
народу. Його цілком виправдано, з гіркотою, було названо “розстріляним відродженням”. Така ж
доля спіткала і кримськотатарське відродження. Загинули не тільки творці культурних цінностей, а
й їх творіння, навіть аркуші паперу, де значилися їх імена, знищувалися, щоб назавжди згинула
правда про них і про їх народ.

То ж доводилося дослідникам займатися свого роду “археологією”, відкопуючи пам’ятки куль-
тури кримськотатарського народу за не такий вже давній період 1921—1944 рр., щоб повернути їх
нащадкам, закласти підвалини сьогоднішньої культури.

Тому всілякої похвали заслуговує відомий український історик, доктор історичних наук, про-
фесор Д. Урсу, який видав дві (зазначені вище) важливі публікації, піонерські за своєю суттю, бо
відразу стали першими необхідними інструментами для кожного, хто бажав би заглибитися в істо-
рію культури кримськотатарського народу. У своїх “Нарисах…” Д. Урсу розгортає широку панора-
му культурного життя кримських татар з початку 20-х до кінця 30-х років, коли було фізично знище-
но весь цвіт кримськотатарської інтелігенції. Під заборону попало й ім’я видатного просвітителя,
видавця, педагога і письменника Ізмаїл-бея Гаспринського (1851—1914), який підтримував дружні
зв’язки з видатним українським сходознавцем А. Ю. Кримським (1871—1942).

РЕЦЕНЗІЇ
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Автор історію кримськотатарської культури за 20 — 30-ті роки розглядає в широкому кон-
тексті політичних і політико-культурних процесів, що розгорнулися тоді в Криму, тому й назва пер-
шого розділу книги — “Національна культура в системі тоталітарної держави (на прикладі Кримсь-
кої АРСР)”. Робота в архівах, на конкретному матеріалі дала йому змогу об’єктивно висвітлити
питання про політику так званої “коренезації”, яку проводила комуністична влада на півострові,
висуваючи її як велике досягнення. Насправді, як свідчать архівні документи, досягнення були ефе-
мерними. Як зазначає Д. Урсу: “У 1928—1933 рр. хвиля репресій навалилася на стару інтелігенцію,
що сформувалася до революції під впливом просвітницьких ідей І. Гаспринського і яка відігравала
активну роль у подіях 1917—1918 рр. Ще раніше було взято курс на повне винищення традиціона-
лістської інтелігенції, зв’язаної з Ісламом. Після 1930 р. коренізація йде без кримськотатарської
інтелігенції й в значній мірі — проти неї”. (підкреслено. — Д.У.) (с. 21).

Значну увагу приділив автор і питанням розвитку науки й освіти, театрального життя. Завер-
шує розділ вчений такими словами: “Сьогодні нікого не здивує, що перед нашими очима відбуваєть-
ся становлення нової науки — українознавства: самопізнання є ознакою зрілої та вільної нації. Та-
ким же природним має стати відродження татарознавства на базі кращих досягнень вчених розстр-
іляної генерації 20 — 30-х років” (с. 47).

Далі йдуть нариси про окремих найвидатніших представників кримськотатарської культури
(всі вони були репресовані): Османа Акчокракли, А. С. Айвазова, Усеїна Боданинського, Б. Чобан-
заде, поета А. Лятиф-заде, художника А. М. Лятиф-заде і М. Бекирова. Завершує книгу нарис “Кар-
тина М. С. Самокиша “Еміграція кримських татар” і радянська цензура”. Йдеться про 1940 рік.
Відомий український художник вражаюче відтворив трагедію людей, змушених грубою силою царсь-
кої влади залишати рідну землю. Це викликало страх і лють радноменклатури в Москві, й картина
потрапила в “індекс” заборонених.

Вдалим і потрібним доповненням до “Нарисів…” є підготовлений групою авторів і укладений
Д.Урсу під його головною редакцією бібліографічний словник “Діячі кримськотатарської культури
(1921 — 1944 рр.)”. У ньому подано імена літераторів, вчених, музикантів, артистів та інших людей,
причетних до творення національної культури кримських татар у зазначений період. Всього в книзі
188 персоналій, дані для яких збиралися авторами по дрібниці, з різних джерел, в тому числі й від
“аксакалів”, що лишилися на цей час. Основний матеріал було здобуто в архівосховищах.

Цілком слушно упорядник і керівник проекту Д. Урсу зазначає у передмові, що даний словник
є “першим кроком” до створення Кримської енциклопедії, про яку за нинішніх економічних умов
говорити, за його словами, “передчасно”.

Тим більша вартість цієї публікації, яка здійснилася, як і публікація першої книги, завдяки
фінансовій допомозі Міжнародного фонду “Відродження” за програмою “Інтеграція в українське
суспільство кримськотатарського народу, болгар, вірмен, греків, німців, які зазнали депортації”. Фонд
заслуговує на подяку нашої громадськості, як і уряд Королівства Нідерландів, котрий для публікації
“Нарисів…” надав допомогу в рамках проекту “Відродження кримськотатарської бібліотеки”.

Навіть короткі бібліографічні замітки про діячів кримськотатарської культури розбивають об-
лудні наклепи щодо поведінки кримських татар під час фашистської окупації. Ми бачимо, що заба-
гато з них героїчно воювали на фронті, а також у партизанських загонах.

Особливо хотілося відзначити як цінну рису словника те, що в ньому зафіксовано, наскільки
було можливо, українсько- кримськотатарські культурні зв’язки, що дає ниточку майбутнім дослід-
никам для подальшої роботи над вивченням маловідомих сторінок дружніх стосунків наших двох
культур. Скрізь підкреслюється виняткова роль акад. А. Кримського в популяризації творчості пись-
менників кримськотатарського народу.

Є в деяких статтях неточності й друкарські помилки, які не впливають на загальну позитивну
оцінку роботи колективу авторів, а також укладача й головного редактора, цієї важливої наукової
публікації.

Важко читати цей словник, по суті, це довгий мартиролог кращих синів і дочок кримськота-
тарського народу. Але ці дві наукові публікації є важливим внеском в українську орієнталістику,
перед якою стоїть завдання серйозно зайнятися вивченням Криму, і не тільки античного, а й мусуль-
манського і сучасного. Потрібні вони й самим кримським татарам, які переживають період збиран-
ня та обліку своєї культурної спадщини, щоб на її основі розбудовувати сучасну культуру — не-
від’ємну й своєрідну частину загальноукраїнської культури.

Юрій Кочубей
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Ігор Черніков

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ОРІЄНТАЛІСТИЧНЕ ВИДАННЯ.

Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському Національному Конг-
ресі (20-ті роки XX ст.). - Харків, 1999, 199с.

Не підлягає сумніву, що досить плідним напрямом у розвитку українського сходознавства спра-
ведливо вважається індологія, котра репрезентована, насамперед такими визначними вченими XIX
— початку XX ст., як М.М.Лунін (1807—1844), О.П.Рославський-Петровський (1816—1870), Д.М.Ов-
сянико-Куликовський (1853—1920), П.Г. Ріттер (1872—1938). У зв’язку з цим слід безперечно віта-
ти зусилля сучасних вітчизняних індологів відродити добрі традиції минулого. І зазначена моногра-
фія завідувача кафедрою нової та новітньої історії Харківського Національного університету ім.
В.Н.Каразіна, доктора історичних наук, професора Олександра Олександровича Чувпила — наочне
тому свідчення.

Підкреслимо, передусім, актуальність та пізнавальну цінність рецензованої праці. Адже
Індійський Національний конгрес (ІНК), якому присвячено дослідження, є найстарішим масовим
політичним об’єднанням, заснованим ще у 1885 р., що перетворився під час піднесення національно-
визвольного руху у цій ключовій британській колонії (20-ті роки XX ст.) на вельми впливову силу.
Саме він — ІНК в складних умовах гострого внутрішнього фракційного протистояння не тільки зміг
виробити найбільш оптимальну стратегію і тактику досягнення Індією державної незалежності, а й
забезпечити реальний шлях до втілення їх у життя. Що ж до ідейно-політичної боротьби в середині
ІНК, то, як справедливо підкреслює О.О.Чувпило, ця тема у багатьох публікаціях донедавна в
основному тільки констатувалася, але детально не розкривалася.  В радянському сходознавстві та
орієнталістичній науці України й інших незалежних країн СНД — це одна із “білих плям”, що потребує
в наш час всебічного розгляду. (с. 191).

Автором праці розгорнута справді грандіозна панорама пристрасних політичних баталій, що 
виникали часто-густо в середовищі керівництва ІНК між представниками різних угруповань, очолю-
ваних як лідером Конгресу Мохандасом Карамчандом Ганді (1869—1948), так і його соратниками— 
Мотілалом Неру (1861—1931) та Джавахарлалом Неру (1889—1964), Ранджендрою Прасадом (1884
—1963), Чакраварті Раджагопалачарією (1878—1972), Субхас Чандра Босом (1897—1945) та ін.

У праці докладно проаналізовано зміст і механізми функціонування щорічних сесій ІНК, його
Робочого комітету та Всеіндійського комітету Конгресу з питань, що стосувались розробки програ-
ми, здійснення конкретних заходів, які тією або іншою мірою наближали б перехід Індії до політич-
ної незалежності, прийняття схеми нового адміністративного поділу суверенної індійської держави
та розробки проекту її Конституції, утворення у більшості провінцій країни конгресистських урядів
та поступової ліквідації міжобщинної і кастової ворожнечі — і все це за умов встановлення найтісн-
ішого співробітництва з антиколоніальними силами на міжнародній арені. Причому, як добре пока-
зано у книзі, найважливіші дискусії конгресистів з тих чи інших питань визвольного руху не пере-
ступали межу цивілізованості в їхніх взаємних стосунках. І це глибоко повчально.

Безперечною заслугою автора монографії є суттєве переосмислення та переоцінка низки по-
ложень і стереотипів, які були притаманні тривалий час офіційній історіографії колишнього СРСР.
Це насамперед нові підходи до справді об’єктивного пояснення та висвітлення ролі, місця і значення
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Індійського Національного конгресу, його найавторитетнішого лідера — М.К.Ганді та взагалі ган-
дизму, у громадсько-політичному житті цієї велетенської країни Азійського континенту. Адже ІНК,
за визначенням О.О.Чувпила, — це скоріше не партія, а найбільша і найвпливовіша загальноіндійсь-
ка організація, блок різних політичних сил, які об’єдналися навколо величної ідеї національного
визволення (див. с. З). Що ж до гандизму і М.К.Ганді, то “гандизм, як головна доктрина ІНК і індійсько-
го визвольного руху, не був буржуазною ідеологією, а М.К.Ганді не виразник інтересів буржуазії, як
вважали в свій час радянські та індійські марксистські автори. М.К.Ганді виступав як загальнонаці-
ональний лідер руху, спрямованого на завоювання незалежності, а гандизм став ідеологією народ-
них мас, ... його політичний ідеал — звільнення від іноземного гніту, соціальний ідеал — “сарво-
дайя”, тобто суспільство загального благополуччя, а також метод його досягнення — ненасильниць-
ка боротьба” (с. 196).

Що ж до традиційного поділу членів ІНК на “правих” і “лівих” на кшталт вимірів європейсь-
ких держав, то такого роду поділ досить-таки відносний, — зазначається у монографії. Спроби оці-
нювати індійських “правих” і “лівих” “з позицій європейської системи цінностей, як це роблять
деякі автори, майже не звертаючи уваги на специфіку політичного життя Індії 20-х рр. і своєрідний
менталітет конгресистів, призводить до прикрих помилок як в оцінках внутрішньополітичної бо-
ротьби в ІНК, так і при висвітленні діяльності М.К.Ганді та Дж.Неру” (с. 192).

Рецензоване видання містить принципово нові висновки і про діяльність індійських комуністів,
причому без будь-якого перебільшення їхнього впливу на маси. У зв’язку з цим наводяться такі дані:
у 20-ті роки Компартія Індії налічувала декілька сотень членів. Хіба вона могла відігравати якусь
істотну роль в антибританському русі в країні, населення якої вже тоді налічувало більш ніж 300
млн. мешканців (див. с.196).

Вражає величезна кількість залучених й використаних у монографії джерел і літератури, їх
різноманітність, особливо це стосується тих, що індійського походження, у тому числі мовою хінді.
Це і архівні матеріали, і надзвичайно важливі документи та офіційні публікації керівних органів
ІНК, зокрема його щорічних сесій, а також інших політичних організацій та партій. Це і різні збірни-
ки, довідники, епістолярна спадщина, мемуари, численна національна й зарубіжна   преса.   На-
решті, це багатюща дослідницька література: монографії, статті, повідомлення, надруковані свого
часу в Індії, Англії, СРСР, США. Причому дана праця містить фундаментальний огляд зазначених
джерел та літератури.

До позитивних рис рецензованого видання, безперечно, належать і наведені його автором важ-
ливі й цікаві висновки та узагальнення, прогностичні положення, а також рекомендації та побажан-
ня індологам — історикам і політологам щодо подальшого вивчення і дослідження Індійського на-
ціонально-визвольного руху. Отже, читач одержав вкрай потрібне як в контексті історії, так і сучас-
ної політики фундаментальне орієнталістичне видання.

Вихід у світ монографії О.О.Чувпила, так  само як і Перша Всеукраїнська науково-практична
конференція індологів ( Київ, 24 січня 2000 р.) — безперечно неординарні події. Вони є переконли-
вим підтвердженням того, що українське сходознавство знаходиться нині на піднесенні.

Ігор Черніков
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Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів

24 січня 2000 р. в м. Києві відбулася Перша Всеукраїнська науково-практична конференція
індологів, присвячена 50-річчю Республіки Індія. Вченим-сходознавцям добре відомо, що в 20—30-
ті роки XX ст. в Україні існувала досить розвинута наукова школа сходознавства. Одним з її напрямів
була індологія, в основному лінгвістична, яка брала свій початок ще з минулого сторіччя. Але в ре-
зультаті репресій, війни та інших політичних причин ця школа була ліквідована.

У повоєнні часи основні сходознавчі, в тому числі індологічні, центри знаходилися в Росії. В
Україні цей науковий напрям практично був відсутнім. Тільки у 80-х — на початку 90-х років в Києві
та деяких інших містах України з’явились окремі вчені, що досліджували певні проблеми розвитку
Індії. Цей процес особливо активізувався за часи незалежності України. Наприклад, у 90-ті роки
минулою сторіччя в країні було захищено, прийнято до захисту або затверджено для дослідження
більше 10 дисертаційних робіт, видано чимало наукових та науково-популярних публікацій з індо-
логії. Інтерес до Індії, її історії, національно-визвольного руху, філософії, релігії, літератури значно
поширився останнім часом і серед широких верств населення України.

Таким чином, склалися об’єктивні умови відродження наукової школи української індології.
Проведення конференцій, індологічних читань, методологічних семінарів з проблем індології. вик-
ладання мов, історії, філософії Індії у вузах України та видання наукових і науково-популярних робіт
про Індію — це важливий і необхідний етап на шляху відродження старих традицій та формування
сучасної української індології. Головна ідея та мета проведення І Всеукраїнської конференції індо-
логів полягала в тому, щоб: а) організувати та здійснити обмін думками українських вчених, які дос-
ліджують різноманітні проблеми розвитку індійського суспільства від стародавнього періоду до на-
ших часів; б) зібрати найбільш повну інформацію про стан розвитку в Україні індології та суміжних
з нею дисциплін; проаналізувати основні напрями, тенденції, перешкоди та перспективи розвитку
різних галузей індологічної науки (філологічної, історичної, філософської та ін.); в) сприяти найб-
ільшому поширенню в Україні наукових знань та загальної інформації про Індію як одну з провідних
держав сучасної Азії та світу в цілому.

Конференція була проведена з ініціативи фахівців-сходознавців АН України — Інституту світо-
вої економіки і міжнародних відносин, Інституту сходознавства ім. А.Кримського, а також Націо-
нального університету “Києво-могилянська акдемія”. Велику підтримку в її проведенні надали По-
сольство Республіки Індія в Україні й товариство “Україна — Індія”. На урочистому відкритті конфе-
ренції з ґрунтовною і цікавою доповіддю виступив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Індія в Україні — пан В.Б.Соні; були також заслухані привітання представників адміністрації прези-
дента, Міністерства закордонних справ, багатьох наукових і навчальних установ України. На конфе-
ренції були присутні журналісти різних засобів масової інформації — телебачення, радіо, відомих
українських газет.

Важливою особливістю конференції було те, що загальна кількість її учасників і гостей пере-
вищувала 100. Цей факт був приємною несподіванкою, оскільки такий індологічний науковий фо-
рум проводився в Україні вперше. З оригінальними і змістовними доповідями на трьох секціях кон-
ференції виступили фахівці з Києва, Луцька, Львова, Одеси, Полтави, Харкова.

ХРОНІКА



168 Східний світ №1 ‘ 2000

Ця конференція стала своєрідним унікальним явищем в науковому та суспільному житті Ук-
раїни, оскільки в процесі її підготовки і проведення було зроблено першу спробу зібрати всіх украї-
нських фахівців, які  займаються дослідженнями різноманітних напрямів індології. Систематизація
і аналіз представлених на конференції наукових тем показали, що таких напрямів визначається три:
історія (з найдавніших часів до наших днів); релігія і філософія; філологія, література і літературо-
знавство.

Цікаво і те, що ці напрями були представлені досить рівномірно дослідниками — учасниками
конференції. Як з’ясувалося під час її проведення, наукові розробки з індології активно проводяться
не лише в наукових і учбових закладах Києва, а також в Харківському і Одеському національних
університетах, оригінальні теми з порівняльної середньовічної персько-індійської літератури вив-
чаються у Львівському національному університеті, тобто вже сьогодні можна назвати чотири науко-
вих центри індологічних досліджень на Україні.

Під час роботи трьох секцій було заслухано 25 наукових доповідей і повідомлень, а на заключ-
ному засіданні  обговорювалися результати роботи конференції, позитивні фактори, недоліки, перс-
пективи. Завершилася конференція надзвичайно важливою подією — створенням Всеукраїнської
Асоціації індологів (ВУАІ), керівником якої була обрана голова Оргкомітету конференції,
к.і.н. Лукаш О.І. Установчі збори ВУАІ, що відбулися по закінченні конференції, підкреслили голов-
ну мету та завдання її створення: об’єднання всіх фахівців-індологів України, координація наукових
досліджень в галузі індології, обмін науковою інформацією, проведення наукових всеукраїнських та
міжнародних конференцій (з періодичністю в 2—3 роки), надання підтримки у підготовці наукових
індологічних видань.

Всі делегати і гості конференції в своїх виступах підкреслювали, що І Всеукраїнська науково-
практична конференція індологів та створена на ній ВУАІ стануть першими важливими кроками на
шляху відродження індологічних традицій в нашій країні, консолідації та підтримці всіх українсь-
ких індологів і сприятимуть подальшому розвитку сходознавства в Україні.

Ольга Лукаш
САРАЧ

Михайло Семенович
Сарач Михайло Семенович — народився 19 квітня 1909 року в Криму у відомій родині кримських
караїмів. З дитинства проживав у Франції, де одержав юридичну освіту. У роки Другої світової

війни був у французькій армії, потім у русі Опору, брав участь у бойових діях. В останні роки
керував підприємством. Помер 14 серпня 2000 року в Парижі.

Михайло Семенович постійно підтримував зв’язки з кримськими караїмами в Криму і в діас-
порі. Крім усього іншого вів дослідження в галузі історії й культури караїмського народу - одного з
найменш численних народів світу, батьківщиною якого є Крим. Був головним редактором газети
“Караимские вести“ ( Москва ). У 1998 році він став лауреатом премії ім. І. Казаса Асоціації націо-
нальних товариств і громад народів Криму Кримського республіканського фонду культури. Його
також обрано почесним членом Російської академії природничих наук й почесним громадянином м.
Бахчисарай (посмертно).

За редакцією і авторською участю Сарача М.С. було видано 4-томну Караїмську Народну Ен-
циклопедію, де зібрано цінні дані про історію, релігію, мову, фольклор і літературу кримських ка-
раїмів, яка стала важливим джерелом знань про цей малочисленний народ, що проживає в Україні.
Останнім часом займався питаннями історії релігії, у 2000 році в Парижі вийшла його книга “Исто-
рия и суть религиозных верований”. За його фінансовою підтримкою було здійснено в Парижі, Москві
та Криму ряд караїмознавчих публікацій.

Протягом багатьох років Михайло Семенович співпрацював з Всеукраїнською Асоціацією
кримських караїмів, надавав кошти для реставрації пам’яток культури цього народу, зокрема за його
допомогою було відновлено караїмську культову споруду - кенасу в Євпаторії. Благодійницька гума-
нітарна діяльність М.С. Сарача давала Асоціації змогу матеріально допомагати старим і хворим її
членам.

Михайло Семенович Сарач заслужено користувався повагою і любов’ю кримських караїмів,
лояльно і доброзичливо ставився до Української держави й високо цінував її політику щодо націо-
нальних меншин.

Юрій Кочубей
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1998
Радівілов Данило Анатолійович – кандидат історичних наук – Ібадитський твір XVI–XVIII ст.

“Опис походжень, [обставин] смерті країв 169 алімів та імамів”
Туров Ігор Вікторович – кандидат історичних наук – Ставлення мудреців Палестини до неєвреїв

за мідрашами амораїв
Юнусов Шевкет Ельвісович – кандидат філологічних наук – Кримськотатарська поезія 20 рр.

ХХ ст.
1999

Хассунех Мохаммед Мохаммед Муса Абдель - Фаттах –  кандидат філологічних наук –
Лінгвістична концепція арабо–мусульманського філолога X століття Ахмада Ібн Фариса на матеріалі
його трак-тату “Фікг ал-луга ва сунан ал-араб фі каламіга”

Хамрай Олексій Олександрович – кандидат філологічних наук – Застосування формалізова-
ного аналізу почерку в описі єврейських рукописів доби середньовіччя XVIII ст.

Кіктенко Віктор Олексійович – кандидат історичних наук – Становлення українського китає-
знавства. (XVIIIст. – 41р. XX ст.)

Рубель Вадим Анатолійович – доктор історичних наук – Походження військово-самурайської
даржавності у традиційній Японії (середина І тис. до н.е. – XIV ст. н.е.)

Отрощенко Іванна Віталіївна – кандидат історичних наук – Вплив буддійської церкви на
внутрішню та зовнішню політику Монголії. 1911-1940 рр.

Бондаренко Іван Петрович – доктор філологічних наук – Російсько-японські мовні взаємо-
зв’язки XVIII ст. (історико-лінгвістичне дослідження)

ДИСЕРТАЦІЇ

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ імені МИКОЛИ ЛУКАША
Редакційна колегія журналу “Всесвіт” вшанувала літературною премією

ім. Миколи Лукаша “Art translationis” (“Мистецтво перекладу”) 1999 року,
Романа ГАМАДУ за досконалий переклад з перської мови середньовічних перських
оповідок, надрукованих у №№ 5—7 журналу.

Роман Романович Гамада народився 1961 р. в м. Добромилі Львівської об-
ласті. Закінчив філологічний факультет Львівського університету, де прослухав
факультативний курс перської мови та літератури.

Працює у державному спеціалізованому видавництві “Світ” у Львові (ко-
лишня “Вища школа”). Також викладає у Львівському університеті перську мову
й літературу. Переклав із перської й опублікував: Убейд Законі. Трактат на роз-
вагу серця. Сто порад. “Всесвіт”, 1990, №7; Повість про Доллє та Мухтара. “Всесвіт”, 1996,
№1, також у журналі “Східний світ”,1994, №1—2; Абдурахман Джамі. Багаристан. “Східний
світ”, 1995, №1; Середньовічні перські оповідки. “Всесвіт”, 1999, №5—6, 7.

Нині працює над двотомником перських казок, оповідок — своєрідною казковою енцикло-
педією.

В І Т А Є М О !
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S U M M A R I E S

Kotchubey Y.M.
CHRISTIANITY ORIENTE UKRAINE.

The occasional contacts between Ukrainian Christians and the adepts of Eastern Churches are anal-
ysed in the historical context. The author assumes, that today both the Church and the State should take
efforts to recommence the direct contacts between Ukrainian Orthodox and the Eastern Patriarchy. At the
same time scholars, clergymen and secular persons face the wide range of opportunities for scientific re-
search activities, particularly for studying Orientalia Christiana.

Bubenok O.B.
THE DISSEMINATION OF CHRISTIANITY AMONG THE ALANS

OF THE BLACK SEA NORTHERN REGION.
In Middle Ages the Iranophone Alanian population of Crimea and Black Sea coast Northern steppes

actively turned from the pagan religion traditions to the Christianity. The dates of written sources and arche-
ological excavations prove that the Crimean Alans could have become Christians in 7-9 centuries due to
Byzantine influence. It is possible that the Alanian population of steppes was influenced by the Old Russian
missionaries in 11-12  centuries, because this region was inhabited by the Slavic population in this period.
The written and archeological sources show the wide propagation of Christianity among Alans in basins of
Siv.Donets, Lower Dniper, Dnister and Pruth in 12-14 centuries.

Zavadska I.A.
CHRISTIANITY IN KHERSONES DURING THE EARLY BYZANTINE PERIOD.

The population christianisation process in Khersones, as the largest Byzantine centre in the Crimea,
has shown. Despite the substantial remoteness from the central regions of Byzantine, the city remained
within the area of its interests and under its permanent influence. The archeological materials provide the
evidence for wide-scaled building of Christian temples there. In the second half of VI – beginning of VII
centuries the Christians formed the majority of urban population. In the early-Byzantine Khersones (Kher-
son) Christianity won the victory.

Liganova L.A.
SPECIAL FEATURE OF PANAIRA – THE TROUN HOLIDAY OF GREEKS

IN THE SEA OF AZOV REGION.
The present study is based on the factual material collected by the author in the course of field research in
the Sea of Azov coastal area. The feast “Panair” used to be performed in honour of the holy patron of the
village, and played an important role in the community life. The feast consists of a number of ritual acts
united by the common idea which arranges them into a system. The structural elements of the system have
the archaic main body: sacrifice, joint meal, competition. Not going deep into the ethnic sources or “Panair”,
we, though, can speak about the presence of Indo-European and Turkish traditions in this cultural phenom-
enon. “Panair” played the role of socio-organizing and ethnic consolidating factor during two periods in the
history of Mariupol Greeks: Crimean and the Sea of Azov region period. As for the rebirth of the tradition of
practicing the “Panair” in Greek settlements, we can talk about the reinforcement of its functions in the
modern society.

Matveyeva L.V.
STUDIES OF SOURCES ON BYZANTINE MILITARY SCIENCE IN

U.L.KULAKOVSKY’S SCIENTIFIC PAPERS.
The works on Byzantine military science of famous scholar, classical historian and philologist

U.Kulakovsky, which contain critical analysis of historical sources, could be defined as exemplary papers of
single-purpose scientific study. Having been studying anonymous treatises, which from time to time appeared
at the break of XIX - XX centuries and were dedicated to the military science of the Empire, U.Kulakovsky
drew certain data related to the structure and skills of VI - X ctr. Byzantine army forces. It was very important
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while investigating the particular treatise to determine the historical epoch of its emergence and to identify
the author. U.Kulakovsky was very scrupulous in studying the historical documents and, due to the great
talent of researcher, was often able to find out not only the dates of their origin, but also the names of the
authors. The investigations carried out by U.Kulakovsky of sources on Byzantine military science, putting
the unknown treatises into scientific circulation, identifying the authorships and chronologies of the historical
documents, – all this has substantially complemented and enriched the historical data on military science in
ancient Byzantium.

Verba I.V.
KOST SHTEPA AS THE ORIENTALIST.

The article tells about the scientific and administrative activities of the famous scholar K.T.Shtepa
within the sector of Ukrainian Orientalism at the beginning of 1930-ies. It also describes his fruitful activities
as one of the leaders of the Committee for the Middle East and Byzantium research. Substantial attention is
paid to the main works of the scholar, which appeared during this period.

Turov I.V.
HISTORY OF WORLD NATIONS IN THE WRITINGS OF PALESTINIAN SAGES.
The article contents the description of the past, as well as comprehension of its causes and

consequences, which are present in the writings of Palestinian sages. The sacral books are quoted, which
tell about history of world nations. Various attitudes for discussing of historical concepts in the works of
amorays and tanays are analysed. The conclusion is: Jacob’s offspring give preference not to worship the
king of flesh and blood, but to the power of God and sages as the mouthpieces of His will.

Rybalkin V.S.
“BAPTISM” IN ISLAM?

The research is focused on lexical and grammatical nuances of the word şibga [Qur’an II: 138] while
being translated and commented into world languages. The original version of its interpretation into Ukrainian
is proposed. 34 references.

Gamotska Y.V.
FORMATIVE STAGES IN THE DEVELOPMENT OF SHIITE HADITH.

The Shiite body of Muslim hadith corpus is investigated, and the stages of its formation are specified:
1) before 874 AD (the beginning of the small occultation) imamites managed to write down within 400
usule the main theological and juridical traditions; 2) by the beginning of XI century the process of system-
atization of all present materials was completed, which caused the appearance of 4 classical sets of works;
3) before the middle of XVII century, in the period of Sephevides, the processes of commentation and re-
comprehension of theological norms activated substantionally and, as the result, three later collections ap-
peared.

Sherban T.O.
O.APANOVYTCH – A PROMINENT HISTORIAN OF OUR DAYS.

The article tells about the scientific activities of famous scholar O.A.Apanovytch related to studying
of Ukrainian Cossacks history, historiography, source study, archeolography, marginalistics, Cossacks
chronicles, biography studying and bibliology. Great attention is paid to the main works of the female
researcher.

Apanovytch O.A.
MATERIALS IN UKRAINIAN ARCHIVES ABOUT THE ECONOMIC RELATIONS
BETWEEN UKRAINE AND ORIENTAL COUNTRIES AT XVII-XVIII CENTURIES.
The article has been re-printed from “Archives of Ukraine” magazine (1966, No.4). The analysis of

economical relationships with Turkey, Persia, Crimea is based on the documents stored in the scientific
archives of Ukraine.
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Kradin M.M.
NOMADIZM IN THE MODERN THEORIES OF THE HISTORICAL PROCESS.

The main concepts of studies on the nomads development are demonstrated: the concept of pre-class
society, the concept of early State systems of nomads, various versions of the theory of “nomadic pheodal-
izm” and the concept of the nomadic mode of production. The civilization alternatives of Marksizm, cultur-
al evolutionizm, multicircuit theories have also been consedered. The new interpretation of the nomadic
mode of production is proposed, which is seen as exopoliteral or xenokratic.

Komar O.
THE MONOGRAMS OF THE PERESCHEPINA FIND.

The paper analyses reading of the two Byzantine monograms from the Pereschepina find that are
interpretated by the author as ВОYРІХАТОY and ВОYРІХОY ПАТРІКІОY. Both wrightings contain the
Turkish name Bori, that could belong to the Khazarian ruler of the middle 7th century, before he became the
hakan.

Bogomolov O.V.
POLITICAL ISLAM: SOME SPECIAL FEATURES IN THE AREA OF

THE FORMER.
The grounds for political Islam appearance are demonstrated, the problem it rises, its influence on the

life of modern society. For the Muslim world the further Renascence of Islam means yearning for active
participance of Muslim countries in the world politics. The author lays the stress on the neccessity of find-
ing ways for overcoming economical, political and social marginality of the Islamic States.

Gamyanin V.I.
TO THE QUESTION OF BLESSING TRADITION IN IMPERIAL CHINA (TWO
FINDINGS IN THE INSTITUTE OF MANUSCRIPT, NATIONAL LIBRARY OF

UKRAINE, UKRAINIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES).
The present investigation is devoted to the two rare pieces of Chinese traditional Art, possessed now

by the Institute of Manuscript. These are the big tablets incrusted with nacre-carved hieroglyphs – 120
calligraphic modifications of same character each, – set within the wooden frame with ornamental
incrustations made from nacre, jade and jasper. The hieroglyphs imaged on the tablets are “fu” (happiness)
and “shou” (longevity) respectively, both representing the most popular and desirable blessings in traditional
China.

Velychko V.V.
THE HISTORY OF DIVISION INTO DISTRICTS IN CHINA.

The distinctive features of China’s macrogeomorphological contour are demonstrated. From the very
beginning of the process of dividing the country into districts (the first half of 1950-ies) this contour played
the important division role. The main task for the modern economic strategies is to overcome gradually the
territorial unevenness of China’s productive forces allocation by accelerating the development of the Central
and Western regions.

Rubel V.A., Kovalenko O.
PROBLAM OF ETHNOGENESIS OF JAPANS IN THE MODERN JAPANESE

HISTORIOGRAPHY.
The article presents the modern historiography on the question of Japan nation origins. The concept

of anthropology chair professor in the Tokyo University Mr. Suzuki Khishishi and his progenies is presented
in more details. The concept, based on the archaeological and anthropological data, proves that the formation
of Japan nation dates back to paleolith age, when the migrants from the south-eastern Asia settled all round
the Japan. The “bi-structural” theory of Khanihara Kadzuro is also demonstrated. The author concludes that
the question on the origin of Japanese remains open for Japanese ethnologists.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АП - Археологічні пам"ятки УРСР
ВВ - Византийский временник
ВДИ - Вестник древней истории
ВИ - Вопросы истории
ВУАН - Всеукраїнська  Академія наук
ВНАС - Всесоюзна наукова асоціація сходознавців
ВНАВ -  Всеукраїнська наукова асоціація візантієзнавства
ВУНАС - Всеукраїнська наукова  асоціація сходознавства
ГМИИ - Государственный музей истории искусств
ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД - Записки Одесского общества любителей древности
ИГАИМК - Известия Государственной Академии Истории материальной культуры
ІНО - Інститут народної освіти
ІР НБУВ - Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. Вернадського
КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР
МАИЭТ - Материалы по археологии и этнографии Таврии
МАР - Материалы по археологии России
МИА - Материалы по истории и археологии СССР
НАА - Народы Азии и Африки
НА  ІА НАНУ - Науковий архів Інституту археології НАН України
НА ІІУ НАНУ - Науковий архів Інституту історії України НАН України
НЛ (ПСРЛ) - Никоновская летопись (Полное собрание русских летописей)
НТШ - Наукове товариство ім. Шевченка
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей
СА - Советская археология
СЭ - Советская этнография
УІЖ - Український історичний журнал
ЦДІА УРСР - Центральний державний історичний архів УРСР
ЭО - Этнографическое обозрение
GAL - Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur.

GAS - Sezgin F. Geschichte des arabischen Schrifttums. B-de I-IX. Leiden, 1967-1984.

JRAS - Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London.

MMLAU - Maрallat Maрma‘ al-Luga al-‘arabiya al-’Urdunī.
MUSJ - Melanges de l'Universite Saint-Joseph. Beirut.

SI - Studia Islamica. Paris.

ZAL - Zeitschrift fur arabische Linguistic. Wiesbaden: Harrassowitz.

ZDMG - Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesselschaft. Wiesbaden.
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