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ТЕМА НОМЕРА:
ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА

НАН УКРАЇНИ – 10 РОКІВ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Відділення історії, філософії та права Національної Академії наук України щиро й сердечно

вітає учених, всіх працівників Інституту сходознавства ім.  А. Кримського НАН України з
десятиліттям від дня його створення.

Інститут сходознавства НАН України по-праву може вважатися продовжувачем славних
традицій вітчизняного сходознавства, гідним спадкоємцем українських сходознавчих установ
минулого століття.

Створений у пам'ятний рік здобуття Україною державної незалежності видатним
орієнталістом сучасності, іноземним членом НАН України О. Пріцаком, Інститут сходознавства
ім. А. Кримського НАН України пройшов славний творчий шлях. Він утвердив себе гідним
осередком сходознавчої науки, широко знаним як в Україні, так і далеко за її межами. Інститут
сходознавства став єдиною в Україні науковою установою, яка на високому академічному рівні
веде систематичні фундаментальні дослідження з усіх напрямів сходознавства.

Ученими Інституту багато зроблено для дослідження історичної і культурної спадщини
народів Сходу, східних мов і літератур, релігійних і філософських вчень, розширення джерельної
бази українського сходознавства, вивчення і відродження традицій української орієнталістики
минулих років. Зусиллями колективу Інституту відроджено журнал “Східний світ”, започатковано
низку наукових періодичних видань, присвячених дослідженню давнього, середньовічного і
сучасного Сходу – “Сходознавство”, “Близькосхідний кур’єр”, “Новини Центральної Азії і
Кавказу”, “Україна – Китай”. Доброю традицією стало щорічне проведення Інститутом
міжнародної наукової конференції “Сходознавчі читання А. Кримського”. Науковцями Інституту
ведеться наполеглива робота з розшуку, дослідження, систематизації і видання архівів та
епістолярної спадщини видатних українських сходознавців.

Завдяки цьому вчені Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України разом з
науковцями Національної бібліотеки України ім. В.I. Вернадського, інших установ НАН України
розшукали, опрацювали й опублікували значну кількість джерел з історії Національної Академії
наук України, життя і діяльності творців української сходознавчої школи  – А. Кримського,
П. Ріттера, Ю. Кулаковського, В. Бузескула, А. Ковалівського й ін.

Підсумком першого десятиліття наполегливої роботи колективу є розгортання в Інституті
широкого діапазону теоретичних і прикладних історичних, філологічних та джерелознавчих
досліджень, необхідних для науки і суспільства незалежної держави, видання десятків
індивідуальних і колективних монографій, захист багатьма вченими дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата і доктора наук, формування нової плеяди українських вчених-
орієнталістів.

Не можна не відзначити внесок Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України
у відродження викладання сходознавчих дисциплін у вищій школі та широке розгортання у
регіонах України сходознавчих студій.

Інститут впевнено увійшов у світове наукове співтовариство. Його вчені з честю
репрезентують вітчизняну науку за кордоном, беруть участь у міжнародних дослідницьких
проектах.

Нам приємно, що у друге десятиліття своєї діяльності ваш інститут вступає у натхненному
творчому пошуку, зберігає традиції старшого покоління, зусиллями талановитої молоді
примножує їх досягнення.

У цей урочистий день від усієї душі зичимо вченим, усьому колективу Інституту
сходознавства ім. А. Кримського НАН України міцного здоров'я, творчої наснаги, нових
здобутків в ім’я піднесення нашої вітчизняної науки і культури.

Академік-секретар Відділення, академік НАН України О. С. Онищенко



Л.В. Матвєєва

ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО
НАН УКРАЇНИ – 10 РОКІВ.

У жовтні 2001 року виповнилось 10 років від дня створення Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України. 22 жовтня 1991 р. Президія НАН України прийняла постанову
про заснування Інституту. З того часу в Національній Академії започатковано новий напрямок
історико-філологічної науки – сходознавство, разом з тим відроджуються традиції 30-
х років ХХ ст. В ці знаменні ювілейні дні варто пригадати історичний шлях українського
сходознавства і тих сподвижників, які стояли біля його витоків.

Слід зазначити, що ще в часи створення Української Академії наук у 1918 році вітчизняна
інтелігенція, яка увійшла до першого складу академіків, розуміла велике значення розвитку схо-
дознавства в Україні. В програмних документах по створенню УАН водночас закладались підва-
лини сходознавства. Підкреслювалось, що студіювання східної історії є нагальною проблемою,
бо стародавня територія України була місцем проживання різних орієнтальних народів. Для
України Схід – це важлива частка її історії.

Вже в перших засіданнях з приводу створення Української Академії наук А. Кримський
виступив з пропозицією про створення кафедр сходознавства. Вчений пропонував створити ка-
федри: тюркології і арабо-іранської філології [Історія... 1993, 67] .

Цікавим документом щодо історії сходознавства є Пояснювальна записка П. І. Ба-
галія, А. Ю. Кримського, Г. Г. Павлуцького, Є. К. Тимченка до Комісії для вироблення
законопроекту про організацію історично-філологічного відділу УАН (1918), де зазнача-
лось, що до складу філологічного відділу, поряд з іншими входять такі кафедри: східні
мови і стародавності взагалі і на Україні зосібна; Всесвітня історія; Візантинознавство
[Історія... 1993, 116–117]. Великого значення надавалось дослідженню історії Візантії: “В
західній науці давно вже пробудився інтерес до історії Візантії, яка мала рясні й живі
зносини із середньовічним Заходом. З кінця минулого століття зачинається оживлення в
цій галузі – закладаються спеціальні катедри візантології. Коли, таким чином, західна
наука прийшла до пересвідчення про неминучість самостійних дослідів над візантійсь-
кою історією, то тим більше українська наука повинна всеньку увагу звернути на візан-
тинознавство” [Історія... 1993, 119] .

Передбачались лінгвістичні дослідження мов, їх взаємовплив з різними мовами: іранськи-
ми, тюркськими, готськими, візантійськими, романськими, особливо вплив східних мов на ук-
раїнську мову.
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Пояснювальна записка вчених, А. Кримського та його однодумців відтворює концепцію
фундаторів Академії щодо вивчення східної історії, мов та літератур. Вона до сьогодення є акту-
альною, бо в ній конкретно визначено не тільки місце сходознавства у всесвітній історії, але й
значення студіювання сходознавства в Україні. “Окрім неминучої загально визнаної наукової
потреби студіювати східну історію, як одну з великих частин історії вселюдської, Україна має ще
свої особливі причини дбати про те, щоб її найвищій науковій інституції східні дисципліни роз-
вивалися як слід, з інтенсивністю. І бажалося б мати не одну і не дві, а скількісь східних катедр в
Академії наук. Стародавня територія сучасної України була місцем для життя або для довшого
перебування усяких орієнтальних народів, і перед українською наукою стоїть ціла низка все-
можливих питань і завдань, що чекають свого планового розроблення і розв’язання. Іраністика,
туркологія (дисципліна ця особливо потрібна) і арабістика, без отих трьох наук всестороння,
неоднобічна історія українства неможлива; без них будуть неминучі зяючі лакуни в самому-таки
українознавстві” [Історія... 1993, 122].

В першому статуті Української Академії наук 1918 р. серед важливіших напрямків роз-
витку науки називалось і сходознавство. В період існування Української Академії наук 1918–
1931 рр. було створено цілу низку Кабінетів та Комісій під керівництвом А. Кримського і
проводились сходознавчі дослідження. У 1930 р. на короткий час з’являвся і Український
Науково-дослідний Інститут сходознавства. Але в період 1931–1933 рр. усі сходознавчі уста-
нови було ліквідовано. Відома і трагічна доля вчених-сходознавців. Так звана нова ера в
житті Академії, коли відбувалося її реформування на політичних засадах чорною смугою
позначила і долю А. Кримського. В діяльності вченого на посаді неодмінного секретаря вба-
чався великий кримінал, навіть політичний. Агатангела Юхимовича було означено “одним
з найпослідовніших ворогів марксистсько-ленінської теорії на історичному терені Всеукраї-
нської Академії”.

Зрозуміло, що за таких умов не могло бути й мови про розвиток сходознавства в Україні.
Відома й трагічна доля А. Кримського: він загинув в Кустанайській в’язниці.

Пройшли десятиліття, і з встановленням незалежності України настали нові часи і для
розвитку академічного сходознавства в країні. У 1991 році з Сполучених Штатів Америки по-
вернувся в Україну талановитий учень А. Кримського – Омелян Пріцак, – всесвітньо відомий
вчений. Власне Омелян Йосипович мав на меті створити Інститут сходознавства в Академії наук,
що й здійснилося у жовтні 1991 року.

На початковій стадії існування Інституту Омелян Пріцак намагався надати йому відпо-
відного наукового рівня. Вчений, так як колись його вчитель А. Кримський, дослідження
сходознавства тісно пов’язував з історією України. На його думку, завдяки вивченню пер-
шоджерел східного світу ми отримуємо ще один ключ до трактування історії України. “На-
шим завданням, – говорив Омелян Йосипович, – є, з одного боку, дослідження східних еле-
ментів української культури, а з іншого, поширення інформації про Україну через знання
про східний світ… Я очолив Інститут сходознавства для того, щоб допомогти Україні кра-
ще пізнати себе”. Ця думка вченого цілком співпадає з концептуальним баченням завдань
з питань розвитку сходознавства А. Кримського, що свідчить про актуальність сьогодні
тих програмних документів, які готувались фундаторами Академії від самого початку її
існування. В Статуті Інституту зазначається: “Інститут ставить на меті відродження та
розвиток фундаментальних сходознавчих досліджень в Україні, поширення в Україні нау-
кових знань про Схід, а також введення у міжнародний науковий обіг знань про спільноти
східного походження, що існували чи продовжують існувати на території сучасної украї-
нської держави”.

На зорі Інституту сходознавства Омелян Йосипович передбачав: “Думаю, що протягом
першого десятиліття ми сформуємо повноцінний науковий колектив”.

Мрії вченого здійснилися, Інститут сходознавства ім. А. Кримського відбувся і знаходить-
ся у розквіті творчих сил. Плідно працюють відділи: “Історіографія та джерелознавство”, “Кла-
сичного Сходу”, “Сучасного Сходу”.

Основними напрямами досліджень Інституту є історія, філософія, релігія, мова, література
та культура країн Сходу; дослідження соціально-економічного розвитку країн та регіонів Сходу,
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а також вивчення історії українського сходознавства, зокрема наукової спадщини А. Кримського
та багатьох інших вчених-сходознавців.

Силами Інституту проводяться дослідження арабських, перських та вірменських джерел з
історії Східної Європи; проводиться вивчення різноманітних питань з історії країн Далекого
Сходу, розробляються окремі проблеми арабського, перського та тюркського мовознавства.
Приділяється значна увага проблемам ісламу, буддизму та інших релігій Сходу, питанню му-
сульманського фундаменталізму на сучасному етапі, традиціям та етнічній історії народів Близь-
кого та Середнього Сходу (включаючи Євразійський степ, Кавказ); приділяється увага пробле-
мам політичної історії сучасних держав Сходу. Співробітниками Інституту введено в науковий
обіг і опрацьовано цілий пласт сходознавчих матеріалів з наукової спадщини вітчизняних схо-
дознавців.

В Інституті започаткована нова серія видань “Наукова спадщина сходознавців України”.
Поряд з науковими роботами вчених-сходознавців, забутих або викреслених з історії вітчизни
досліджуються колекції творів східного мистецтва у музейних зібраннях України, на ґрунті яких
готуються монографії і каталоги.

Надзвичайно актуальними є також проблеми сучасного Сходу. У відповідному
відділі досліджується тема “Суспільно-політичні процеси в країнах Сходу та їхній вплив
на розвиток українського суспільства”. У контексті розбудови української держави, ре-
формування економіки й реалізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інте-
ресів України на південному векторі досліджуються суспільно-політичні трансформаційні
процеси у країнах Близького Сходу, Центральної Азії, Кавказу й Азійсько-Тихоокеансь-
кого регіону.

Загальні напрями діяльності Інституту, які знайдуть своє продовження і поглиблене
дослідження:  “Історичні  та культурні  зв ’язки України з мусульманським світом”;
“Дослідження суспільного та економічного розвитку країн Сходу в контексті сучасних
геополітичних проблем (Близький та Середній Схід, Центральна Азія та Кавказ, Китай
та Японія) ;  “Арабська мовознавча традиція та ї ї  вплив на лінгвістичні  концепці ї
мусульманських народів”; “Традиційні суспільства Східної і Південно-Східної Азії та Індії:
історія та сучасність”.

Важливим є видання журналів “Східний світ”, “Сходознавство”, “Близькосхідний кур’єр”,
“Украина и Китай”, інформаційно-аналітичного бюлетеню “Новости Центральной Азии и Кав-
каза”.

В Інституті працює науковий семінар, започаткований Омеляном Йосиповичем. Кожного
року проводяться “Кримські читання”, які набули міжнародного характеру.

Щорічно проводиться набір до аспірантури. Слід зазначити, що наші аспіранти плідно
працюють і вчасно захищають дисертації. Тим-то, Інститут поповнюється кадрами вищої
кваліфікації – кандидатами та докторами наук.

Слід відзначити, що колектив нашого Інституту складається з відданих своїй справі моло-
дих учених, які прагнуть творити сходознавчу науку на високопрофесійному рівні. Упевнено
можу сказати, що вчені Інституту – це нова генерація в академічній науці, високо інтелігентна,
професійна, і, врешті-решт, як казав Омелян Пріцак – аристократична.

В Інституті панує творча співдружність, повага, створені відповідні умови для наукової
праці, а це є запорукою того, що колектив на вірному шляху і, звісно, неодмінно буде зростати
науково.

ЛІТЕРАТУРА

Історія... Історія Академії наук України. 1918–1923.  Документи і матеріали. Київ, 1993.
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РАДАНІЯ І РУСЬ

Арабський текст про маршрути купців корпорацій Раданія і Русь не дійшов до нас у своїй
оригінальній версії. Він зберігся у творах двох арабських географів — “Книга доріг і королівств”
Ібн Хурдадбе (бл. 846—885 рр.) та “Книга країв” Ібн ал-Факига (бл. 902 р.).

Як відомо, основна частина твору Ібн Хурдадбе — це опис міст і провінцій халіфату (Дāр
ал-Ісляму), країн ісламу, а також і деяких головних неісламських країн в Європі й Азії, крім того,
дорожники маршрутів купців. Твір Ібн ал-Факига — це своєрідна популярна антологія літерату-
ри у широкому розумінні (араб. адаб), але багато місця було присвячено географічним інформа-
ціям, взятим між іншим із твору Ібн Хурдадбе або спільних джерел.

Маршрути корпорації Раданія подано у двох частинах. У першій названо їхні морські опе-
рації, а в другій — їхні торговельні шляхи на суші. Поміж двома частинами знаходиться вставка:
вона і є арабським текстом про маршрути купців Русь.

Як пояснити цю вставку?
У другій половині VIII ст. у багдадсько-оамарську державну канцелярію (дīвāн ар-расā’іль)

потрапив текст маршруту корпорації Раданія, де було подано окремо морські та сухопутні мар-
шрути корпорації Раданія. Крім Західної Європи, халіфату, Індії і Китаю, там між іншим йшло-
ся про їхні торговельні зв`язки з Візантією, Хазарією та Іраном.

Десь у половині IX ст. прибували до Багдада валки торговельної корпорації Русь. Один із
службовців дивану (вазīр або кāтіб) зібрав відомості про їхні маршрути, а тому, оскільки мови-
лося головно про торговельні зв`язки з Хазарією, Візантією та Іраном, він за відомим старим
східним звичаєм, записав свою інформацію або на маргінесі тексту про Раданію, або на окремо-
му клаптику паперу між двома частинами маршрутів Раданії, бо, на його думку, тут ішлося про
ті самі або близькі проблеми. У творі Ібн Хурдадбе є ціла низка випадків, де тексти перервані
такими вставками. На це звернув увагу вже видавець тексту Ібн Хурдадбе голандський арабіст
М.Я. де Гує, який власне це пояснив як причину внесення копіїстами в текст записів вставок на
маргінесі або на картках1.

Отже, тепер копіїсти – державні службовці та вчені, що мали доступ до архіву державної
канцелярії, – трактували вставку про купців Русь як невід`ємну частину своєї цілості.

Немає підстави погоджуватися з тим, що Ібн Хурдадбе сам приєднав маршрут купців Русі
до маршрутів Раданії. Ібн ал-Факиг, або краще його джерело,  що користувався тими самими
архівними документами незалежно від Ібн Хурдадбе, вже знайшов маршрути обох корпорацій
(Раданії і Русі) об`єднаними.

У розділі про місто Рай та гору Дунбāванд  Ібн ал-Факигом цитуються різні автори, зокре-
ма уривок із памфлету на честь міста Рей пера якогось Мугаммеда бен Ісгака. Власне в цей
памфлет включені маршрути обох корпорацій (Раданія і Русь) як доказ величі міста Рай – цент-
ру міжнародної торгівлі. Що Ібн ал-Факиг користувався текстом згаданих маршрутів саме через
памфлет Мугаммеда бен Ісгака, на це вказав ще в 1903 р. проникливий розум Йозефа Марквар-
та2. Але не він сам, ні пізніше дослідники, що переказували це твердження Маркварта, не зроби-
ли належного висновку з того важливого факту для історії арабського тексту щодо маршрутів
названих корпорацій.
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Справа в тому, що Мугаммед бен Ісгак походив із міста Гамадан (колишньої столиці Мідії),
котрий, як Рей, належав до чотирьох центрів провінції Джібаль, що в той час був своєрідним
ривалем провінції Іраку, якому пощастило тепер стати центром усієї Арабської імперії (Багдад,
Самарра).

Мугаммед бен Ісгак мав відкритий дім у Гамадані, в приміщеннях якого відбувалися літе-
ратурно-наукові дискусії (мунāзара) про те, кому треба віддати перевагу щодо слави і значення
– Іракові (Багдадові, Самаррі) чи Мідії (Реєві, Гамаданові). Ібн ал-Факиг подає у подробицях
перебіг дискусії, цитуючи вчено-літературні витяги та давні й нові поеми, що їх наводили два
дискусанти; один з них ‘Абд ал-Кāгір бен Гамза ал-Вāсітī, відстоював позицію Іраку (Багдадові,
Самарра), тоді як честь Гамадана боронив ал-Гусейн бен ‘Алī Сарг3. На жаль, інші джерела, що
дійшли до нас, крім енциклопедиста Як³та ар-Р³мī4, нічого більше не повідомляють про них, як
і про інших персонажів, згаданих у цьому диспуті.

Про особу Ібн ал-Факига ми власне знаємо дуже мало. Все зводиться до трьох факторів: 1)
він походив із Гамадану; 2) повне його ім`я Абу Бекр Агмад бен Мугаммед бен Ісгак Ібн ал-
Факиг ал-Гамаданī; 3) він закінчив свій твір десь близько 289 р. гіджри, тобто 902 р. Аналіз його
імені – частини кун`я та лякаб – показує, що його батько був якийсь Мугаммед бен Ісгак, котрий
здобув популярність як юрист (факиг), і тому його професія стала його призвиськом (лякаб): ал-
Факиг, звідти, очевидно, і призвисько його сина в стилі кун`я: Ібн ал-Факиг. Обидва вони як
гамаданці мали нісбу ал-гамадані.

Згаданий вище Якут (1224), що подає повну кун`ю Ібн ал-Факига, цитуючи літературну
дискусію – Ірак контр Гамадан, – називає у своїй географічній енциклопедії нашого Мугаммеда
бен Ісгака в такій спосіб: Мугаммед бен Ісгак ал-Факиг. Значить, Мугаммед бен Ісгак ал-Факиг
був батьком Агмеда бен Мугаммед бен Ісгак ал-Факига5.

Тепер можна підсумувати:
1) Свої відомості стосовно купців корпорацій Раданія і Русь Ібн ал-Факиг узяв із панегіри-

ка про Рей свого батька;
2) Різниці між текстом Ібн Хурдадбе і Ібн ал-Факига тільки позірні, вони з того самого

джерела (державний архів), лише вжиті по-різному: Ібн Хурдадбе як начальник пошт та розвід-
ки копіював джерело повністю, тоді як Мугаммед бен Ісгак, батько Ібн ал-Факига, використо-
вував джерело вибірково. Першу частину маршрутів Раданії він скорочував, а другу взагалі оми-
нув, бо там не було згадки про Рей або Гамадан. Також це пояснює кінцеву різницю обох творів.
Очевидно, в похвалі на честь міста Рей (підкреслює, це місто, як і Гамадан, належно до провінції
Джібаль-Медії, конкурента Іраку) не було місця для даних про те, що товари закордонних купців
(у даному випадку купців Русі) доходили до Багдада, власне столиці Іраку. Натомість авторові
панегірика треба було вставити інформацію, що оті товари доходили саме до міста Рей. А втім,
тут справа тільки в наголосі, бо дорога з Абаскуну, розміщеному над Каспійським морем, дійсно
проходила через місто Рей та Гамадан до Багдада.

Ібн ал-Факиг писав десь у кінці IX та на початку Х ст. Значить, його батько створив свій
памфлет десь у 70-х рр. IX ст. Він, безсумнівно міг бути сучасником Ібн Хурдадбе. Ми нічого не
знаємо про те, яке становище займав в адміністрації провінції Джібаль Мугаммед бен Ісгак, але
він як факиг міг мати доступ до матеріалів про закордонних купців, зібраних в архіві (Дīвāн ал-
іншā). Тут виникає навіть одна можливість, хто міг йому допомагати. Ми знаємо, що Ібн Хур-
дадбе – перед тим як переїхати в Багдад – Самарру (отже, найпізніше 870/878 р.), працював
шефом пошти і розвідки власне у провінції Джібаль. Ми знаємо, що дім Мугаммед бен Ісгака в
Гамадані став місцем зустрічі інтелектуальної еліти Джібалю. Навряд чи було б можливим, щоб
до числа гостей там не потрапив інтелігентний і музично здібний службовець-учений Ібн Хур-
дадбе. Саме цей високий службовець міг легко дістати для патріота Джібалю Мугаммед бен
Ісгака матеріали, що ними цікавився його господар. Очевидно, це могло бути в часи, коли Ібн
Хурдадбе перебував у Гамадані, але також після його переїзду в Багдад-Самарру. Як відомо,
старі дружні зв`язки звичайно підтримуються. Можливо, що це теж не випадковість, що арабо-
мовний автор, який знав як вокалізувати перське прізвище географа Хурдадбе, був власне Ібн
ал-Факиг6.

Ім`я корпорації Раданія, дорожники якої були євреями, засвідчено у наших двох авторів у
різних формах. Ібн Хурдадбе пише власне Раданія, тоді як Ібн ал-Факиг вживає форму Рагданія.
Крім того, у даних арабських авторів і в сицилійських документах (див. нижче) засвідчена ще
форма Рагāдіна, арабська “ламана” множина від незасвідченої форми *Рагдāнī. Тому не дивно,
що стосовно походження та взаємовідношення між ними існує велика фахова література. Тут я
подаю найважливіші, на мою думку, гіпотези.
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Перший видавець твору Ібн Хурдадбе – Барб`є де Мейнард (18611) – пов`язав ім`я єврейсь-
кої корпорації із повітом Рāдāн у південному Іраку (Савāд, біля Багдада)7.

Й.Маркварт (1903)8 пропонував в обох випадках вживати Рагданія від перського рāг дāн
(той, що знає дороги), пов`язав це ім`я із Мас‘удієвим ал-Лудгана.

Д.Сімонсен (1907)9 пов`язав це ім`я із пізньоримською корпорацією, що в ті часи плавала
по річці Роні (Rhône) у Південній Франції (nantae Rhodanici). Проти цієї ідеї виступив де Гує (1908)10,
звертаючи увагу на те, що в арабській мові перехід ō в ā неможливий. Тезу Д. Сімонсена спрос-
тував Тадеуш Лєвіцкі (1969)11, на думку якого форма Рагданія була перською народною етимо-
логією назви Раданія.

Ф.Кмєтович (1970) вважав, що слово Раданія – це  запозичення із латинського veredarins>
*redarins, тобто посланець, кур`єр12.

Ю.Якобі (1976)13 пояснював зв`язок обох форм із перської фонетики: форма Раданія по-
стала із форми Раг-данія, через скорочення рāг- у рā.

М.Гіль (1974)14 розвинув тезу Барб`є де Мейнарда і подав більше даних про повіт Рā дāн
біля Багдада, зокрема про роль євреїв у тому повіті. Форма Рагдан пояснюється сирійською
тенденцією додавати – г-.

Оцінюючи думки своїх попередників, я хочу підкреслити: причина різниці у поглядах по-
лягає в тому, що вчені XIX і XX ст. забували, що в IX ст. в ісламському світі існували мізерні
знання про географію Європи, і ріка Рона (Родан) у Південній Франції була їм зовсім невідома.
Цю назву ще не записали арабським письмом. Крім того, всі арабські автори, які тут згадуються
(Ібн Хурдадбе, Мугаммед бен Ісгак, Ібн ал-Факиг), як і, мабуть, багато службовців дивану в
Багдаді – Самаррі, що лежали на пограниччі колишньої столиці іранських Сасанідів, де їх пам`-
ять була ще жива. Отже, чуючи невідому їм на письмі назву Родан, вони сприйняли її як свою
Рāдāн, тобто із сильно лабіалізованим å, що в дійсності близьке фонетично до о. До речі, та
назва нагадувала їм назву їхнього повіту Рāдāн, де існувала добре організована єврейська діас-
пора із двома академіями (у Пумпедіті та Сурі); там теж знаходилася резиденція єврейського
егзиліарха. Можливо, що після 762 р. (заснування Багдада) Раданія мала там свою торговельну
факторію, а згодом арабські автори перського походження (як Мугаммед бен Ісгак і Ібн ал-
Факиг) створили для тієї назви народну етимологію, виходячи із того, що представники Раданії
були дійсно фахівцями для далеких маршрутів (перське рāг-дāн “той хто знає дороги”). Таким
чином, признаючи рацію де Гує у неможливості переходу о в а в арабській мові, ми все-таки
повертаємося до гіпотези Сімонсена про те, що назва Раданія походить від назви французької
ріки Рони (лат. Rhodanus), бо тут ідеться не про закони арабської фонології, а про перське сильно
лабіалізоване а. Тут треба підкреслити, що форма Раданія не була чужою у традиції твору Ібн
ал-Факига. У славетному Мешгедському рукопису Ібн ал-Факига, до якого було додано також
“Опис подорожі” Ібн Фадлана на Волгу з 921-922 рр., назва єврейської корпорації пишеться як у
Ібн Хурдадбе: Раданія,[Tadeusz Lewicki, Zródła arabskie. –T. 2:1, 1969, 28].

Мій гарвардський колега і приятель професор Richard Nelson Frye підтвердив мою гіпотезу.
Він заявив (усно), що лабіалізація довгого ā в перській мові походить ще з середньоперської,
тобто із часів династії Сасанідів (220-6551).

Нашу етимологію підтверджує хід економічної історії євреїв у середньовіччі. Ось що пише
відомий знавець справи Д.С.Гоітейн у своїй праці “Євреї і араби”: “Велика міжнародна торгів-
ля, пов`язана з історією Раданії, не має зв`язку із соціо-економічною трансформацією європейсь-
кого народу в ісламські часи [як наслідок “буржуазної революції” мусульманської імперії в VIII-
IX ст.; с. 105]. Раданія – це було продовження преісламської єврейської торгівлі, що мала безпре-
цендентне значення, коли виникнення ісламу створило бар`єр між Сходом і Заходом. Євреї, які
поєднували тимчасовий політичний нейтралітет із давніми постійними міжнародними зв`язка-
ми ще з часів Римської імперії, могли в перші століття ісламу легко перетинати кордони між
християнами і мусульманами.

Очевидно, головна квартира Раданії була у християнській Європі, хоч як засвідчує пол-
іглотний характер їхньої торгівлі, вони мали партнерів у всьому ареалі ісламського світу, в яко-
му, можливо, єврейська мова служила як спільна мова. (Слід додати, що єврейські колонії існу-
вали вздовж торговельних шляхів Азії – О.П.). Ймовірно, активність Раданії, мабуть, закінчила-
ся у Х ст. – італійські республіки, які зростали, вбили єврейську торгівлю. Водночас в ісламсько-
му світі економічна трансформація єврейського народу у переважно комерційний клас перебу-
вала у процесі завершення”15.

Чи можна більш точно встановити дату, коли Раданія діяла у Східній Європі? Можна,
завдяки даним археографії.
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У Ібн Хурдадбе є один маршрут Раданії, який сучасним ученим незрозумілий. Купці Ра-
данії виходять із Іспанії або із краю франків і їдуть до Сус ал-Акса (Південно-Східне Марокко),
а звідти до Танжеру, опісля до Іфрікії (певно, до її столиці і торговельного центру Кайруана, біля
нинішнього Тунісу), а потім продовжують шлях до Єгипту, до Азії та Східної Європи. Але чому
вони перед тим йшли до Марокко і Тунісу?

Археологи і нумізмати Східної Європи виявили, що ареал знахідок монети, яка мала вирі-
шальний вплив на метрологію і монетну систему Хазарії та Київської Русі, був так званий північно-
африканський диргем вагою 2, 73 г16 срібла на відміну від абассидського диргема, що важив 2, 97 г.
Північно-африканські диргеми карбувалися в Кайруані в 787-833 рр. Сус ал-Аксā в ті часи славилася
величезними (бі-андāза) покладами золота17. На підставі цих даних я пояснюю подорожі представ-
ників корпорації Раданія в Сус ал-Аксā і Кайруан в такий спосіб. Вони їздили до Сус, щоб дістати
там дешеве золото, яке вони міняли в Кайруані на легкі диргеми, з якими вони пізніше подорожува-
ли до Східної Європи, бо в ті часи тільки вони їздили і до Кайруана, і до Східної Європи.

У своїй праці про навернення Хазарської держави до юдаїзму я вказав на дві обставини,
що полегшують зрозуміти ту важливу подію. По-перше, юдаїзм не був чимсь невідомим у Ха-
зарській державі VIII-IX ст. Адже там у містах, переважно у Фанагорії, процвітали єврейські
колонії ще з греко-римських часів. Що було новим, це поява атрактивних міжнародних купців
єврейської віри. Саме у VIII-X ст. маємо в Євразії феномен навернення до різних релігій народів,
при чому тими, хто навертали, не були священики чи професійні місіонери, а багаті міжнародні
купці: в 763 р. согдійські міжнародні купці навернули до маніхейської віри кагана Уйгурів у
нинішній Монголії. Про це збереглося тогочасне оповідання. Десь близько  940 р. прийняв іслам
каган імперських тюрків (Караханідів), його навернули міжнародні купці. Це саме треба сказа-
ти й про хазарів, бо їх навернення до єврейської віри деякий час залишалося невідомим як в
осередках єврейської діаспори (Ірак, Константинополь), так і в Палестині. На мою думку, це
були багаті міжнародні купці Раданії, які спричинили навернення до єврейської віри спочатку
хазарського йордомо в кінці VIII ст., а після близько 833–843 рр. самого кагана Хазарії18.

Так ми приходимо до приблизного датування торговельних діянь єврейської корпорації
купців у Східній Європі, що збігаються із датами знахідок північноафриканських диргемів на
тій території, тобто 787-833 рр.

Із інших ісламських джерел ми знаємо, що у другій половині IX ст. на місці, де знаходилися
ринки Раданії (с³к ар-Рагāдіна), наприклад у Кайруані19 та в Тагерті (Тіарт у Західному Алжирі)20,
було вже поселення мусульман з їхніми мечетями.

Тут ще треба згадати, що купці Раданії відвідували столицю уйгурів в Монголії, а Уй-
гурська держава (Токузогузи) перестала існувати в 840 р.

Мабуть, це було не випадково, що у творах арабських авторів, які є предметом цього екс-
курсу, до дорожників Раданії були додані торговельні шляхи нової, мабуть, теж із західноєвро-
пейським центром компанії Русь. Очевидно, вони витіснили Раданію із Східної Європи.

Хто такі Русь Ібн Хурдадбе?
Запис Ібн Хурдадбе про Русь походить, мабуть із часів, коли він почав свою працю як

географ, отже входить до першої версії його твору, котру видавець де Гує окреслив як першу
редакцію, тобто близько   846/847 р.

Таким чином, Русь Ібн Хурдадбе не може бути пов`язаною з Київською Руссю, якої тоді
ще не існувало21.

Інтелігентний і добре поінформований арабський історик та географ ал-Мас‘уді у своєму
творі “Золоті луки” (закінчив у 943 р.) пише так: “найбільш чисельна група із них (Руси, що їх
називають Лордмāна), їздять із товарами до міст Андалусії (Іспанії), до Румунії (Італії), до
Константинополя і до Хазарії22.

Цікава послідовність країн, що вказує на черговість їх подорожників із Заходу на Схід:
Іспанія – Італія – Константинополь -Хазарія.

З другого боку, оскільки торговельні поїздки і нападки в ті часи себе взаємо доповнювали,
маємо інформації про напади Русі в саме такій послідовності: 843/844 р. – напад на Севіллю
(Іспанія)23;

859 р. – напад на Люні (Італія)24;
860 р. – напад на Константинополь25;
близько  864 - 883 рр. – напад на Каспійські міста (Хазарія) .26

Отже, Русь Ібн Хурдадбе західного походження. На це теж вказує іспанська форма їх на-
зви Лордмāн – що є іспанським варіантом назви Норман.27 Як я вже згадав, це, мабуть, не випад-
ково, що багдадські службовці додали дорожників корпорації Русь до дорожників Раданії: обидві
корпорації були західноєвропейського походження. Тому гадаю, що тут йдеться про торговель-
ну корпорацію Русь із Південної Франції.
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Переклад арабських текстів про міжнародних купців

Ібн Хурдадбе
Дорога купців ар-Раданія
Вони говорять по-арабські, по-перські, по-румійськи (по-турецьки), по-франкійськи, по-

іспанські, по-саклябськи. Вони подорожують із сходу на захід із заходу на схід сушею і морем.
Привозять з заходу євнухів, рабинь, хлопців, парчу, шкури бобрів та цінші хутра, соболі і

мечі. Вони сідають [на кораблі у Франції на Західному морі (Середземне море) і висідають в
Фарам (Порт Саїд), кладуть товари на спини [верблюдів] і доходять до ал-Кулзуму (Суец), а
поміж ними є віддаль фарсахів [1 фарсах = 5 762,8 м; довжина Суецького каналу 161 км.]. Опісля
сідають на кораблі на Східному (Червоному) морі із Кульзума (Суец) до Джaр (порт Медини) і
Джудди (порт Мекки). Опісля відправляються в Сінд (мусульманська Індія) Гінд (Індія) і Китій.
З Китаю привозять мускус, дерево алое, камфору, корицю й інші [товари, які] привозять з тих
країв. Опісля повертаються до ал-Кульзума (Суец). Опісля перевозять свої товари до ал-Фарамa
(Порт Саїд) і сідають на кораблі на Західному (Середземному) морі. Чассами подорожують із
своїми товарами до Константинополя і продають їх румійцям (візантійцям), а часами їдуть з
ними до короля франків і там їх продають.

Якщо хочуть, вирушають зі своїми товарами із Франкії в Західньому (Середземному) морі
і виходять в Антакії (Антіохії). Звідти їдуть сушею до ал-Джaбія (Бaліс на Евфраті?)32 Привозять
часами іспанських рабів, із краю франків до Антакії (Антіохії) і звідти їдуть до Багдада, а опісля
до ал-Убулля (біля Басри). Тут сідають на кораблі на Евфраті і їдуть до Багдада. Опісля сідають
[на кораблі, що пливуть] по Тигрі і доходять до ал-Убулля (б. Басри). Із ал-Убулля [подорожують]
до Оману, опісля до Сінду (мусульманська Індія), до Гінду (Індія) та до Китаю. Усі ці [краї]
сполучені поміж собою.

Ібн ал-Факиг (Мугаммед бен Ісгак)
Сказав Мугаммед бен Ісгак: ар-Рей має добре підсоння, гідну подиву будівлі, ворота для

купців і притулок для розпусників. Це оздоба землі, він лежить також на міжнароднім шляху
посередині між Хорасаном (Східна Персія), Джурджаном (південно-східне побережжя
Каспійського моря), Іраком і Табарістаном (південне побережжя Каспійського моря). Воно (Рей)
найгарніше місто на землі, якщо йдеться про природне положення. До міста [Рей] належать
передмістя ас-Сур і ас-Сурбан. До Рейю припливають товари з Вірменії, Азербайджану, Хорасану,
з Хазарії та міст арабських (біляд ал-Бурджaн),31 бо заморські купці подорожують із сходу на
захід, із заходу на схід, привозять парчу до Китаю і привозять взамін звідти корицю, чистотіл та
інші китайські товари. З тими товарами вони прибувають до ал-Кулзума (Суец), а після подаються
до ал-Фарамa (Порт Саїд). Це купці єврейські, яких називають ар-Рагданія. Вони говорять по-
перські, по-румунські (по –грецьки), по-арабськи і по-франкійськи. Опісля вони припливають і
продають мускус, дерево алое і всі (інші) товари, що їх привезли, у державі франків. Часами
привозять свої товари до Константинополя.

Ті з них (Раданія), хто вирушив з Іспанії або з [краю] франків, подорожують до с³с ал-Аксa
(Південно-західне Марокко). [Звідти] переходять до Танжеру, опісля до Іфрікія (Кайруан біля
нинішнього Тунісу), опісля до Єгипту, до Рамля (в Палестині), до Дамаску, Куфи, до Багдада,
Басри, до Агваза (Південно-західний Іран), до Фарса, Кірману, Сінду, Гінду і Китаю.

Часами (Раданія) вибирають [дорогу] поза Румії (Італія) через край ас-Сакаліба (слов“ян?),
[а] опісля до Хамлиг33 – [столичного] міста хазарів. Опісля перепливають море Джурджанське
(Каспійське) і їдуть у напрямі Бальху, Мaверa’ ан-Нагру (Трансоксіяни).

Опісля доходять до Урт (Юрти – столиці) токузогузів (уйгурів в Монголії, 742-840) і опісля
до Китаю.

Коментар
Порівняння обох текстів, Ібн Хурдадбе (IX), та Ібн ал-Факига, показує, що тут йдеться про

те саме основне джерело, але обидва автори використовували його по-різному. Також порядок
поодиноких складових елементів у них різний. Назва корпорації Раданія є у Ібн Хурдадбе вже у
заголовку, а за нею відразу подано мови, якими ці купці володіли, у Ібн ал-Факига ці два елемен-
ти бачимо далі у тексті. До речі, порядок мов різний у Ібн Хурдадбе на першому місці згадана
арабська мова, тоді коли у Ібн ал-Факига вона на третьому місці, після румунської. На першому
названа перська мова. Крім того, Ібн ал-Факиг пропустив мову саклабів. Також у списках імпор-
тованих та експортованих товарів є деяка різниця, наприклад, Ібн ал-Факиг не згадав тодішній
типовий товар Раданії, а пізніше Русів – мечі. Подаючи маршрути купців Раданії у Антіохії і далі
на Схід, Ібн Хурдадбе пропустив одну важливу інформацію, яка збереглася у творі Ібн ал-Факи-
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га: (Раданія) “часами привозять іспанських рабів із краю франків до Антакії…” До речі, ця інфор-
мація не потрапила до переробок Шайзарія твору Ібн ал-Факига (з р. 413-1022/1023), яка була
базою видання де Гує, але вона збереглася у Мешгедському рукописі твору.

Щодо технології: я вживаю Франкія (а не Франція), бо тут ідеться про середньовічну дер-
жаву франків. Стосовно франкійської мови того часу в науковій літературі висловлені такі особ-
ливості: романо- або германо-франкійська; так само стосовно румської мови – це або грецька,
або латинська, а іспанська мова – це латино-іберійська. Труднощі існують щодо мови Сакаліба.
Це може бути слов`янська мова, але термін Сакляб (пізніше Кāліба) мав теж ширше значення:
раби або вільні північних русявих народів. Про відношення  тексту про купців Русь (Iбн Xурдадбе
(далі –ІХ) до тексту про купців слов`ян (Сакаліба, Ібн ал-Факига –далі ІФ) у радянській та
російській науці існувала патріотична тенденція рятувати ідею про слов`янських купців, хоч у
жодному джерелі немає мови про слов`янських купців ІХ ст.

Обережний сходознавець А.П.Новосельцев пише таке: “Залишається питання, про кого
йшла мова в першоджерелі – про русів чи про слов`ян. Тут можна висунути кілька припущень:
по-перше, що мова йшла про Русь, як свого роду слов`ян, по-друге, про Русь разом із слов`янами
(приймаючи, що слова джінс “вид” вставлено пізніше), по-третє, безпосередньо про Русь (тоді
вставкою є джінс ас-Сакаліба – “рід слов`ян”) і, нарешті, просто про слов`ян”.34

Натомість Т.Калініна впевнено твердить, що тут треба прийняти існування двох джерел:
одне (джерело ІХ) називає Русь; воно із першої третини ІХ ст., а друге джерело, яке цитує ІФ,
походить із половини ІХ ст., знає вже слов`ян.35 Зате Тадеуш Лєвіцкі подає, що текст ІФ має
інформацію про слов`янських купців завдяки пропускові назви Русь, яка заховалася в тексті
ІХ.36

Я теж прийшов до висновку, що в обох випадках маємо справу із тим самим оригіналом –
це офіційний документ з багдадського (або із Самарри) архіву, близько 830-850 рр., яке Ібн Хур-
дадбе та Мугаммед бен Ісгак (джерело ІФ) по-різному використали. Товари й маршрути в обох
випадках майже ідентичні, проте в обох випадках є пропуски при описах подорожей купців
Раданії; пропуски в тексті ІФ є більші, ніж у ІХ. Про причини різного закінчення текстів ІХ та
ІФ я вже писав.

З огляду на подану тут розбіжність думок послідовників у цій справі, я подаю обидва
арабські тексти про купців Русь (ІХ) та Сакаліба (слов`ян?, ІФ), а також свою реконструкцію
арабського тексту про купців Русь.

Цитований вже мною передчасно померлий А.П. Новосельцев зробив добру справу, зібрав-
ши російські переклади текстів ІХ та перекладів із трьох рукописів твору ІФ37. Із порівняння
виходить, що між рукописами тексту ІФ різниці не менші, ніж між текстами ІХ та ІФ, виданими
де Гує. Рукопис ІФ Шпренгера повніший і в основному близький до тексту ІХ, тоді як Меш-
гедський рукопис – в даному випадку – має пропуски і є близьким до тексту ІФ, виданим де Гує.

Але у всіх трьох рукописах ІФ пропущено ім`я Русь.

Переклад варіанту тексту Ібн ал-Факига в рукописі Шпренгера.38

Що стосується слов`янських купців, то вони вивозять хутра лисів і хутра видр із найдаль-
ших кінців Сакалябії, для чого вони відправляються до Румського (Чорного) моря, де пан (гу-
бернатор) Рума (Корсуня) забирає там від них десятину. Опісля вони пливуть (кораблем) по
морю до Самкерч Єврея (Тмуторокані),39 після чого повертаються до [країв] Сакалябів. Опісля
їдуть від Слов`янського (Сахаліба) моря, аж поки не приходять до Хазарської протоки (Дон, де
твердиня Шаркел), де хазарський пан (губернатор бере з них десятину. Опісля вони пливуть по
тій річці, яку називають Сакалябською (Дон > Донець) до Хазарського (Каспійського) моря.
Часто вони виходять в Джурджані (порт Абаскун), де продають усе, що в них є, і все те доходить
до міста Рей. Дивно, що це місто є складським місцем усього світу.

Переклад варіанту тексту Ібн ал-Факига в Мешгедському рукописі40

Що стосується слов`янських купців, то вони везуть хутра бобрів і лисів із найдальших
кінців Слов`янської (Сакаліба) землі, пропливають море Румське (Чорне), і бере з них там пан
(губернатор) Рума десятину. Опісля проїжджають вони до Хазарської протоки, і бере з них деся-
тину пан (губернатор) хазарів; опісля вони їдуть в Море Хорасанське (Каспійське) [через] ріку,
яку називають рікою Сакаліба (слов`ян); звідти приходять в Джурджан (порт Абаскун) і прода-
ють там все, що мають із собою, і це все привозиться в Рей.
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Переклад варіанту тексту Ібн ал-Факига за виданням де Гує41

Що стосується купців Сакаліба, то вони везуть шкури лисів і шкури бобрів із найдальших
кінців Сакалябії. Вони їдуть до Румського (Чорного) моря, і пан (губернатор) румський бере з
них десятину. Опісля вони пливуть [кораблем] по морю до Самкерч Єврея (Тмутороканю), після
чого вони повертаються до [краю] Сакаліба. Часами [виходять] із Моря Сакаліба по річці, яку
називають рікою Сакаліба, аж поки не приходять до Хазарської протоки, і там бере з них деся-
тину хазарський пан (губернатор). Опісля вони їдуть в Море Хорасанське42 (Каспійське), і про-
дають там усе, що мають із собою, і все це привозиться в Рей.

Переклад тексту Ібн Хурдадбе про купців Русь43

Що стосується дорожників Русь, а вони сорт (щось в роді Сакаліба). Вони привозять шку-
ри бобрів і хутра лисів та мечі із найдальших кінців Сакалябії до Румського (Чорного) моря [до
міста Корсуня], і пан (губернатор) Рума (Корсуня) забирає там від них десятину. Якщо вони
хочуть, вони подорожують по річці Танаїс (?), тобто річці Сакаліба, проходять до Хамліха, [сто-
личного] міста хазарів, і хазарський пан (губернатор) бере з них десятину. Опісля прибувають на
кораблях до моря Джурджан (Каспійського) і виходять на берег, де хочуть. А діаметр цього
моря п`ятсот фарсахів. І часами вони везуть на верблюдах свої товари із Джурджана (порт Абас-

кун) до Багдада, де саклябські євнухи є їх перекладачами. Вони (купці Русь) видають себе за
християн і платять тільки джізію.44

Реконструкція арабського тексту про купців Русь

Примітки до реконструкції тексту про купців Русь

a) так І Х.
b) так І Х; бракує у І Ф.
c) так І Х; бракує у І Ф.
d) так І Х; бракує у І Ф.
e) так І Ф; бракує у І Х.
f) так І Ф; бракує у І Х.
g) так І Х; бракує у І Ф; там є    виправлене видавцями на .
h) так І Ф; бракує у І Х.
i) так І Х; в рукописах зіпсовані форми: D/ B/ A/
j) так І Ф.
k) так І Ф.
l) так І Х.
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m) так І Ф; у І Х є .
n) так І Х у І Ф є .
o) так І Х.
p) вставка у І Х.
q) так І Ф.
r) моя вставка:.
s) так І Х; І Ф має .
t) так І Х.

Переклад реконструкції тексту про купців Русь

Дорога купців Русь, а вони сорт (щось на зразок) Сакаліба.
Вони привозять хутра бобрів і хутра чорних лисів та мечі із найдальших кінців Сакалябії.

Вони пливуь кораблем до Румського (Чорного) моря (до міста Корсуня, і пан (губернатор) Рума
(Корсуня) забирає від них десятину. Опісля вони пливуть кораблем по морю до Самкерч Єврея
(Тмутороканю), після чого повертаються до країв Сакаліба.

А якщо хочуть, їдуть від Моря Сакалібів (Балтійського) і подорожують по річці Танаїс?
Тен? (Донець-Дон), що її називають Рікою Сакаліба, аж поки приходять до Хазарської протоки
(Дон, де твердиня Шаркел), і хазарський пан (губернатор) бере з них десятину, і вони проходять
до Хамліха, [столичного] міста хазарів. Опісля прибувають на кораблях до Моря Джурджан
(Каспійського) і виходять на берег, де хочуть, і продають там те, що мають. Часами вони  вихо-
дять на берег в Джурджані (порт Абаскун) і везуть на верблюдах свої товари із Джурджана (порт
Абаскун) до Багдада, де саклабські євнухи є їх перекладачами. Вони (купці Русь) видають себе
за християн і платять [тільки] джізію.

Коментар  до арабського тексту про купців Русь

Насамперед постає питання, чому ми маємо розбіжності у назві купців у двох авторів: Ібн
Хурдадбе називає їх Русь (ар-Рус), тоді як Ібн ал-Факиг вживає для них термін ас-Сакаліба. Ре-
тельний аналіз усіх свідків (Ібн Хурдадбе  та три версії Ібн ал-Факига) показує, що у двох авторів
мова йде про одну й ту ж торговельну корпорацію. Різниця в тому, що Ібн Хурдадбе передавав
точно текст документа, тоді як Мугаммед бен Ісгак, підстосовував інформації документа до
потреб свого памфлету про велич міста Рей. Русь не були ще в той час загальновідомі в халіфаті,
тоді як ас-Сакаляба, білі порівняно з смаглявими арабами та персами, були знані на Близькому
Сході принаймні від другої половини VII ст. як дуже цінний товар (араби).

Безперечно, щоб підкреслити важливість Рею як центру світової торгівлі, він вживав для
тих поважних купців назву Сакаліба, тим більше що джерело називало їх “щось на зразок ас-
Сакаліба”. Так само панегирист не скопіював інформації про їх (купців) поїздки до Багдада, але
велів їм доставляти їх товари до міста Рей, аке, зрештою, лежало на трасі із порту Абаскун до
Багдада.

Звідки приходили Русь? На жаль, наші джерела не дають однозначної відповіді. Вони пи-
шуть, що із “найдальших купців Сакалябів”. Це визначення дуже нечітке, може означати як
Північну, так і Середню Європу. Походження товарів, які вони везли, також дає подібну відповідь.

Основні їхні товари – це хутра бобрів та чорних лисів, і головна зброя тих часів – мечі. Ці
хутра привозили із арктичних країв.

P.G.Foote i D.M.Wilson у своєму творі “Осягнення вікінгів”45 приймають дані Ібн Хурдадбе
про торгівлю північними хутрами як скандинавські приклади тієї торгівлі норвежця Оттеге та
Скінна (хутро) Бйорна з ІХ ст. Араби знали, що є водний шлях від Балтійського моря (яке вони
означали як Слов`янське, або Варязьке) до Чорного моря, але помилково уявляли, що тим спо-
лучником був Меотіс Птолемея (тобто наше Азовське море, очевидно, ними надприродно ви-
довжене).46

Другим важливим товаром Русі були, як у Раданія, мечі дуже високої якості, що їх вироб-
ляли переважно в Рейнських сланцевих горах (Західна Німеччина),47 але як виявили археологічні
розкопки, в той час Норвегія стала своєрідним арсеналом клинків середньовіччя.48 Значить, Русь
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вивозили згадані товари або з Норвегії, або з Німеччини і Норвегії.
Русь ще вивозили третій товар, який у наших двох авторів чомусь не названий, це Сакал-

іба раби. Про це маємо свідчення раннього (писав близько 903-912 рр.) і добре поінформованого
географа Ібн Русте.49 Тут підкреслюю, що одним з основних товарів, яким торгували Раданія,
були саме раби.

Існувала друга дорога, не названа нашими авторами, якою вони (Русь) входили до Чорно-
го моря, а звідти до Корсуня в Криму і до Тмуторокані.

Тепер ще пояснення деяких термінів. Ріка Сакаліба, тобто магістраль, якою провозили
білих рабів, це Дон, для якого вживали або птолемеївську назву Танаїс, або тюркську Тен; волок
сполучав коліно Дону із Волгою, яку теж уважали за Дон, аж до її гирла в Каспійське море.

Що стосується Хазарської протоки – то це старе річище Дону, на березі якого в 834 р. була
побудована фортеця Шаркел,50 де, мабуть, теж знаходилася хазарська митниця.

Ще кілька слів про плутанину в арабських текстах. Сталося так, що назва столиці хазарів
Хамліх пишеться дуже подібно до арабського слова із значенням “Протока” халідж; в першому
слові після х- пишеться мале –м-, яке часто копіїсти опускають, а кінцева буква –х різниться від
–дж тим, що в –х є крапка над літерою, а в –дж крапка вставляється у петлю літери. Тому,
перевидаючи текст Ібн Хурдадбе, я мав право вирішати, де в тексті є мова про столицю хазарів,
а де – про Хазарську протоку, бо в існуючих виданнях і в рукописах тут повна плутанина.

Проблема “Ріки Сакаліба” ускладнюється ще тим, що ця водяна магістраль була пізніше
пов`язана із Нагр Рус “ріка Русів” у Ібн Гавкаля (977),51 яку він вважав іншою назвою ріки Атіль
(Волги). В перському Г³дуд ал-‘Āлам (982) виступав Р³д-і Р³с “Ріка Русів”, яку нові дослідники
індентифікують із Сіверським Дінцем.52 Ал-Андрīсī (1154) знає велику ріку Нагр ар-Русія – “Ріка
Русійя”, яку видавець його тексту Борис Недков ідентифікував із Сіверським Дінцем.53

Ще пізніше арабські вчені використовують уже подвійну назву: ал-Біруні пише Багр ас-
Сакаліба ва’ р-Рус “Велика Сакалібів і Русів,54 а ад-Дімішкі (пом. 1327 р.) подає цю назву як Нагр
ас-Сакаліба ва’ р-Рус – “Ріка Сакалібів та Русів”.55

Ріку Сакалібів VIII-IX ст. можна зідентифікувати, враховуючи знахідки арабських дир-
гемів того часу.56 Це в основному “Путь із Варяг у Греки”, отже, Нева – озеро Ладога – ріка
Волхов, волоки до Дніпра, з тим, що з Дніпра, оминаючи Дніпрові пороги, переходити волока-
ми до Сіверського Дінця, а опісля цією рікою до Азовського моря (Меотіс, араб. Батіга), а
звідти – до Чорного моря. Але оскільки коліна Дону і Волги були сполучені волоком, постав
новий варіант річкового шляху, що доходив до Каспійського моря. Це, мабуть, стало причиною
плутанини щодо тих двох рік – ріки ас-Сакаліба і ріки ар-Рус.
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В. С.  Рибалкін

АВТОХТОННА ТРАДИЦІЯ КОРАНІЧНОЇ ЕКЗЕГЕЗИ

Активізація ісламу у світі й посилення інтересу до мусульманського віровчення в Україні
вимагають об'єктивних оцінок і прогнозів, особливо в контексті трагічних подій у США 11 ве-
ресня 2001 р., війни в Чечні, релігійних і міжетнічних конфліктів і в плані реальної оцінки так
званої ісламської загрози.

Нині українське суспільство, як ніколи, відчуває гостру потребу в достовірній інформації про
іслам, його духовні цінності й орієнтири, соціальні ідеали та релігійну практику. Актуальність і нау-
ково-практичне значення комплексного вивчення ісламу на території України – від його поширення
в Київській Русі і до наших днів – визначається тим, що Україна – один із самобутніх регіонів, де
мусульмани у порівнянні з християнами складають нечисленну конфесію, однак протягом тривало-
го історичного періоду активно взаємодіють з немусульманськими народами України. Разом з тим,
про “український” іслам немає достовірної інформації ні на Заході, ні в мусульманському світі, ні в
країнах СНД; цей регіон практично “випав” із поля зору світового ісламознавства.

Заповнення цієї лакуни передбачає підготовку й видання матеріалів різного типу, у тому
числі першого академічного перекладу Корану українською мовою.

Проникнення ісламу на територію сучасної України почалося з часів християнізації Русі,
після 922 р., коли Волзька Булгарія офіційно прийняла цю релігію. Першими мусульманськими
місіонерами в Україні були булгарські купці, які поширювали іслам серед тюркських етносів, що
проживали тут. Сьогодні в Україні понад 300 тис. осіб вважають себе прихильниками ісламу1 .
Це кримські й казанські татари, башкири, узбеки, араби, афганці, іранці та ін.

Після проголошення незалежності України були зареєстровані мусульманські організації,
центри та фракції (усього близько 15) на Кримському півострові, у Києві, Донецьку, Запоріжжі,
Одесі та Львові. Через колізії, які тривають між ними, залишається актуальною ідея інституалі-
зації мусульманської громади.

Мусульмани дедалі активніше включаються в громадське життя України, намагаються
виступати консолідованою силою, інституювати свої структури, виробити програму для участі
у політичних кампаніях. Яких можна  чекати від них акцій і до яких наслідків може привести
активізація в Україні політично забарвленого ісламського руху?

Традиційно православна Україна не може залишатися нейтральною до процесу активі-
зації ісламу. Під впливом глобалізації світового ринку, до якого вона інтегрується, та посилення
міграційних потоків демографічний баланс і етно-конфесійний ландшафт України може зміни-
тися вже в недалекій перспективі.

Небезпека потенційних і реальних конфліктів у світі конфесіональних протиріч настільки
велика й глобальна, що, незважаючи на надзвичайно заплутаний клубок факторів, які лежать у
їхній основі, необхідно шукати шляхів до їхнього запобігання чи ослаблення. Головний з таких
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шляхів – науково обґрунтована пропаганда достовірної інформації про іслам та його стосунки з
іншими релігіями. Некомпетентність влади й неуважність академічних структур до наукового
ісламознавства дорого обходяться державі – проблеми етно-конфесійних взаємин у пострадянсь-
ких республіках розв’язуються в трагічній формі.

Іслам в Україні – невід’ємна частина української історії і культури, разом із тим це не тільки
предмет академічної науки, але й важливий фактор суспільно-політичного життя. Поверхневе
розуміння механізму міжконфесійних відносин і несвоєчасне вироблення ефективних механізмів
для їхньої гармонізації може виявитися несприятливим фактором для сформованого в Україні
громадянського миру й соціальної злагоди.

Академічна наука виходить із пріоритетної необхідності філологічної інтерпретації текстів
першоджерел, розкриття понятійного апарату “класичного” і “регіонального” ісламу, ключових
концептів Корану, характеристики ісламських інститутів, об’єднань, релігійно-політичних рухів
і персоналій, ролі культових споруд, конфесіональних навчальних закладів, “святих” місць, па-
ломництва з України тощо. Це, з одного боку, вимагає вивчення різномовних писемних джерел,
архівів, історико-культурних матеріалів, а з іншого – врахування величезного наукового, мето-
дологічного та практичного досвіду провідних ісламознавчих центрів Росії, США та Заходу.

Байдужість української академічної науки до ісламознавчої тематики спричиняє те, що цю
нішу, природно, дедалі активніше заповнюють нефахові, комерційні, тенденційно-маргінальні
та ідеологічно заангажовані праці [див., наприклад: Тамім; Самбо, Хигаб 2000], якими, на жаль,
обмежуються сьогодні можливості українця ознайомитися з культурними та духовними
надбаннями ісламу.

Проект академічного перекладу Корану українською мовою органічно інтегрується і до
світового ісламознавства – від комплексної теми “Іслам на території колишньої Російської
імперії”, яку нині розробляє Інститут сходознавства Російської АН, до багатотомної енцикло-
педії “Енциклопедія Корану”, яка почала видаватись в Лейдені з 2000 р.

Методи, принципи та теоретичні засади такого перекладу розроблені у попередніх публі-
каціях автора [Рибалкін 1990; 1998; 2000; 2001]. Головний з них – обов’язкове звернення до пер-
шоджерел та матеріалів, що стосуються різних місцевих форм побутування ісламу на території
України – від минулого до сьогодення.

Надійною інформацією про іслам та форми його функціонування повинні бути озброєні і
мусульманські лідери. У діалозі з прибічниками “оновлення” ісламу “традиційне” мусульманське
духовенство не здатне відповісти на виклик закордонних та провінційних ісламістів , які
закликають до “очищення” ісламу. Беручи до уваги умови етно-релігійної й соціальної
напруженості, зростання ролі еміграційного фактора, появи нових міжнародних інформаційних
технологій, складно стримувати релігійних та політичних екстремістів за допомогою
адміністративних переслідувань на кшталт політичних репресій, офіційних заборон або цензури.

Заклики до “очищення” ісламу, які подеколи лунають у середовищі українських мусульман,
що сформувались у власних місцевих традиціях, спричиняють неминучий розкол суспільства. З
наукової точки зору некоректно протиставляти “чистий” іслам місцевим мусульманським
традиціям. Такий підхід так само приховує небезпеку потенційних конфліктів, здатних серйозно
ускладнити етнічну та релігійну ситуацію в пострадянській Україні та інших республіках
колишнього СРСР, де мешкають мусульмани. У таких умовах поширення наукових знань про
іслам та його функціонування в різноманітних регіонах могло б стати найефективнішим
ідеологічним аргументом у полеміці з адептами “очищення” ісламу.

Оскільки основою й першоджерелом мусульманського віровчення є Коран, актуальним
залишається, передусім, його академічний переклад українською мовою з ґрунтовним науковим
коментарем. Питання про переклад Корану постало дуже давно як перед християнами, так і
перед народами, які сповідують іслам. Для перших стимулом було бажання ознайомитися з “ідей-
ною зброєю” своїх опонентів. Другі – правовірні мусульмани-неараби – прагнули краще пізна-
ти Слово Аллаха. Поза тим, навіть ті з них, хто знав арабську мову, не могли читати й розуміти
Коран без відповідних коментарів. Тому і український переклад, або, якщо не вживати цього
небажаного для мусульман вислову – інтерпретація чи тлумачення Корану – з метою його все-
бічного адекватного розуміння, на наш погляд, вимагає широкого залучення трьох пріоритет-
них груп джерел (в порядку важливості):

1. Автохтонна екзегеза.
2. Класичні арабські словники.
3. Іншомовні переклади та тлумачення Корану.
Коранічна екзегеза (від грец. Έξήγησις – викладення, роз’яснення, вказівка) – роз’яснення й

тлумачення тексту Корану – як феномен арабомусульманської культури перебувала під впли-
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вом численних соціально-політичних факторів. У будь-якій культурі, підвалини якої складає
священний текст, поруч із цим текстом завжди існує коментар, розгалужена коментаторська
традиція. Коментарі, з одного боку, прояснюють “темні”, складні і незрозумілі місця в тексті, а
також історію формування самого тексту, з іншого – орієнтують представника даної традиції на
вірне, з її позицій, розуміння священного тексту. Саме коментар служить з’єднувальним ланцю-
гом між базовим текстом і традицією, що з нього виросла [Фролов 2000, 7].

Екзегетика – одна з найрозробленіших галузей релігійного знання і в іудаїзмі, і в христи-
янстві, і в ісламі. Неконституйований характер ісламського богослов’я, відсутність загальновиз-
наних інститутів на зразок Вселенського собору, процедур узаконення релігійних догматів і кри-
теріїв спричиняли численні суперечки в мусульманській спільноті щодо найважливіших питань
мусульманського віровчення. Різномислення стало невід’ємною рисою ісламу, а проблема “пра-
вовір’я” виявилась невирішеною.

Мусульманська культура активно засвоювала досягнення підкорених народів, що, при-
родно, ускладнювало теоретичне осмислення соціально-релігійної системи, центром якої був
Коран. Він склав основний семантичний “інвентар” цієї культури і сформував численні особли-
вості бачення світу, притаманні її носіям.

Істинність значення сакрального тексту Корану завжди ширша від його безпосереднього
змісту, який постійно доповнюється широким колом асоціацій і образів, що виникають у чи-
тачів та слухачів. У різні епохи, в різному соціокультурному та етнічному середовищі коло цих
асоціацій суттєво відрізнялось. Тому звернення до коранічної екзегетики в діахронному аспекті
як до реакції мусульманської спільноти на Коран є спробою всебічного розкриття історичного
контексту Святого Письма мусульман.

Коранічні коментарі відбили всю палітру політико-релігійних переконань та національно-куль-
турних пристрастей їх авторів – суннітів та шиїтів, суфіїв та ісмаїлітів, мешканців Сирії і Єгипту, му-
сульманської Іспанії та Індії. Самі підходи до інтерпретації тексту, вироблення різноманітного інстру-
ментарію для його аналізу були нерозривно пов’язані з ідеологічними запитами відповідної епохи.

Коранічні коментарі є ключовим елементом традиційної мусульманської освіти, вони й
сьогодні продовжують формувати світогляд мільйонів і мільйонів мусульман.

Передусім, слід виокремити коранічні коментарі серед інших, які загалом є специфічною особ-
ливістю писемної культури арабомовних народів. Коментувався не лише Коран, але й поезія, філо-
логічні та історичні твори, праці з логіки, математики, медицини тощо. Твір з будь-якої галузі знань
міг коментуватися неодноразово, а першим коментатором нерідко ставав і сам автор коментовано-
го твору. Коментарі часто виступали висхідним матеріалом для наступних коментарів – третього,
четвертого, п’ятого і навіть подальшого порядків. Вони перемежовувались з іншими видами осмис-
лення першотексту – доповненнями, екстраполяціями, витягами, скороченнями та ін.

Некоранічні коментарі першого покоління загалом носять назву šarh , другого – hāšiya,
третього hāšiya ‘alā hāšiya, далі йде ta‘līq тощо. Відмінність коранічної екзегези починається вже
з термінологічного розмежування – коментарі Корану називаються інакше – тафсірами (ар.: tafsīr;
мн.: tafāsīr), або (рідше) та’вілями (ар.: ta’wīl).

Вчення про тлумачення Корану почало формуватись як спеціалізована галузь мусульмансь-
кої науки в Х ст., коли зусиллями знаменитого ат-Табарі і коментаторів його покоління було
підведено підсумки всьому ранньому періоду тлумачення Корану (VII–IX ст.) і вироблено канон
класичного коментаря.

Витоки коранічної коментаторської традиції сягають другої половини VIII ст., коли з’яви-
лись перші збірки хадісів, пов’язаних з тлумаченням коранічного тексту, а пізніше – спеціальні
розділи в загальних збірках хадісів. Значною мірою тлумаченню Корану були присвячені і жит-
тєописи Мухаммада (ар. sīra), а також перші твори з лексики та граматики, викликані потреба-
ми точного розуміння священного тексту. Тафсіри часто фігурували також у контексті вчення
про різночитання (qirā’āt) Корану.

В рамках цієї системи спочатку синкретичного комплексу догматичних дисциплін викри-
сталізовуються спеціалізовані твори, присвячені тлумаченню Корану. За мусульманською тра-
дицією, основоположником тафсіру вважається двоюрідний брат Мухаммада ‘Абдалла ібн ‘Аббас
(пом. 686 р.), який мав прізвисько Таржуман ал-Кур’ан – “тлумач Корану”.

Одним з найдавніших коранічних коментарів, який зберігся до наших днів, є тафсір Абу-л-
Хасана ал-Балхі (пом. 767 р.) – автора, який вивчав мусульманську традицію безпосередньо у
сподвижників (’a s hāb) Пророка.

Рідше вживаний термін ta’wīl фігурує 17 разів у самому Корані у значенні “тлумачення сну”
(8 випадків) та “наслідок” (решта випадків). Схоже, що терміни tafsīr та ta’wīl виступали частіше як
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синоніми, оскільки відомі загальновизнані в мусульманському світі коментарі Корану, до назви
яких входить слово ta’wīl. Це, зокрема, авторитетний твір ал-Байдаві (пом. 1286 р.) “’Anwār at-tanzīl
wa-’asrār at-ta’wīl” (“Світочі одкровення й таємниці тлумачення”). До речі, його рукопис XVI ст.,
який нині зберігається в Інституті рукописів ЦНБ НАНУ ім.В.І.Вернадського (шифр – ф.І, № 25718),
активно залучав у якості першоджерела у своїх дослідженнях А.Кримський.

Боротьба різноманітних сил за верховну владу в Халіфаті спричинила ідеологічну полеміку
і розмежування мусульманської спільноти на загирітів та батинітів - прибічників буквального
розуміння й тлумачення коранічного тексту (’ahl aż-żāhir) і тих, хто шукав у Корані “прихований”,
“таємний” зміст (’ahl al-bā t in). Саме між цими угрупованнями розгорнулася гостра схоластична
суперечка навколо понять tafsīr (“тлумачення”, “роз’яснення”) та ta’wīl (“повернення до витоків,
першоджерела”). Серед домінуючих фігурувала точка зору, яка інтерпретувала tafsīr як те, що
відомо вченим (‘ulamā’), а ta’wīl як те, що знає лише Аллах. Ал-Матуриді (пом. 944 р.) вважав
tafsīr інтелектуальним продуктом сподвижників Мухаммада, а ta’wīl – теоретичним надбанням
факигів.

Значним авторитетом користувався багатотомний коментар видатного історика і екзегета
ат-Табарі (838–923), який широко використовується і в наші дні через його надзвичайно глибоке
і повне охоплення матеріалу, наведення різноманітних, навіть антагоністичних аргументів, та
неупередженість.

З приводу дискусії навколо понять tafsīr та ta’wīl Табарі запропонував компромісну інтер-
претацію, яку набагато пізніше поглибив і резюмував видатний полігістор і екзегет мусульмансь-
кого середньовіччя Джалал ад-Дін ас-Суйути (пом. 1505 р.). На його думку, tafsīr – це передача
мудрості попередніх ісламських авторитетів, а ta’wīl – продукт вивчення тексту. Формальним
критерієм розмежування він вважав те, що tafsīr – це тлумачення тих місць, які допускають єди-
ну інтерпретацію, а ta’wīl – кілька інтерпретацій.

Європейські дослідники, однак, вважають що протиставлення понять tafsīr і ta’wīl право-
мірне лише в контексті полеміки між загирітами та батинітами; більшість арабомовних комен-
таторів або стояли осторонь цієї полеміки, або визнавали правомірність обох підходів, сприй-
маючи обидва терміни як синоніми.

Коментуванню підлягали окремі сюжети, поняття й образи Корану, його таємничі літери, 
епітети Аллаха, описи пекельних мук для грішників та винагород для праведників, не кажучи 
про лексичні особливості й “темні” місця коранічного тексту. Створювались спеціалізовані трак-
тати, присвячені “достоїнствам” окремих сур і аятів, а також тафсіри до окремих сур, аятів. Чимало 
творів було присвячено правилам рецитації Корану (tağwīd) та ін.

Природно, прибічники різних соціально-політичних угруповань не моглии уникнути
тенденційності у підході до коментування Святого Письма мусульман, Ібн Тайміййа (1263–1328),
наприклад, вимагав вилучити з тафсірів матеріали, пов’язані з іудейсько-християнським середовищем,
позаяк, на його думку, їх використання спотворювало істинні мусульманські цінності й уявлення.

Одні коментатори робили акцент на релігійно-правових аспектах коментованого місця чи
пасажу Корану, інші – на філологічних нюансах, ще інших більше хвилювала достовірність лан-
цюжка існаду. Окремі автори намагались пропорційно враховувати якомога більше різних ас-
пектів. Реальні шанси на успіх і популярність коментар мав тоді, коли був поміркованим і тра-
диційним у всіх відношеннях, як наприклад, згадувана вище праця ал-Байдаві.

При іншомовних перекладах Святого Письма мусульман за “індексом авторитетності”, на
наш погляд, необхідно залучати, передусім, такі коментарі (подаються в хронологічному поряд-
ку):

1. Tafsīr al-Qur’ān (“Коментар Корану”) Абу-л-Хасана Мукатіла ібн Сулаймана ал-Балхі
(пом. 767 р.). Жив у Басрі та Багдаді. Авторство його твору дехто із сучасних дослідників піддає
сумніву, однак очевидно, що трактат раннього походження, про що свідчить нерозробленість
терміносистеми та активне залучення давніх іудейсько-християнських переказів з народного се-
редовища.

2. Al-Ğāmi‘ as-sahīh. Kitāb at-tafsīr (“Зібрання істинних хадісів. Книга коментаря”) сунніта
Мухаммада ібн Ісма‘іла ал-Бухарі (810–870). Це найвідоміший його твір, де ретельно відібрано
2762 “достовірних” хадісів та вперше їх систематизовано за тематичним принципом. Спеціаль-
ний розділ праці присвячено коментуванню Корану. Він включає 457 хадісів – до кожної із кора-
нічних сур. Значну кількість матеріалу, який наводить ал-Бухарі, взято з праці “Маджaз ал-
Кур’aн” Абу ‘Убайди (пом. 825 р.).

У сунітському середовищі праця ал-Бухарі за своїм достоїнством ставиться одразу за Ко-
раном; вона неодноразово й рясно коментувалась.
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3. Tafsīr al-Qur’ān al-‘ażīm (“Коментар великого Корану”) суфія Абу Мухаммада ат-Тустарі
(бл. 818–896). Праця створена в середовищі його найближчих учнів і прибічників у Басрі близь-
ко 888–902 рр. і є найбільш раннім суфійським твором такого жанру, який зберігся до наших
днів. Коментар носить фрагментарний характер і включає буквальні й метафоричні тлумачення
коранічних фраз.

4. Ğāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān (“Зібрання роз’яснень до коментаря Корану”) видатного 
історика і екзегета ат-Табарі (838–923). Ця праця включає втрачені фрагменти з трактатів бага-
тьох його попередників і відтак зберігає унікальні матеріали про ранній період розвитку мусуль-
манської екзегетики.

5. Tafsīr g arīb al-Qur’’ān (“Коментар незвичної лексики Корану”), або Nuzhat al-qulūb (“Усо-
лода сердець”) Мухаммада ібн ‘Узайра ас-Сіджістані (пом. 941 р.) [Рыбалкин 1990, 17–18].

6. Al-Kaššāf ‘an haqā’iq at-tanzīl (“Трактат, що розкриває істини Одкровення”) богослова-
му‘тазиліта, філолога й літератора, факига-ханафіта аз-Замахшарі (1075–1144). Це єдиний по-
вний му‘тазилітський коментар, що дійшов до наших днів. Він поширений в усьому мусуль-
манському світі, навіть серед ідейних противників му‘тазилізму. Головну увагу коментатор при-
ділив догматичному та філологічному аспектам. Тафсір аз-Замахшарі викликав чимало запере-
чень, спростувань та переробок, метою яких було очистити його від му‘тазилітських ідей. Зокре-
ма, ар-Разі (пом. 1209 р.) у своєму тафсірі поставив за мету спростувати Al-Kaššāf, а ал-Байдаві –
перевершити працю аз-Замахшарі в філологічній глибині й акуратності.

7. Mağma‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān (“Зібрання тлумачень до коментаря Корану”)  шиїтсь-
кого факига Абу ‘Алі ат-Табарсі (пом. 1153 р.). Цей твір є одним із трьох, які автор присвятив
тлумаченню Корану. Його визнано за найвище досягнення шиїтської екзегетики. За повнотою
охоплення матеріалу і глибиною його опрацювання трактат ат-Табарсі порівнюють з тафсіром
ат-Табарі.

Коментар побудовано за схемою: місце спослання сури, число аятів, наявність розходжень
в читанні того чи іншого аяту аналізованої сури, достоїнства сури, її тлумачення. Наводяться
думки різних авторитетів щодо рецитації окремих слів. Розділ lug a (“лексика”) присвячено рідким
і малозрозумілим словам, які зустрічаються у сурі, розділ ’i‘rāb (“кінцеві флексії”) – складним
граматичним парадигмам сури. Далі описуються обставини ниспослання аятів (’asbāb an-nuzūl)
та ін. Відтак, ат-Табарсі систематизує у своєму коментарі різноманітні жанри мусульманської
екзегетики.

8. Mafātīh al-g ayb, або At-Tafsīr al-kabīr (“Ключі до прихованого”, або “Великий коментар”)
Фахр ад-Діна ар-Разі (1149–1209). Автор – видатний представник аш‘арітського каляма - нама-
гався дати відповідь на тафсір аз-Замахшарі з позицій власних філософських поглядів. Загалом,
праця ар-Разі має репутацію відходу від традиційних тлумачень у бік раціоналізму.

9. At-Tafsīr (“Коментар Корану”) філософа-містика Ібн ал-‘Арабі (1165–1240). Символіко-
алегоричне тлумачення Корану (ta’wīl) стало для Ібн ал-‘Арабі та його прибічників особливим
способом філософствування. В його праці вихідні містико-філософські концепції обґрунтову-
ються і пояснюються з позицій алегоричного тлумачення тексту, нерідко прямо протилежного
його буквальному смислу. Сам Всесвіт він розглядав як величезний Коран, “метафори” і “зна-
ки” якого можна осягнути за допомогою божественного “одкровення”. Ta’wīl як “повернення до
першоджерел” стає для Ібн ал-‘Арабі способом самопізнання.

10. Tafsīr al-Qur’ān (“Коментар Корану”) шафіїтського муджтагіда ‘Іззуддіна ‘Абдаль‘азіза
ас-Суламі (1182–1262). Типовий представник інтелектуальної еліти пост-класичного сунітського
ісламу, наприкінці життя ас-Суламі вважав, що він не належить до жодної зі шкіл. Активно
цікавився суфізмом, завдяки високій репутації і популярності отримав лакаб “султана вчених”
[EI²: IX, 812]. Його коментар, відомий раніше за паризьким рукописом [GAL I, 430–431], видано
лише в 1996 р.

11. Al-Ğāmi‘ li-ahkām al-Qur’’ān (“Компендіум коранічних приписів”) блискучого знавця хадісів
Мухаммада ібн Ахмада ал-Куртубі (пом. 1272). Аскетичний вчений-енциклопедист, чий коментар 
є ґрунтовним і дуже корисним. У передмові розкриваються етичні, методологічні та теологічні 
засади праці, привертається увага до “достоїнств” (fad ā’il) Корану, викликаних “світлом Боже-
ственної сутності” (fa-huwa min nūr zātihi). Розглядаються також такі питання, як манера рецитації 
Божественної Книги (kayfiyyat at-tilāwa li-kitāb Allāh) [с. 10], і‘раб Корану, обставини кодифікації 
його тексту [с. 49], обґрунтовується порядок сур та аятів [с. 59], подається тлумачення слів сура, 
аят, kalima, harf [с. 65]. Особлива увага приділяється неможливості наслідування Корану (’i‘ğāz al-
Qur’ān), яку коментатор обумовлює десятьма послідовно розгорнутими аргументами.
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Коментар містить значну кількість хадісів, багато з яких відсутні у ат-Табарі. Як і його
знаменитого попередника, ал-Куртубі більше цікавлять у них не існади, а конкретний зміст.

Автор намається подати настільки ясне тлумачення законодавчих аспектів, щоб не вини-
кало додаткової потреби звертатись до трактатів факигів.

Ал-Куртубі надзвичайно уважно ставиться до філологічних і стилістичних особливостей
коранічного тексту, оскільки добре обізнаний з творами з граматики, риторики, адабу.

Нарешті, він нерідко апелює до релігійно-філософських ідей (каляму), заглиблюючись іноді
у відповідні доктрини. Наприклад, вислів hatama –l-Lāhu ‘alā qulūbihim [II: 7] (“Аллах запечатав
їхні серця”) він коментує у сунітській інтерпретації, відкидаючи тлумачення кадарітів. Але, на
відміну від Фахруддіна ар-Разі (№ 8 вище), ал-Куртубі не намагається виводити з коранічних
аятів концептуальних філософських понять.

12. Згадуваний вище трактат “’Anwār at-tanzīl wa-’asrār at-ta’wīl” (“Світочі одкровення й
таємниці тлумачення”) екзегета, факига й історика ал-Байдаві (пом. 1286 р.). Серед сунітів ця
праця користується надзвичайно високим авторитетом; протягом кількох століть вона була на-
вчальним посібником у мусульманських школах. На неї написано численні коментарі.

13. Badā’i‘ at-tafsīr (“Диковини коментаря”) Мухаммада ібн Абі Бекра ібн ал-Каййіма
ал-Джавзіййі (1292–1350). Автор скромного походження: його батько був управителем (qayyim)
медресе Джавзіййа у Дамаску, що і знайшло відбиток у імені коментатора. Ібн Каййім був най-
знаменитішим учнем і послідовником Ахмада ібн Тайміййі та учителем не менш відомого Ібн
Кясіра, а його коментар і сьогодні користується великою популярністю в Північній Африці не
лише серед ваггабітів, але й серед саляфітів.

14. Tafsīr al-Qur’ān al-‘ażīm (“Коментар великого Корану”)  відомого історика й екзегета
‘Імад ад-Діна Ісма‘іла ібн ал-Кясіра (1300–1373). Ґрунтовний, позбавлений тенденційності, по-
міркований трактат здебільшо філологічного характеру, притаманного пізніше працям полігісто-
ра ас-Суйути. Витримав декілька багатотомних видань, але найзручнішим для користування
стало останнє нове саудійське компактне однотомне (1900 сторінок) видання за редакцією Хас-
сана ал-Джібалі (1999).

15. Tanwīr al-miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās (“Світло жаровні коментаря Ібн ‘Аббаса”) зна-
менитого лексикографа Мухаммада ібн Йа‘куба ал-Фірузабаді (1329–1415).

16. Tafsīr al-Ğalālayn (“Коментар двох Джалялів”). Праця двох авторів з
однаковими лакабами. Розпочав її писати відомий каїрський екзегет і факиг Джалал ад-Дін ал-
Махаллі (1388–1459), а закінчив вже в 1465 р. його знаменитий учень Джала ад-Дін ас-Суйути 
(1445–1505). Саме за рахунок авторитету останнього коментар завоював надзвичайну популярність, 
особливо в неарабському середовищі. Він ясний, лаконічний, містить посилання на ’asbāb an-nuzūl 
(обставини ниспослання аятів), подає варіанти “читань” (qirā’āt). Поява такої праці значною мірою 
була викликана обставинами активної експансії ісламу в Південній Азії та Африці в період пізнього 
середньовіччя.

Працю покладено в основу одного з найавторитетніших сучасних коментарів – “Тафсір ал-
Манар”.

17. Tafsīr al-Manār (“Коментар “Джерело світла”, або “Маяк”) визначного єгипетського
просвітителя, теолога й громадського діяча Мухаммада ‘Абдо (1849–1905). У цій праці автор
формулює принципи організації мусульманського суспільства, оновленого в ліберально-
реформаторськім дусі. У тексті коментаря, укладеному з раціоналістичних позицій, тлумачаться
проблеми, пов’язані з пізнанням світу та законів його розвитку, величчю людського розуму,
необхідністю самостійного трактування Корану в кожну епоху. На відміну від сунітських
авторитетів, М.‘Абдо вважав його продуктом людського розуму.

Автор не встиг завершити працю за життя. Її переробив і доповнив його учень Мухамад
Рашід Ріда (1865–1935).

18. Fī  żilāl al-Qur’ān (“Під захистком Корану”) теоретика й ідеолога “Асоціації братів-
мусульман” Саййіда Кутба (1906–1966). Шеститомна праця, написана з ідеологічних позицій
“ісламського відродження”. Фанатична переконаність, непересічний талант літератора й
полеміста, мученицька смерть перетворили автора в одну з найбільш шанованих постатей у
радикальному мусульманському середовищі. Його твори сьогодні публікуються величезними
тиражами, перекладаються западноєвропейськими мовами і складають основу сучасної
мусульманської пропаганди.

Коментатор намагається пояснити Коран самим Кораном; він активно залучає як праці
видатних середньовічних екзегетів, так і публікації провідних ідеологів “ісламського відроджен-
ня”, зокрема таких, як індо-пакистанські діячі Абу-л-‘Ала’ ал-Мавдуді та Абу-л-Хаса ан-Надві, і
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навіть твори одного з фундаторів сучасної синтетичної теорії еволюції Джуліана Хакслі (1887–
1975). Коментар перекладено й видано кількома європейськими мовами, в тому числі англійсь-
кою й французькою.

19. Tafhīm al-Qur’ān (“Тлумачення Корану”) одного з найвпливовіших мусульман індо-
пакистанського регіону ХХ ст. Саййіда Абу-л-‘Ала ал-Мавдуді (1903–1979). Власне, це ґрунтов-
ний коментований переклад Корану англійською мовою. Почавши кар’єру як журналіст, Мав-
дуді в юності поглиблено вивчав концепцію джигаду. В 1932 р. він заснував щомісячний журнал 
Tarğumān al-Qur’ān (“Перекладач Корану”), який на все життя залишився рупором його ідей.

“Тлумачення” – головна праця Мавдуді, підготовці якої він присвятив 30 років життя. Вона
справила значний вплив як на лідерів ісламського руху, так і на пересічних мусульман Єгипту,
Сирії та Ірану.

Класичні арабські словники репрезентовані арабською лексикографічною традицією –
різноманітними за типом, структурою й побудовою автохтонними працями. Без цієї групи джерел
значна частина арабської писемної культури була б незрозумілою, адже в більшості
середньовічних лексикографічних праць часто фіксувалась і тлумачилась не тільки й не стільки
повсякденна лексика, скільки вже на той час рідкісні, діалектні, архаїчні слова, які, передусім,
ілюструвались коранічним ужитком (garīb al-Qur’ān, nawādir al-Qur’ān, lu?āt al-Qur’ān). Фактично,
лексикографи часто наповнювали словникову статтю матеріалами, запозиченими у екзегетів.

Іншомовні переклади до певної міри також можна розглядати як іншомовну екзегезу. Як і
коментарі, переклади та тлумачення Корану не позбавлені певного ідеологічного забарвлення,
відбивають різні уподобання перекладачів та рівень їхньої ерудиції. Закономірно, перше місце
поза межами мусульманського світу кількісно посідають переклади Корану англійською мо-
вою, з огляду на її провідний міжнародний статус, домінуючу кількість носіїв, а також беручи до
уваги роль підмандатних територій колишньої Британської імперії. Значна частина їхнього ав-
тохтонного населення (переважно неарабомовного) сповідувала й сповідує іслам різних напрямів,
створювала власні секти й відгалуження. Колоніальні власті змушені були краще орієнтуватись
в численних аспектах ісламського віровчення. Виникала необхідність у розумінні змісту Свято-
го Письма. Така потреба, з одного боку, стимулювала перекладацьку діяльність фахівців-орієн-
талістів, з іншого – неарабомовних мусульман та місіонерів. Відповідно, численні англомовні
версії Корану можна розділити на переклади та тлумачення немусульман та мусульман. Авто-
рами останніх виступали не лише освічені автохтони, а й окремі європейці, які наверталися в
іслам, як-от англійський письменник і мандрівник Мармад’юк Піктхол (1875–1936).

Ми нарахували щонайменше 7 англомовних перекладів, виконаних протягом XVIIІ–XX ст.
різними європейцями-немусульманами – від Дж.Сейля (1734) до Т.Давуда (1956); 22 переклади
здійснили лише протягом ХХ ст. мусульманські перекладачі – від М.Хана (1905) до Абу Шаба-
ни (1993). Зокрема, лише переклад М.Піктхола (The Meaning of the Glorious Qur'an) витримав
щонайменше 27 видань.

Окрему категорію англомовних перекладів Корану складає неосяжна за обсягом
спадщина кадйанітів – представників мусульманської спільноти (відомої також під назвою
ахмадійа), заснованої в Індії. Вчення духовного лідера кадйанітів Мірзи Гулама Ахмада
Кадйані (1835–1908) викладено в 80 трактатах мовами урду та арабською. Воно спирається
на Коран та сунітську традицію, але загалом носить синкретичний характер і підходить до
тлумачення Корану з раціоналістичних позицій. Найповніший його виклад можна знайти в
коментованому перекладі Корану Мухаммада Алі (пом. 1951), з якого, у свою чергу, виконано
переклади іншими мовами, в тому числі російською (Олександра Садецького). Учення
кадйанітів має власну інтерпретацію фундаментальних приписів ісламу. “Класичні”
мусульмани не визнають вчення кадйанітів і не мають їх за справжніх мусульман, хоча дехто
із сунітів сприймає їхню спільноту як одну із шиїтських сект.

Слід зазначити, що вчення кадйанітів набуває дедалі більшої популярності серед віруючих
в окремих пострадянських республіках, наприклад у Казахстані.

Таким чином, зрозуміти й адекватно передати іншомовними засобами багатогранну палітру
нюансів коранічного тексту без звернення до автохтонної екзегези, текстів його численних
коментаторів та інтерпретаторів неможливо. Зокрема, не слід ігнорувати спадщини місцевих
форм побутування тексту Святого Письма мусульман, наприклад, вагомого внеску кадйанітів
до англомовного тлумачення й перекладів Корану. Необхідно лише пам’ятати про специфічні
засади їхнього вчення.

Академічні переклади Корану адресуються, в першу чергу, фахівцям і науковій громадсь-
кості, однак вони завжди привертають жваву увагу і віруючих, особливо якщо базуються на
автохтонній екзегезі – національних коментарях, написаних, передусім,  для потреб мусульман.
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17-А ГЛАВА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ КНИГИ МЕРТВИХ

Книга Мертвих є цінним джерелом для вивчення духовної культури Давнього Єгипту.
Складання корпусу Книги Мертвих звичайно відноситься до періоду ХVІІІ династії (бл. 1567–1320 рр.
до н. е.) [Чегодаев 1994, 148; Voss 1986 а, 621]. Поява перших “класичних” зразків так званої “фіванської
версії” Книги Мертвих датується правлінням Хатшепсут – Тутмоса III [Munro 1988, 274–308; Parkinson,
Quirke 1992, 47–48]. Деякі дослідники, проте, вважають, що створення Книги Мертвих могло відбутися
і раніше, на початку – в середині XIII династії, коли країна ще залишалася об’єднаною [Rößler-Köhler
1975, 340–343]. Найбільшою популярністю ця збірка користувалася за XVIII–XXI династій [Voss 1986 а,
621], до того ж сувої цих династій були кольорові і найбільш якісного виготовлення. З відповідними
змінами і редакціями у Саісський період (ХХVI династія бл. 664–525 рр. до н. е.) текст Книги Мертвих
був “канонізований”1  (кількість і розташування глав отримали встановлений порядок [Бадж 2001,
197; Breasted 1959, 293–294; Koch 1993, 461–465]. Аж до цього часу зміст сувоїв Книги Мертвих
формувався довільно та індивідуально, за винятком лише найбільш ключових глав. Останні копії
Книги Мертвих датуються греко-римським часом [Коростовцев 1976, 241].

На відміну від попередніх заупокійних збірок (Текстів пірамід і Текстів саркофагів), Книга
Мертвих писалася, перважно, на папірусі [Černy 1985, 25–26], при цьому за ХVIII і ХХII династій
ієрогліфічним письмом (так званим курсивним ієрогліфічним шрифтом [Kees 1952, 40; Dondelinger
1987, 21]2 ) звичайно вертикальними рядками; за ХХI–ХХII династій зустрічаються ієратичні
зразки виписані горизонтальними рядками, а до часу ХХVI династії Книгу Мертвих вже
виписували й ієрогліфами, й ієратикою, і демотичним письмом [Бадж 2001, 196–197; Budge 1926,
175–176; Bonnet 1952, 824; Černy 1985, 26–27; Naville 1886, 37–38; Dondelinger 1987, 21–22].

Текст Книги Мертвих виписувався чорним чорнилом. Заголовки, важливі місця і т. ін., а
іноді й виправлення помилок – червоним [Бадж 2001, 196; Černy 1985, 25].

Окрім папірусу, тексти Книги Мертвих зустрічаються і на інших матеріалах: пелені мумій
[Pernigotti 1985; Caminos 1970, 117–131]3 , остраконах, храмових статуях і статуетках, стелах [Voss
1986 а, 621], магічних амулетах (особливо ушебті і скарабеях)4 , на розписі стін гробниць [Saleh
1984; Bartos 1993, 11–14; Luft 1977, 81–87], відомий навіть примірник на шкіряному сувої [Quirke,
Spencer  1996, 123].

Зміст Книги Мертвих – це збірка текстів, заклинань і формул заупокійного жанру, метою
яких було воскресіння і отримання вічного життя померлим єгиптянином, а також забезпечення
йому безпечного і безбідного існування в Потойбічному світі [Бадж 2001, 200–201; Рубинштейн
1979, 72–87; Spenser 1982, 142–164; Voss 1986 а, 621–623]. Загалом можна виділити чотири
якнайважливіших фази посмертного перевтілення людини, до яких звертається Книга Мертвих:

1. Збереження тіла і всіх його необхідних компонентів у гробниці.
2. Безпечна подорож Потойбічним світом – Дуату (_(w)A.t).
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3. Суд Осіріса і “зважування” серця (психостасія).
4. Посмертне існування в Потойбічному світі в супроводі інших праведників та богів, якщо

вирок Суду був виправдувальним [Brier 1981, 130–131].
М.Е. Матьє вбачала в Книзі Мертвих також відображення поховального ритуалу і

намагалася реконструювати його структуру [Матье 1996, 98–105].
Внаслідок своєї специфіки, Книга Мертвих повинна була мати велику магічну силу, причому

у всьому різноманітті єгипетських уявлень про магію [Brier 1981, 130–140; Bonnet 1952, 435–439;
Spenser 1982, 142–164]5 . Відповідний папірус був необхідним супутником померлого в
Потойбічному світі – Дуаті, його звичайно вкладали між ніг мумії, або у пелени мумій, або у
футляр у вигляді мумії Осіріса, що клався поряд з небіжчиком, або в особливу, для цього
призначену нішу в гробниці [Бадж 2001, 209].

Сам термін “Книга Мертвих” не є аутентичною назвою. За влучним визначенням
Дж. Брестеда: “As а matter of fact, there was in the Empire no such book” [Breasted 1959, 293]. У науці
він прижився з легкої руки німецького єгиптолога Р. Лепсіуса, який назвав так у 1842 р. текст
Турінського папірусу (епоха Птолемеїв), переклад якого, ним здійснений, вважається першим
фундаментальним виданням Книги Мертвих [Lepsius 1842]. Р. Лепсіус використав кальку з
арабського kitâb al-Mayyit – “Книга Мертвої людини”, або kitâb al-Mayyitun (= plur.) – “Книга
Мертвих (людей)” [Budge 1929, 2]. Як зауважує М.А. Чегодаєв: “Цим терміном нинішні єгиптяни
означали папірусні сувої з таємничими письменами і малюнками, які вони знаходили разом з муміями
своїх далеких предків, ніяк не розповсюджуючи його на зміст тексту, якого вони, зрозуміло, не
знали” [Чегодаев 1994, 145].

Самі єгиптяни використовували назву

або вар. і т. ін.6  – r.w n prt m hrw,
тобто “Речіння про вихід в день” [Bonnet 1952, 825; Naville 1886, 23; Brier 1981, 132; Spencer 1982,
144; Dondelinger 1987, 23–24; Lexa 1921, 209; Lepsius 1867, 6–8] або, як пропонував Дж. Брестед,
“Речіння про сходження до дня” (“Chapters of Ascending by day”) [Breasted 1959, 294]. Мається на
увазі “вихід в день” із пітьми могили (Пор.: “Buch des Herausgehens (aus dem Grab) am Tage” [Koch
1993, 313]). Імовірно, з “днем”, тобто світлом, асоціювалося посмертне воскресіння і життя (Пор.:
[Большаков 2001, 92–96]), а з гробницею – ніч і смерть. Тобто, як відзначав Я. Черни: “Coming-
forth at day time”, that is emerging into the Light from the darkness of the Tomb to partake of the funerary
offerings” [Černy 1952, 108].  На думку дослідника, важливість цієї необхідності в очах єгиптян і
обумовила перенесення назви низки глав на всю збірку [Černy 1952, 108. Пор.: Тураев 2000, 135].
Звертає на себе увагу і такий варіант назви, де виразно присутній момент зіставлення “дня”
(життя) і “ночі” (смерті) – “Вихід в день, виступ з ночі у своїй могилі” (“Coming Forth by Day. Receding
by Night in Thy Tomb” [Frankfort 1961, 92; Kees 1956, 279]).  Відома і інша назва

збірки  – r(.w) n sikr Ax [Бадж 2001, 200; Naville 1886, 24] – “Речіння про
вдосконалення (= обоження)(?) Души-Ax” (“Das Kapitel der Vervollkommenung des Verstorbenen” [Naville
1886, 24–25]).

Незважаючи на те, що всі єгиптологи визнають умовність терміна “Книга Мертвих”, гідної
заміни йому і досі не знайшлося, і він точніше передає суть пам’ятки, ніж термін “Заупокійний
ритуал” [Бадж 2001, 193], що використовувався ще Ж.Ф. Шампольоном і його найближчими
послідовниками (цю назву вживали Е. Де Руже (1860), В. Плеєт (1866), П. Гюсес (1876) і деякі
інші) [Авдиев 1960, 76; Рубинштейн 1979, 79–80; Bonnet 1952, 826].

Книга Мертвих поділяється на глави (Сhарters, Kapitels), які самі єгиптяни, як і в більш

ранніх заупокійних збірках, називали  – r.w– “Речіння” (“Utterance” [Gardiner 1958, 571]). Тобто
замість терміна “глава”, як справедливо помічає Р.І. Рубінштейн: “правильніше було б вживати
термін “Речіння”, як прийнято в Текстах пірамід і Текстах саркофагів. Саме цим висловом
починається кожне заклинання в Книзі Мертвих” [Рубинштейн 1979, 79; Пор.: Lepsius 1867, 1;
Černy 1985, 26; Bonnet 1952, 824–825; Lexa 1921, 210]. Втім, П. Барге, наприклад, пропонує замість
“глав” або “Речінь” термін “формула” [Ваrguet 1969].

Кількість глав згідно із класифікаціями різних єгиптологів відрізняється і, зрозуміло, самі
єгиптяни цієї нумерації не дотримувалися. Б.О. Тураєв наводить 188 назв глав, але допускає, що
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число їх сягало 200 [Тураев 2000, 136–142]. О. Море називає 148 глав [Морэ 1998, 172]. Р. Лепсіус
переклав 162 глави [Lepsius 1842, 76], але пізніше доводить їх кількість до 165 [Hornung 1993, 69]. У.
Бадж нараховує 190 глав [Budge 1986]. П. Барге і М. Ліхтейм наводять 192 [Ваrguet 1969, 17; Lichteim
1976, 119], а М.А. Чегодаєв – 193 глави [Чегодаев 1994, 153]. Е. Хорнунг дипломатично говорить
“про більш ніж 190 глав” [Hornung 1993, 69]. К. Кох, Б. Браєр і Х. вон Восс також обережно вказують,
що їх “близько 200” [Koch 1993, 313–314; Brier 1981, 131; Voss 1986 а, 622; Пор.: Breasted 1959, 294] і т. д.
На наш погляд, Книга Мертвих давно потребує поліпшення систематизації по главах, оскільки деякі
з них розділені дуже умовно, інші, по суті повторюючи одна одну, мають різну нумерацію, треті
взагалі складаються з однієї лише віньєтки (наприклад, 16-та глава) [Sethe 1928, 269–277; Schäfer 1928,
108–111; 1935, 15–38]. Все це вказує на необхідність подальшого уважного вивчення пам’ятки.

У період Нового царства глави вміщувалися в папіруси з Книгою Мертвих довільно, можливо
“під замовлення”. Природно, що чіткої структури Книга Мертвих цього періоду не мала. Більш
того, хоча єгиптологи і виділяють “близько 200 глав”, жоден папірус XVIII–XIX династій, тобто,
так званої “фіванської версії” Книги Мертвих, не включав в себе більше ніж 90 Речіннь [Бадж 2001,
399, прим. 27]. “Канонічне” викладення збірки Саісського періоду включало 162 глави, а всі інші
вважалися “доповненням” з іншої книги (див. нижче). Втім, така кількість глав у сучасній
класифікації поясняюється тим, що кожне нове знайдене дослідниками невідоме “речіння”, якому
не можна надати відповідний номер, отримує нову цифру (відповідно 193 або 194, або 195 і т. д.).

Багато дослідників, виходячи з такого різнорідного змісту збірника, взагалі ставлять під
сумнів можливість застосування по відношенню до Книги Мертвих самого терміна “книга”.
Я. Черни пише: “It should always be remembered that this is not а systematic treatise on the Egyptian
belief's regarding life after death,  still less on the Egyptian religion,  but а haphazard collection of magical
practices” [Černy 1952, 88]. Ще більш критичної точки зору дотримується Т.Г. Аллен: “The Book of
the Dead,  at least during the Egyptian Empire and until late times, was not really book at all. That is,  its
various copies did not have identical contents. Each copy comprised а collection of spells both selected and
arranged on а more or less individualistic basis” [Allen 1952, 177].

Характерною особливістю Книги Мертвих є наявність в ній малюнків так званих віньєток
(ег.: sSmw, twt) [Voss 1986 в, 1043–1044]. Власне, Книга Мертвих була першою в світі ілюстрованою
книгою [Černy 1985, 27; Landa, Lapis 1974, 12, 18]. За XVIII–XIX династій віньєтки вимальовувалися
дуже ретельно і у фарбах. Всього для прикрашення папірусів використовувалось 13 кольорів
[Бадж 2001, 196], зокрема стільки їх в папірусі Ані [Brit. Mus. 10470] [Бадж 2001, 159]. У цей період
вони розміщувалися в сувоях часто на збиток тексту. Ймовірно, спочатку художник наносив на
папірусі малюнок, а потім писці виписували текст, тому, якщо він не вміщувався, його значно
скорочували або просто обривали [Brier 1981, 131]. Прикладом цього може бути папірус Ані
[Brit. Mus. 10470], в якому збереглися надзвичайно барвисті віньєтки, але стан тексту залишає
бажати багато кращого [Dondelinger 1987]. Надалі віньєтки втратили минуле виконання,
перетворившись вже до Саісської епохи в однокольорові низькоякісні малюнки.

Книгу Мертвих можна назвати і першим в історії зразком “бланка”. Тобто сувої заготовлялись
писцями зазделегідь, при цьому вони розрізнялися за якістю і ціною. Власне, з цієї причини текст носить
в основному загальний характер (начебто від третьої особи). На початку тексту часто залишалося
місце для імені та титулів померлого, що вписувалося, скоріше за все, в момент продажу [Brier 1981,
131]. Збереглися джерела і з вказівкою вартості сувоїв – це Ostracon Gardiner 133 [Černy 1985, 36, прим.156].
Одна копія Книги Мертвих тут оцінена в 1 дебен [lines 3–4], а інша в 3 дебена і 1 šat [lines 11–12] [Černy
1985, 30]. Коли Книга Мертвих користувалася “підвищеним попитом”, над її створенням працювали
цілі ватаги писців. При цьому самі писці, схоже, іноді не розуміли значення написаного: тексти Книги
Мертвих переповнені орфографічними помилками, допускалося повторення Речінь і т. ін. [Тураев 2000,
143–144]. Іноді писці, переписуючи текст з поганого нечіткого оригіналу, залишали в копії вільне місце,
можливо, для того, щоб попередити читача про те, що в цій лакуні текст оригіналу втрачений, а може,
щоб внести його пізніше з іншого, більш повного, сувою7 . У тих випадках, коли папірус сам був
оригіналом (як, наприклад, Книга Мертвих Гатсешен [Černy 1985, 36, прим.149–150]), у лакуни
виписувалося gm wSr – “знайдено втраченим” або Sw m iry.f, що можна перекласти: “Позбавлено
того, що належить цьому” (“void of what belongs there”) [Ibid. 28].

Книга Мертвих не була “теологічним” досягненням тільки лише Нового царства. Так,
П. Барге відносить час формування основного масиву збірки до досить тривалого періоду – від
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2300 до 1700 р. до н. е. [Barguet 1969, 9]. Як відзначав М.О. Коростовцев: “Зміст Книги Мертвих
строкат і гетерогенен, складовими її частинами були найрізноманітніші тексти, одні з яких сходять
до Текстів пірамід, інші – до Текстів саркофагів, багато що являє собою творчість епохи Нового
царства” [Коростовцев 1976, 239].

Кожна нова збірка релігійних заупокійних текстів містить у собі значний елемент попередніх.
Цьому питанню присвячені спеціальні дослідження Т.Г. Аллена,  Л. Леско і Г. Кєєса [Allen 1950,
137–149; Lesko 1979; Kees 1956, 312–313]. Багато глав Книги Мертвих дійсно сходять до Давнього
царства. Так, текст 178-ї глави Книги Мертвих був виписаний на саркофазі царя IV династії
Менкаура [Naville 1886, 18]. До правління цього ж фараона зводиться і 64-та глава [Budge 1986,
221–222], найдавніша з усієї збірки, на думку У. Баджа [Бадж 2001, 199; Budge 1929, 4] і т.д.

Поєднання архаїчних уявлень з новою міфотворчістю було властиво давньоєгипетській
релігії. Ми вважаємо, що Книга Мертвих у цьому відношенні – важливий етап для вивчення
історичного розвитку релігійних уявлень давніх єгиптян.

 На цей час Книга Мертвих перекладена на більшість європейських мов, у тому числі, і на
слов’янські. Російською мовою, не кажучи вже про українську, ця пам’ятка (як і Тексти пірамід і
саркофагів) довгий час не перекладалася. Спроби перекладу Книги Мертвих робив ще
Б.О. Тураєв, під редакцією якого вийшло два “хрестоматійних” збірники давньосхідних джерел.
У першому, опублікованому в 1915 р., був вміщений переклад 125, 30, 39, 44, 52, 81 і 82-ї глав
[Тураев 1915, 37–47]. У виданні 1917 р. була також опублікована і 1-ша глава [Тураев 1917, 7–11].

Лише в 1994 р. був виданий російськомовний переклад Книги Мертвих, виконаний
М.А. Чегодаєвим,  однак, також лише частини (менш ніж половина) глав [Чегодаев 1994].

У проміжку між 1917 і 1994 рр. вітчизняними єгиптологами публікувалася і досліджувалася
переважно 125-та глава Книги Мертвих і лише іноді вчені зверталися до дослідження інших
Речіннь. Особливо потрібно відзначити статтю P.І. Рубінштейн, присвячену 151-й главі
[Рубинштейн 1976, 129–143].

Безумовно, 125-та глава була одним з найважливіших розділів Книги Мертвих, але крім
неї були і інші “ключові” глави, вивчення яких також заслуговує на увагу. Главою, рівною за
значимістю 125-й, в очах єгиптян, була 17-та. Взагалі, разом 125-та і 17-та глави Книги Мертвих
утворювали, як вважає З. Моренц,  “Spruchgruppen” (подібно главам 107–109 і 111–116). На
його думку: “die Komplexen Kapitel 17 und 125 sowie die “Spruche fur das Kennen der Seelen
der heiligen Orte” [Morenz 1975, 454, прим.9].

17-та глава є вмістовним, інформативним і давнім розділом Книги Мертвих. Важливість цієї
глави неодноразово підкреслювалася єгиптологами. У. Бадж характеризував її як “Кодекс віри”
[Budge 1987, 62], “одну з найбільш важливих і цінних глав Книги Мертвих” і як “єдиний відомий зразок
давньоєгипетського екзегетичного твору” [Budge 1986, CIII]. У схожих висловах 17-ту главу
змальовували Е. Навілль, Р. Лепсіус, Дж. Брестед (“The 17th Chapter of the Book of the Dead was
already а favorite Chapter in this Age”) та інші [Naville 1886, 123; Lepsius 1842, 45; Breasted 1959, 275].
Багато уваги приділив главі і О. Море, який вважав її “найважливішою з усієї збірки” [Морэ 1998,
173, 178]. При цьому О. Море писав: “Звідки прийшла людина, куди вона йде – таке головне питання,
на яке “Книга” прагнула відповісти своїми формулами; з цієї точки зору двома полюсами збірки є
глави 17 і 125; одна – Буття, інша – Євангеліє священої Книги єгиптян” [Морэ 1998, 182]. Проте,
подібні аналогії по відношенню до Книги Мертвих навряд чи можливі8 . Дж. Брестед з приводу
трактування Книги Мертвих як “Біблії давніх єгиптян” помітив: “To call it the Bible of the Egyptians,
then, is quiet to mistake the function and content of these rolls” [Breasted 1959, 290]. Б.О. Тураєв писав, що
17-та глава “є пам’яткою богословської думки, що проливає світло на засоби роботи над тлумаченням
давніх текстів” [Тураев 2000, 148], а також є “зразком теоретичного богословського твору, подібного
давньому мемфісському трактату” [Тураев 2000, 68], а історія її появи – це “історія поступального
руху єгипетської богословської думки” [Тураев 1904, 16]. М.О. Коростовцев характеризував 17-ту
главу як “знамениту” і “саму чудову главу Книги Мертвих” [Коростовцев 1976, 21, 105].

Однак, незважаючи на таку пильну увагу до цього Речіння, питання про його місце у збірці
і значення в системі давньоєгипетських міфологічних уявлень поки що не можна вважати
закритим. 17-та глава неодноразово використовувалася як джерело для вивчення
найрізноманітніших аспектів релігії єгиптян, однак як самостійне явище таких вона практично
не розглядалася. Винятком можна назвати дисертаційне дослідження Г. Грапова (Das 17. Kapitel
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des ägyptischen Totenbuchen und seine religionsgeschichtliche Bedeutung. – Leipzig, 1917 (diss.)) і збірку
статей, присвячених 17-й главі Книги Мертвих, що вийшла в серії Göttinger Totenbuchstudien під
редакцією В. Вестендорфа (Göttinger Totenbuchstudien. Beiträge zum 17. Kapitel. – Wiesbaden, 1975. /
GOF. IV, 3.). На жаль обидві праці нам недоступні. Існують також дві спеціальні монографії про
17-ту главу: Х. вон Восса [Voss 1963] таУ. Ресслер-Кехлер [Rößler-Köhler 1975], щоправда, з акцентом
на лексико-граматичному аналізі тексту. Враховуючи важливість пам’ятки, на наш погляд,
необхідність нового дослідження, спеціально присвяченого 17-й главі Книги Мертвих, давно
назріла. Наша стаття не може, звичайно, претендувати на роль такого комплексного дослідження.
Нашою метою є переклад і необхідний, дуже стислий, регламентований обсягом статті, лексико-
граматичний і культурологічний коментар тексту. Більш розширений кометар міфологічного
змісту глави ми сподіваємось видати окремою статтею найближчим часом.

Топографічне місце виникнення 17-ї глави Книги Мертвих
На сьогоднішній день доведено, що в основі Книги Мертвих лежать тексти, створені в

різні періоди і в різних місцевостях Єгипту, а сама 17-та глава (як і ряд інших глав, зокрема
відома 125-та, а також 175, 137, 18, 42 та ін.), походять, як було переконливо доведено К. Зете і
Г. Кєєсом [Sethe 1931, 528–529, 532–533; Kees 1952, 43–44; 1977, 323–324], з верхньоєгипетського
міста Гераклеополь, на яке в тексті глави ми знаходимо чимало вказівок,  особливо в його
космогонічній частині.

Гераклеополь був не тільки значним політичним, але і культурним центром смутного часу
Першого перехідного періоду. Тут були створені ключові розділи Текстів саркофагів і Книги
Мертвих. В тому числі 17-та і 125-та глави останньої, а також і унікальний есхатологічний текст –
175-та глава Книги Мертвих [Kees 1952, 43; 1930, 65–73]. Саме до цього міста сходить знаменита
пам’ятка “літератури мудрості” – “Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікаре”.

Час виникнення і першоджерело 17-го розділу Книги Мертвих
Текст 17-ї глави демонструє собою нетиповий для Книги Мертвих стиль. Помітно, що

глава є теологічним коментарем до іншого тексту. Цей факт вже давно привернув увагу
єгиптологів, які досить швидко виявили “першоджерело” на саркофагах кінця Першого
перехідного періоду – початку Середнього царства. Втім, аж до 30-х років ХХ ст., коли побачили
світ перші томи “The Coffin Texts” А. де Бука – А. Гардінера, в науці панувала думка, що текст,
відомий з багатьох саркофагів Середнього царства і є 17-ю главою Книги Мертвих.

“Ранній версії” 17-ї глави Книги Мертвих відповідає, згідно із загальноприйнятою у сучасній
єгиптології класифікацією Текстів саркофагів за А. де Буком, 335-те Речіння Текстів саркофагів
[Kees 1956, 311–312; Buck 1951, XIV]. Термін “17-та глава” який до публікації вказаної праці,
використовувався вченими по відношенню до копій Середнього царства, ми маємо право
використовувати лише до текстів починаючи з Нового царства.

Варто зазначити, що і в період Нового царства зафіксовані варіанти тексту, які можна
ідентифікувати ще як 335-те Речіння Текстів саркофагів (!). Це, зокрема, папірус Хатнеферет
(@At-nfr.t) [Cairo J.E. 66281], що походить з фіванського некрополя і датується часом Хатшепсут –
Тутмоса III [Munro 1994, I, 27; II, стк. 19–51, Taf. 24–25]. І навпаки, від часу Другого перехідного
періоду маємо фрагмент дерев’яного саркофага [Brit. Mus. EA 29997] принца і генерала
Херунефера (сина царя Ментухотепа і цариці Сатмут (кінець XVII дин.?)), а також факсимільну
копію тексту загубленого саркофага цариці Ментухотеп (середина ХІІІ дин.?), яку виконав
Вілкінсон ще в 1834 р. [Brit. Mus. EA 10553]. В ідентифікації текстів цих пам’яток єгиптологи
вагаються між 335-м Речінням Текстів саркофагів і 17-ю главою Книги Мертвих [Parkinson,
Quirke 1992, 37–49]. На наш погляд, імовірніше перше.

Оскільки першоджерел 17-ї глави Книги Мертвих раніше Середнього царства виявлено не
було, дослідники прийшли до висновку, що текст був створений саме в цей період. Він не має
аналогій в Текстах пірамід або в інших джерелах Давнього царства [Тураев 1898, 39; 1904, 16].
Проте, на наш погляд, якщо ранні аналогії не знайдені, це ще не означає, що вони не могли
існувати. Як відзначає О.І. Павлова: “релігійний текст фіксує, як відомо, те, що стало вже стійкою
традицією” [Павлова 1999, 189].

Появі першоджерела 17-ї глави, 335-го Речіння Текстів саркофагів, передував смутний період,
що наступив із крахом Давнього царства. Процес, що почався в цей час у рамках релігійних уявлень,
прийнято називати “демократизацією заупокійного культу” [Koch 1993, 209 і наст.]. Тобто вважається,
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що сталася “профанізація” комплексу поховальних ритуалів, раніш призначеного виключно для царської
родини. Як помітив Ю.Я. Перепьолкін: “із скасуванням колишнього вельможедержавія і самовладдя
заупокійне чаклунство перестало бути надбанням небагатьох” [Перепелкин 2000, 194]. Разом з тим, на
сьогоднішній день серед єгиптологів все більше визнання отримує розуміння духовних змін цих “темних
часів”, не як “демократизації заупокійного культу”, як “демократизації заупокійної літератури”, або
“письмової традиції”. Тобто на початку Середнього царства відбувалася скоріше письмова фіксація
заупокійних уявлень серед широких верств соціуму, в той час як сам заупокійний ритуал і культ не
зазнав якихось серйозних нововведень або переусвідомлення. Дійсно, власне поховальний ритуал
зберігся практично без змін з Давнього царства аж до Пізнього періоду [Павлова 1999, 184]. На думку
О.І. Павлової, ритуал, відображений в Текстах пірамід, мав більш широке, ніж це прийнято вважати,
розповсюдження в суспільстві, хоча, можливо, і у більш “спрощеному” вигляді [Павлова 1999, 208–209.
Пор.: Pavlova 1999, 97–99]. Тобто вже в часи Давнього царства “to became after death a god or god-like being
was the aim not only of the king, but also of the Egyptians of non-royal origin” [Pavlova 1999, 99].

З іншого боку, є всі підстави вважати, що у Перший перехідний період значна кількість
сакральних текстів, що зберігалися в палацових і храмових архівах, існування яких у Давньому
царстві безсумнівне [Тарасенко 2001 а, 47; Wessetzky 1975, 783–785], були звідти викрадені, тобто
дійсно зазнали “профанізації”. На це недвозначно вказує “Повчання Іпувера”, пам’ятка “літератури
мудрості” цього періоду [Pap. Leiden 344 Recto. VI, 5–7]: “Справді, прекрасна судова палата, її
акти розкрадені, її таємні сховища9  позбавлені (свого) вмісту. Справді, розголошені магічні
Речіння. Заклинання-Sm і заклинання-cxn (стали) небезпечні, бо запам’ятовуються (тепер всіма)
людьми. Справді, розкриті архіви (xA)…” і т. д. [Gardiner 1909, 46–48].

Є висока імовірность, що тексти, вилучені з архівів у часи смути, стали надалі
першоджерелом для багатьох “нових” Речіннь Текстів саркофагів. Ми можемо вбачати такою і
долю 335-го Речіння, яке, можливо, корінням сягає тексту якогось храмового ритуалу або
ініціаційного обряду Давнього царства.

Призначення 17-ї глави Книги Мертвих
До часу своєї появи на папірусах Книги Мертвих Нового царства текст 17-ї глави вже не

був звичайною копією раннього оригіналу – це був “теологічний коментар”10  першоджерела,
іноді заплутаний і громіздкий. Майже кожне речення або сюжет тут супроводилися декількома
тлумаченнями – так званими глосами [Osing 1977, 628–629], іноді абсолютно протилежними за
змістом. Такий стиль глави ставить її на особливе місце серед інших Речінь і створює враження
про її штучне вміщення у збірку.

Складання глосів 17-ї глави Книги Мертвих (іншими словами, теологічний коментар до
тексту саркофагів Середнього царства), на наш погляд, могло відбутися в закладі, спеціально

призначеному для такого роду богословської  діяльності – у   – pr-anx – “Домі Життя” [Gardiner

1938, 157–179; Тарасенко 2001-1, 47–52].
Відносно стилістики тексту глави єгиптологи висували різні припущення. Одні вважали,

що причиною накопичення коментарів була незрозумілість тексту Середнього царства за ХVІІІ
династії, після п’ятисот років духовного розвитку [Тураев 1898, 39]. При цьому, як помітив ще
О. Море, коментарі накладалися і доповнювалися в різні епохи аж до XХVI династії включно
[Морэ 1998, 174].

 Наявність кількох тлумачень наштовхнула інших дослідників на думку про розбіжності між
жерцями або навіть теологічні суперечки між богословами укладачами тексту [Gardiner 1947, 2*].
М.О. Коростовцев, наприклад, стверджував, що глоси 17-ї глави це “свідчення вільнодумства, яке
торкається вже не проблем потойбічного життя, а кардинальних питань теології” [Коростовцев
1976, 265]. Ми не можемо з такою точкою зору погодитися, оскільки саме явище “дискусійності” не
було властивим єгипетській релігії. Теологічний диспут вимагає, як відомо, релігійної догми. В Єгипті
ж цього явища ніколи не існувало, як не існувало тут “абсолютної істини”, “релігійних воєн”,
“інквізиції”, “єресі” і т. ін. Релігія Єгипту була заснована на інших, відмінних від сучасних, принципах,
що, проте, аж ніяк не доводить її “примітивізму”. Вбачати в 17-й главі Книги Мертвих “теологічний
диспут” або “вільнодумство”, на наш погляд, є спробою видавати бажане за дійсне [Тарасенко 2000 в,
47–50; 2001 а, 46], як і у випадку з “Мемфісським теологічним трактатом”, в якому багато єгиптологів
убачали протистояння між мемфісською і геліопольською жрецькими школами (Напр.: [Франкфорт



35Східний світ №2 2001

17-а глава давньоєгипетської Книги Мертвих

1984, 66 і наст.; Breasted 1959, 43 і наст.]). З цієї ж причини ми не можемо погодитися і з визначенням
К. Коха, який характеризує 17-ту главу як “ein dogmatischer Tractat” [Koch 1993, 318].

Наскільки відомо, 17-ту главу ніколи не вважали в Єгипті критикою теології, навпаки,
вона була дуже популярною (якщо так можна висловитися про текст заупокійного жанру) і однією
з найбільш тиражованих глав Книги Мертвих [Breasted 1959, 275].

Що стосується стилістики 17-ї глави Книги Мертвих, то вона може, на наш погляд,
вказувати на довідковий характер джерела. Приклади такого роду творів відомі. Найдавніший
єгипетський “довідник” датується Середнім царством [Перепелкин 1932, 2–3]. Від Нового царства
збереглися частини так званої Енциклопедії Амен-ем-опе (ця пам’ятка іноді називається “глосарієм”
або “ономастіконом”), причому її укладач був sS sS.t.w nTr m pr-anx – “писцем божественних книг
(досл.: “книг бога”) у Домі Життя” [Перепелкин 1932, 5; Gardiner 1938, 164 (22)]. Обидва джерела
не мають відношення до теології, однак від Римського періоду зберігся фрагмент і міфологічного
“довідника” – це папірус Berlin № 7809 [Перепелкин 1932, 11–13]. По своїй стилістиці він
аналогічний 17-й главі Книги Мертвих. Як і в останній, після викладення того або іншого
міфологічного сюжету йде пояснення, яке вводиться формулою ptr r.f cw – “Хто ж це?” або
“Що ж це?”. Потім після вступної частки ir (grt) – “це” (або “мова йде про …”, або “що стосується
…”), викладається сам глос, який закінчує вказівний займенник pw [Тарасенко 2000 в, 49–50].
Додатковий глос в 17-й главі вводиться іншою формулою – ky Dd – “інші кажуть”.

Таким чином, 17-ту главу Книги Мертвих можна інтерпретувати як свого роду міфологічний
довідник, складений на основі Тексту саркофагів у Новому царстві, і спочатку, можливо, не
призначений для заупокійного використання.

17-та глава Книги Мертвих мала такий заголовок [Pap. Nebseny]:

[Naville 1886, 194]
Hat -a-m sTs.w sxA.w prt (m hrw) hAt m Xrt-nTr Ax m imnt nfr.t prt m hrw irt xpr.w m xpr nb mry.f Hab

znt Hms.t m sH pr(t) m bA anx(.j) in N. m-xt mni.f iw.w Ax.w n irr zt tp tA xpr mdt.i:
“Початок молитв (= “уславлень”, “возвеличень”) та поминань, виходу та сходження до

некрополя11 , просвітлення (= “обоження”, “прославлення”) у Прекрасному Заході, [перебування
у свиті Осіріса, задоволення стравами Уннефера]12 , виходу в день, перетворення в будь-яку бажану
форму, гри в znt (шахи?), сидіння в альтанці, виходу (в якості) живої Душі-bA N. (= ім’я померлого),
після прибуття його (= “після того, як він причалив” – метафора смерті. – М.Т.). Це просвітлить
(= “прославить”) того, хто робить це на землі (тобто “за життя”. – М.Т.)”.

Виходячи із заголовка, 17-та глава Книги Мертвих мала досить широку сферу застосування.
У тому числі13 , завдяки дії цього Речіння, померлий міг безперешкодно покидати і повертатися
у свою гробницю, і перетворитися в Дух-Ax – стан, наступаючий після смерті, який можна
охарактеризувати як “просвітлення” (в англомовній єгиптології він називається “glorification”
[Szczudlowska 1980, 131–138]), а сама назва цієї категорії – Ax, звичайно перекладається як
(блажений) “Дух”. Дослівний же переклад Ax буде “світлий”, “освітленний”, “сяючий” тощо [Wb.
I, 15; Otto 1975, 49–52; Kees 1956, 37 і наст.; Романова 1999, 89; Пор.: Большаков 2001, 96–97]. Вже
у Текстах пірамід приділено чимало уваги посмертному перевтіленню фараона в Ax [Демидчик
1987, 26–41], що відбувалось за допомогою ритуалу здійснюваного жерцем Xrj-Hb [Романова 1999,
89–90]. Крім того, глава дозволяла померлому перетворитися в Душу-bA і мати можливість
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перевтілюватися у будь-яку форму, яку він побажає. Даний пасаж дозволив ряду дослідників, в
їх числі Б.О. Тураєву [Тураев 1913, 239], віднести це Речіння до числа так званих “Глав про
перетворення” [BD 76–88], які з’явилися вже в Текстах саркофагів [Federn 1960, 241–257] і дозволяли
померлому приймати різні образи божественого, тваринного і рослинного світу в Дуаті.

Надзвичайно цікава також остання частина заголовку, де говориться про корисність
ознайомлення з текстом глави ще за земного життя.

У більшості сувоїв 17-та глава не має кінцевої рубрики, що відрізняє “магічні” глави. Однак
в деяких сувоях вона все ж зустрічається14 . Її зміст також цікавий і може пролити світло на
призначення Речіння. На жаль, ми не маємо жодної копії ієрогліфічного тексту, де б була ця
рубрика, і тому вимушені запропонувати її в перекладі Р. Фолкнера. Зміст її такий:

“Якщо людина буде вимовляти це Речіння, коли вона (ритуально) чиста, це означає вихід
в день (після смерті) і перетворення в будь-яку форму, яку вона побажає. Що стосується всякого,
хто буде читати його (Речіння. – М.Т.) повсякденно для (власного) просвітлення, це означає
бути здоровим на землі. Це справді перевірене мільйони разів. Я бачив (це) і це (дійсно) пройшло
через мене” [Faulkner 1990, 50].

Таким чином, тут знову вказано на важливість і корисність ознайомлення з главою ще за
земного життя. Напрошується висновок про те, що глава була важливою для єгиптян не тільки
в Потойбічному світі, але і в звичайній, прижиттєвій релігійній практиці. У рубриці сказано, що
текст був необхідний для отримання не тільки померлими, як це звичайно прийнято вважати
(напр.: “this term (Ax. – М.Т.) was not applicable to living persons” [Hodjash, Berlev 1982, 72, прим.‘h’]),
але і живими стану Ax – “просвітлення”15 .

У свій час В. Федерн, на основі “Глав про перетворення” Текстів саркофагів і Книги Мертвих
(багато з яких також мають в своїх рубриках вказівку про використання при “цьому житті”),
дійшов висновку, що чи не половина цих формул “were of а non-funerary character” [Federn 1960,
246]. На думку дослідника, ці тексти були необхідні живим єгиптянам для “ідентифікації” із
сакральним світом, для входження у певний психічний “межовий стан” (“Intermediate state”) між
життям і смертю, що було свого роду “містичною” підготовкою до майбутнього життя після
смерті і воскресіння. Автор навіть проводить паралель з “шаманістичними” вченнями і йогою
[Federn 1960, 245, 255]. Такі глави він називає “ініціаційними” і стверджує, що вони були необхідні
для вступу в якесь “secret society” (or religious community) in this world in order to be ready for joining
the elect in the other world after death” [Federn 1960, 250, 254]. В. Федерн вважає, що цим “secret
society” міг бути заклад DADAt (Ibid прим. 101), що мав, проте, судові функції. До числа цих
“ініціаційних” Речіннь дослідник відносить і 335-те Речіння Текстів саркофагів, і 17-ту главу
Книги Мертвих [Federn 1960, 250, 254–255].

Така інтерпретація призначення 17-ї глави Книги Мертвих може бути вірною лише в тій
частині, де йдеться про можливість використання Тексту у повсякденній релігійній практиці.
Звичайно, важко повірити в те, що єгипетські жерці були знайомі з йогою і організовували в
зв’язку з цим “таємні товариства”.

Більш стриманий у своїх висновках Е. Венте, який продовжив вивчення “ініціаційних” формул
у заупокійній літературі, щоправда, більш пізнього періоду [Wente 1982, 161–179]. Дослідник
приходить до висновку, що царські тексти “Книги Амдуат” і “Книги Брам”, крім свого заупокійного
змісту, також призначалися і для прижиттєвої ініціації фараона зі світом богів, уподібненню його з
сонячним Творцем і т. ін. [Wente 1982, 175–176].  Характерно, що і в цих пам’ятках ми знаходимо ту
ж формулу – iw Ax n s tA Ss mAa HH n sp – “Це “просвітлить” людину (можна перекласти: “буде корисно
для людини”) на землі, справді перевірено мільйони разів” [Wente 1982, 162–170].

Таким чином, можна стверджувати, що 17-та глава використовувалася жерцями не тільки
для приміщення на поховальне начиння. Можливо, вона була необхідна і для інших цілей, не
пов’язаних із заупокійними уявленнями. Доказом цьому можуть бути її глоси, які демонструють
блискучий зразок богословської думки Давнього Єгипту і які були змістовним збірником різних
міфологічних сюжетів та їх тлумачень. Ми вже вказали вище на можливий “довідковий” зміст
цього тексту. Цілком імовірно, що 17-та глава Книги Мертвих дійсно була записом якогось
жрецького обряду ініціації (посвячення), що, однак, не викликає протиріч із її “довідковим”
характером. Таке припущення було висловлене і Я. Ассманом,  і деякими іншими дослідниками
[Ассман 1999, 119; Assmann 1983, 336–359; Schwarz 1988, 120–123]. Крім того, фрагменти 17-ї глави
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мають схожість з абідосським осірічним ритуалом, що проходив у місцевому “Домі Життя” аж
до часу Лагидів [Пор.: Pap. Salt 826 = Brit. Mus. 10051] [Евгенова 1933, 534; Federn 1960, 250–251;
Тарасенко 2001 а, 50–51].

Можна резюмувати, що 17-та глава не була призначена для використання безпосередньо у
поховальному ритуалі (так, М.Е. Матьє в своїй реконструкції не знаходить їй місця). Найвірогідніше
виглядає класифікація тексту, як частини “глав про перетворення”, однак сам її зміст, здебільшого,
міфологічний (див. нижче). Як відзначає Я. Ассман, 17-та глава Книги Мертвих “є компендіум знань
єгиптян про потойбічний світ, складений у формі запитань і відповідей” [Ассман 1999, 119]. Таким
чином, перед нами своєрідний “міфологічний довідник”, або точніше, “тлумачний словник міфології”,
причому “тлумачення” – глоси 17-ї глави, за влучним визначенням М.О. Коростовцева, могли
йти, “лише від компетентного в цих питаннях жерця” [Коростовцев 1976, 265]. Глибоке сакральне
значення, вкладене укладачами в цю главу, певно, і забезпечило тексту таку популярність і
тиражованість. Ми можемо зустріти його не тільки в місцях поховання представників “середнього
прошарку” єгипетського суспільства, але і в гробницях фараонів, зокрема Тутанхамона (на правій,
лівій і внутрішніх стінках його четвертої раки [Cairo 1319]) [Piankoff 1962, 48–59].  До того ж є всі
підстави вважати, що цей текст використовувався і в повсякденній релігійній практиці (у якому-
небудь храмовому ритуалі (“Дома Життя”?) або обряді ініціації).

Структура 17-ї глави Книги Мертвих
Безпосередньо зміст 17-ї глави Книги Мертвих можна умовно розділити на дві частини

(так звані BD17a i BD17b). Перша частина – це “монолог” Деміурга [Piankoff 1962, 23; Voss 1963, 3,
5–6]. У цій частині викладається цілий комплекс космогонічних і космологічних сюжетів, що
відображають, ймовірно, різні локальні вчення і здебільшого залишаються темними і
маловивченими [Тарасенко 2000 а, 227–237; Тарасенко 2000 б, 109–132]. Як вказав О. П’янков,
паралеллю до “космогонічної” частини 17-ї глави може бути текст “Книги пізнань творінь Ра і
страчення Апопа” [Pap. Bremner-Rhind, I = Brit. Mus. 10188, XXVI, 21–XXVII, 5; XXVII, 20–XXIX, 8]
(період Птолемеїв) [Piankoff 1962, 24]. У цій пам’ятці більш детально розкривається ряд сюжетів,
на які в 17-й главі Книги Мертвих ми знаходимо лише прозорі натяки. Друга частина глави, яка
починається з молитви Ра, відображає теологічні ідеї заупокійного циклу. З цього розділу можна
почерпнути чимало цікавих відомостей про участь і перипетії померлого у Потойбічному світі,
пов’язані з цим міфологеми, топографію, мешканців Дуату і т. ін. О. П’янков зазначає, що ця
частина глави “is composed of passages full of allusions to different myths with inserted prayers to be
pronounced by the deceased” [Piankoff 1962, 23]. Тут же виявляється і ряд аналогій із 125-ю главою
Книги Мертвих, зокрема вказівки на ідею психостасії – зважування серця покійного і Суд душ
Осіріса.

Інша особливість структури 17-ї глави Книги Мертвих пов’язана з її стилістикою. Текст,
як відзначалося, є теологічним глосарієм 335-го Речіння Текстів саркофагів, тобто складається з
речень першоджерела з накладеними на них коментарями  (метою яких, напевно, було тлумачення
і подача локальних версій)16 . Кожна з таких груп складає окрему смислову зв’язку, прив’язану
до конкретного міфологічного сюжету першоджерела. А. Шортер нараховує 33 такі смислові
зв’язки [Shorter 1938, 82–127], а Т.Г. Аллен – 21 [Allen 1960, 87–96, зноска ‘a’]. У нашому перекладі,
оскільки це не є нашою головною метою, ми ці зв’язки не виділяємо.

Р. Лепсіус, що запропонував порівняльний аналіз частини 335-го Речіння Текстів саркофагів із
17-ю главою Книги Мертвих, дотепно подає речення першоджерела, що коментуються великим
шрифтом, а накладені пізніше глоси, навпаки, виділяє більш дрібними шрифтами [Lepsius 1867, 42–44].

Місце 17-ї глави в загальному контексті Книги Мертвих
Чітку структуру збірки, як вже відзначалося, виділити досить складно, однак існує

прийнятий розподіл її змісту, запропонований ще О. Море [Морэ 1998, 172–200] і підтриманий
у подальшому й іншими єгиптологами. Потрібно зауважити, що ця реконструкція стосується
лише текстів Саісського періоду [Koch 1993, 461]. Згідно з цим розподілом за “призначеннями”
глав, структура Книги Мертвих складається з п'яти частин або фаз:

Глави 1–16: хід поховальної процесії до некрополя; молитви про “вихід в день”, гімни Ра і
Осірісу.

Глави 17–63: “вихід в день” і відродження померлого, його перемога над силами пітьми,
безсилля ворогів; влада померлого над стихіями.
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9. Корова на ім’я MHt-wr.t iry.t n Ra – “Мехет-Урт, Око Ра”. Вона
символізує небо і, як зрозуміло з її епітета, – Око Ра. Богиня-корова лежить на п’єдесталі з
відповідною атрибутикою – сонячним диском між рогами, хомутом, нашийником, батогом і
магічним намистом “менат”17  [Стк. 35 тексту].

10. Саркофаг, наповнений зерном або землею . З нього
з’являється голова Осіріса і його руки із символами життя. З двох сторін саркофага стоять сини
Хора: праворуч – Дуамудеф і Кебексенуф, зліва – Местха і Хапі [Стк.46 тексту].

11. Фігури трьох богів, яких звуть: MA-n-it.f – “Той-кого-
бачить-батько-його”, $r(у)-bAq.f – “Той-хто-під-деревом-його”, @r-mxnty-n-irty – “Хор-без-очей-
на-чолі-його”. Разом з чотирма синами Хора, ці три боги є “7 Духами-Ax”, які згадуються в главі
[Стк. 46-47 тексту]. Позаду їх бог Анубіс, який помістив цих 7 Ax.w “як магічний захист гробниці
(sA qrs(w)) Осіріса” [Стк. 47 тексту].

 12. Души-bA Ра (у вигляді сокола з диском на голові) і Осіріса (птах з

головою людини, увінчаною верхньоєгипетською короною), що зустрілися в Джеду (Бусірісі
або Мендесі – див. нижче) на пілоні між двома стовпами-Dd. Відповідно до тексту, при зустрічі
відбувається “злиття” Душ-bA Ра і Осіріса в bA.wy.fy – “Подвійну Душу-bA” (тобто подвійне число
від bA. “Doppel-Ba” або “Doppel-Activ-Seele”, за визначенням К. Коха [Koch 1993, 319]). [Стк. 51–
54 тексту] [Тарасенко 2001 а, 51; Kees 1956, 150; 1977, 165; Budge 1987, 62].
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 13. Бог Ра у вигляді Кота відрізає ножем голову змію під священим

деревом Геліополя ISd [Стк. 54–55 тексту] [Malek 2000, 79, 84–87]. В оригіналі позаду змія сидять
три боги. Два з них антропоморфні, а третій має голову сокола. В руках вони тримають ножі

[Malek 2000, 85, Fig.51].

14. Писець Ані і його дружина Туту (в
руках у Туту сістр), стоячи навколішки, поклоняються Хепрі (у вигляді людини зі скарабеєм
замість голови). Хепрі, божество ранкового Сонця, сидить у човні Сонця, яке сходить (manD.t –

)  [Стк.89-90, 94 тексту] [Sethe 1928, 281]. Позаду від човна зображене Око Хора

(місяць?), дві зірки і два павіани, які поклоняються ранковому Сонцю. Згідно з текстом, два
павіани – це Ісіда і Нефтіда [Стк.95 тексту].

15. Бог Атум, який персоніфікував вечірнє

Сонце, сидить у диску на човні Сонця, що заходить – mckt.t ( ) [Ibid.] перед столом
з підношеннями. Далі зображений бог-лев на п’єдесталі [Стк.99–100, 106–107 тексту] під
чагарниками папірусу. Вище – Уаджит – “Володарка полум’я”, символ Ока Ра. Богиня у вигляді
змії обвилася навколо папірусу. Позаду композиції символ вогню [Стк.106, 108–109 тексту].

Текст
Базовий текст: папірус Небсені, Вrit. Мus. № 9900, XVIII дин., Мемфіс (Гіза або Саккара),

листи XIII–XV. Ієрогліфічна транскрипція дана за виданням У. Баджа [Budge 1910,  53–83].
Викладення по можливості доповнено відсутніми у базовому папірусі фрагментами та
уточненнями з інших сувоїв, причому перевагу ми намагались віддавати екземплярам “фіванської
версії” XVIII–XIX династій.
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@at -a-m sTs.w sxA.w prt (m hrw) hAt m Xrt-nTr Ax m imnt nfr.t [wnn m Smc n Wcir18  Htp m Sbw n Wnn-
n f r ]19 prt m hrw irt xpr.w m x(2)pr nb mry.f Hab znt Hms.t m sH pr(t) m bA anx(.j) in N. m-xt mni.f iw.w Ax.w
(3) n irr zt tp tA xpr20  mdt.i [n nb (tA.wj)21  &m c.w]22  ink Itmw m wn.f waw m Nwn ink Ra m xaw m (4) SAa.f HqAt
iri.n.f ptr r.f cw  Ra pw m SAa.f HqAt irt.n.f  (вар.: axa (m ncw) m Nn-ncw.t)23 m wnn n (5) xpr.t sts.w ̂ w iw.f Hr.f
qAA imj #mnw ist rdi n.f  (вар.: Htm.n.f)24  mcw BdS.t [qAA n]25  imj.w #mnw ink (6) nTr aA xpr Ds.f  ptr r.f cw nTr
aA xpr Ds.f Nwn pw [@apj wr iri ntt qAA.w wnn.t.w mw pw]26  it nTr.w ky Dd Ra pw qmAm rn.w.f nb pcDt xr (7)
nTr.w pty r.f cw Ra pw m qmAm.f [rn.f nb pcDt aA.t]27  rn tw(.f) awt.f xpr nn (вар: ncw)28 pw n nTr.w imjw-xt.f
(ink) iwty (?) xsf.f m (8) nTr.w pty r.f cw &m pw imj itn.f ky Dd Ra pw wbn.f m Ax.t iAbtt pn pt ink  cf iw.i
rx(9).kwi dwA pty r.f cw ir cf Wcir pw ir dwA Ra pw hrw pwy  Htm.tw xftyw Hr Nb-r-Dr (10) Hna cHqA.tw cA.f @r
ky Dd hrw pw n iw[.n] mn.wyn dhn.tw qrst pw n.t Wcir in it.f(.tnsic) [Ra]29 (11) ir.n.tw aHAt-(n)-nTr.w xft
[nb.w]30  wD.i ptr r.f cw imnt pw ir.n.tw.s r bA.w nTr.w wD Wcir nb smt ky Dd Imntt pw nw pw rdi.n (12) Ra hAy
nTr nb r.s aHA.n aHA.n.f Hr.cn iw.i rx.kwi nTr pw aA nty im.s pty r.f cw Wcir pw ky (13) Dd Hknw Ra rn.f bA pw n
Ra nk.f im.f Dc.f [ra-nb]31  ink Bnw [aA]32  nty m Iwnw iry cipty n ntt wn pty (14) r.f cw ir ntt wn nTr aA (pw) [Rw-
ctAw pw Xat.f pw]33  ky Dd [Hkn.w Ra (pw) ky Dd Xat pw ky Dd]34  nHH pw Hna Dt ir nHH hrw pw ir Dt grH pw ink
(15) IAHc m prw.fiw rdi.n.(i) Swt.(w)y.i m tp.i ptr r.f cw ir JAHc ¡r pw nD-Hr-it.f ir (16) prw.f mcw.f pw ir
Swt.wy.f m tp.f  Sm(.t) pw ir.n Ac.t Hna Nbt-Ht rdi.sn st r tp.f m wn(17).sn Drty isk Hr mn ky Dd ir art.wj pw wrty
aA.ty imy.t it.f &m ky Dd (18) irty.fy pw Swty m tp.f wn.i35 m tA.i ii.n.i m36  ir(j)t.i(?)sic [= niwt.i]37  pty r.f st AH.t
pw nt it.i &m (19) dr iwt.i xsr Dwt.i pty r.f st Sad.tw XpA.w pw n N. (20) sHrw.i Dwt irt.i pty r.f st wAb.tw.i38  pw
hrw mswt m sS.wy wr.wy aA.wy nty m (21) Nn-ncwt (n) hrw aAbt rxyt n nTr pw aA nty im.s pty r.f st @H rn n wa
WAD-wr rn  n ky (22) S(a) pw n Hcmn Hna S(a) n maAt ky Dd sSm - @H rn n wa WAD-wr rn n ky ky Dd mtwt - @H rn
n (23) wA WAD-wr rn n ky ir grt nTr pwy aA im.s Ra pw Ds.f Sm.i Hr wAt rxt.n.i tp m (24) S(a) n mAat.yw pty r.f st
RA-cTAw pw cbA rsy [ir iAt.w]39  m N-Ar.f sbA mHty m iAt Wcir ir grt S(a) n mAat.yw (25) AbDw pw ky Dd wAt rA pw
Smt n [it.i/.f]40  &m Hr.c xft wDA.f r %xt-iAr.w spr.i r tA n Axt.yw (26) pr.i cbA Dsr pty r.f st %xt-iAr.w (pw) mc(w)t
r.f DfAf n nTr.w HA kAri.w (sn) ir grt cba (27) pwy Dsr cbA pw n cTs.w ^w ky Dd cbA pw n _wA.t ky Dd aAwy-rA pw
wDA (вар.: pr)41  [it.f]42  &m Hr.f (28) xft wDA.f r Ax.t iAbt.t pn pt imyw-bAH.w[.i] imm n.i awy.tn ink pwy xpr
im.tn pty r.f st (29) snf pw HA m Hnn n Ra m wA.f r irt Sat.f Dc.f  aHA.n xpr m nTr.w imyw-bAH @w (30) pw [Hna]43

CiA wn m-xt it.f Tm m Xrt-hrw n.t ra-nb iw mH.n.i irt m-xt Hqs hrw pw n aHA rH.wy (31) pty r.f cw  hrw pw aHA.n
@r im.f Hna %tS m wdt.f stAw m Hr n @r m iti @r Xr(32).wy (n) %tS in grt +Hwty ir nn m Dbaw.f iw Tsw [n.i]44  Snw
(= Sny) m wDAt m tr.s n nSny pty r.f sy (33) irt pw wnmmt nt Ra m nSjt.s r.f m-xt hAb.f sy in grt +Hwty Ts Snw
im.s int.n.f sy [m] anx wDA cnb nn b(34)g.s nb ky Dd wnn irt.f pw mr sy hr wn.c Hr rmyt n(nsic) snwt.s aHa in r.f
+Hwty r psg.s iw mAA.n.i (35) Ra pwj msj m cf r xpdw [n]45  MHt-wr.t wDA.f wDA.i46  pty r.f cw nw pw n n(36)wt
nt pt ky Dd twt pw n irt Ra dwAt r mst.f ra-nb ir grt MHt-wr.t wDAt pw nt (вар.: Ra)47  ra-nb Hr (37) ntt ink wa m
nw n [nn nTr.w]48  imj.w-xt @r mdw Hry-tp mry [n.f]49  nb[.f]50  Msti @pj (38) _wA-mwt.f KbH-snw.f inD-Hr.tn
nb.w mAat DADAt HA Wcir didi.wy Sat m ic(39)ft.wy[.f] [in]51  imy.w-xt @tp.s-xw.s m(i).tn wi ii.kwi xr.tn dr.tn
Dwt nb iry.t.i mi (40) nw ir.n.tn n Ax.w ipwy imy.w Sms.w n nb %pA (вар.: Ct-imntt)52  ir.n Inpw ct.sn hrw pf n
(41) mi ir.k im pty r.f st ir nn nb.w mAat %tS pw Hna Icds nb Imnt ir DADAt HA (42) Wcir Msti @pj _wA-mwt.f KbH-
snw.f nA pw nty m-cA pA xpS m pt mHtt (43) ir didi.w Sat m icft.yw imy.w-xt @tp.s-xw.s %bk(.w sic?) pw imj.w mw
ir @tp.s-xw.s irt (44) Ra pw ky Dd nsrt pw wnn.c m-xt Wcir cAm.t bA.w xfty.w.f  ir grt Dwt nb iry.t.w (Wcir) (45)
N. (вар.: s pw)53  m-m nb.w nHH Dr (вар.: mi, m)54 hA.f m Xt nt mwt.f ir grt (46) Ax.w 7 ipwy.w Msti @pj _wA-
mwt.f KbH-snw.f $r(y)-bAq.f  @r-m(47)xnty-n-irty rdi.t st pw in Inpw m-cA qrsw n Wcir ky Dd Ax.w (48) 7
ipw.yw NDHnDH Aqdqd KA-n-rdi-n.f-nbi-xnty-hwt.t aq-Hr-imy-(49)wnwt-.f _Sr-irty-imj-Ht-insy Acb-Hr-pr-m-xtxt
MAA-m-grH-m-(50)hrw-iri.n.f ir rwtj DADAt tn N-Ar.f-wr rn.f ir grt hrw pf m mi r.k n.i Dd Wcir pw n Ra mi (51)
r.k im mAA.n.i tw xrw.fy sw Imntt Ink bA.wy.fy Hry-ib TA.wy.fy ptr rf cw Wcir [pw]55  m aq.f r +d.t (вар.: .w)
gm.n f (52) bA im n Ra aHa.n Hpt.n ky ky aHa.n xpr m bA.wy.fy ir grt tA.wy.fy @r pw nD-Hr-it.f (53) Hna @r-mxnty-
n-irty ky Dd ir bA.wy.fy Hry-ib TAwy.fy bA pw n Ra bA pw n Wcir bA pw (54) imj-Cw bA pw n imj-&fnwt bA.wy.fy
n imyw +d.t (.w) ink56  miw57  pwj [aA ntj]58 p(c)Sny iSd (55) r gc.f m Iwnw grH pwj [(pf n) axA-a n irt  cAw sbj hrw
pw]59  n Htm xfti.w niw nb-r-Dr im.f ptr r.f cw miw [aA]60 Ra pwy TA (?) [=aA61 ] (56) Dc.f Dd.tw n.f miw m Dd CiA
r . f [in]62 miw cw m nn ir.n.f xpr rn.f pw n miw ky Dd wnn (57) Cw pw Hr irt imj-pr n Gb n Wcir ir grt pSn iSd
r gc.f m Iwnw wnn mc.w bdS.t pw Hr mAA (58) Hr (?)63  ir.n.cn ir grt grH pf n aHA-a aq.sn pw m iAhty pt aHa.n a aHA
m pt m tA r Dr.f i [Ra]64  imy-swHt.f (59) psd m itn.f wbn m Ax.t.f nbw Hr biA[.t.f]65  iwtj snw.f m nTr.w sqdd Hr
sTs.w (60) ^w didi TAw m hh n r.f cHD tA.wy Ax.w.f nHm.k N. m-a nTr pwy (61) (c)StA [aA]66  irw wnn inHwy.fy m
rmn.wy mxAt grH pf Hcb.t awA(i) pty r.f cw in-a.f pw (62) ir grt grH pf n Hcb.t awA(i) grh pw n nsrt n xry.t.w
didi[.sn]67  spHw m icft.w r nmt.f (63) dnd bA.w pty r.f cw ^smw pw sidj pw n Wcir ky Dd aApp pw wnn.f m tp n
wa Xry mAat (64) ky Dd @r pw wnn.f m tp.wy n iy-Xr.s (65) ky Dd @r pw aA xnty #m ky Dd +Hwty pw ky Dd Nfr-
tm pw ky Dd %pdw [вар.: n WADyt DADAt.w pw68 , вар.: cA Bstt DADAt pw69 ] xcf xt n (66) xfty.w n nb-r-Dr nHm.k
(Wcir) N. (67) m-a nw n iry.w ctA.w imnHj.w cpd.w mrw Hsq imy.w-xt (68) Wcir nn cxm.sn im.i hAy.i r ktwt.sn
pty r.f sw Inpw pw @r pw mxnty-n(69)-irt.wy ky Dd DADAt pw xcft xt n xfty.w nw nb-r-Dr ky Dd wr-sinw [pw]70

n Sny.w n cxm (70) dsw.sn m N. nn hAy.i r ktwt.sn Hr ntt (71) tw.i rx.kwi rn iry rx.kwi mDd pwy imy-sn n pr
Wcir sti m irt n mA.n.tw.f  dbn (72) pt m nsr n r.f cmi @apj mA.n.tw.f ink wDA tp tA xr Ra mni.i nfr (73) xr Wcir
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aAb.Tn im.i n[A n]71  Hry.w ax.w.sn Hr ntt.wi m Smc n nb-r-Dr n sS (74) n xpr.w aX.i m bik nag.n.i m smn sk.i nHH
mi NHb-kA.w pty (75) r.f st nw pw n Hry.w ax.w.sn twt pw n irt Ra Hna twt n irt @r i Ra (76) Tm nb @t-aA.t ity anx
wAD cnb nTr.w nb.w nHm.k (Wcir) N. m-a nTr pwy nty tp.f m (77) Tsm ink m rmT anx.f m xry.t iry qAb twy n S(a)
n (78) cDt am xAt xnp HAty wdd StA n mAA.n.tw.f pty r.f (79) cw am HH.w rn.f wnn.f m iAt ir grt S(a) n cDt pA pw nty
r imy.tw.ny N-Ar.f (80) r Sny ir xnd nb Hr.f ̂ nA.t xr.f nn Sat.w ky Dd m-a ds rn.f (81) iry aA pw n Imnt ky Dd [BAbA
rn.fy nt.f iry.w qb pwy ky Dd]72  @ry-sp.f rn.f i nb hrw Hry-tp tA.wj nb dSrt (82) wAD nmt.w anx m bckw [ptr r.f
cw або ky Dd]73  sAw qb n Imnt (83) pty r.f cw Haty pw n Wcir nt.f wnm Sat.w nb.t rdi.n.f wrr.t Awt-ib m-xnt Nn-
hcw.t pty (84) r.f cw ir rdi.n.f wrr.t Awt-ib m-xnt Nn-ncw.t Wsir pw wdd.n.f HqA.t m nTr.w hrw pf n smAt tA.wy
(85) m-bAH-a nb-r-Dr pty r.f cw ir wdd.n.f HqA.t m nTr.w @r pw cA Ac.t cHqA m ct it.f (86) Wcir ir hrw pf cmAt tA.wj
dmd tA.wj pf qrs Wcir bA ahx imj Nn-ncw.t didi qA.w dr icft(87)y.w sSm.n.f wAt nHH pty r.f cw Ra pw Ds.f nHm.k
N. xr nTr aA pwy (88) tAy bA.w nsb iwty.w anx m HwAy.t iry kkw imy snk.t.w cnD.n.f (89) imyw-bg pty r.f cw %tS
pw ky Dd %mA-wr pw bA pw n Gb i #pri Hry-ib (90) wiA.f pAwty Dt.f D.t  nHm.k N.  m nw n iry.w cipw rdi.n.cn
(91) Nb-r-Dr Ax r irt cAw.t xfty.w.f didi.w Sat m iAt.w (вар.: icfty.w)74  iwty.w prt[.cn]75 m c(92)Aw.t.w.sn nn hAb
dsr.sn nn aq r iAt.w.sn nn hAy.i r Xnw nmw.t.sn (93) nn Hms.i m Xnw Had.w.sn nn ir.tw.n.i xt.w m nw n bwt.w
nTr.w Hr ntt ink swAi wab Hry-ib (94) mcq.t ini.n.f mcy.t.w m THn.t imy.t *nn.t pty r.f st  in #pri Hry-ib wiA.f Ra
pw Ds.f (95) ir nw n iry.w cip.w bnt.wy pw Ac.t pw Nb.t-Ht pw ir nw n bwt nTr.w Hc pw grg (96) pw ir swA(i) wab
Hry-ib mcq.t Inpw pw iw.f m cA afdt ntt mXt.w Wcir [ir rdy.n.f msy.t m THn.t imy.t *nn.t Wcir pw ky Dd]76  ir
rdy.n.f msy.t (97) m THn.t imy.t *nn.t pt pw tA pw ky Dd qnqt77  ^w tA.wy78  pw m Nn-ncw.t ir THn.t @r iry.t pw
ir *nnt (98) Hat pw n.t Wcir qd.wy pr.k Tm snT.wy Ht.k Rwt.wy pXrrw pXrrw nw twri @r nTr (99) %tS nw twri %tS
nTr @r ii.n.i m tA pn iti.n.i m rd.wy ink Tm iw.i m irt.isic [= niwt.i]79  HA.k Rw (100) HD r pds Hm n Htyt.i ky Dd
Hm.n.i iry cAw.t n mAA.n.tw n.f cAw (101) n.wi Ac.t gm.n.k wi psx Sny.i r Hr.i txtx r-wpt.i iwr.n.i m (102) Ast
bn.n.i m Nb.t-Ht Ac.t dr.s sAw.t Nb.t-Ht bHn.s Xnn.w.i nr.w(103).i m-xt.i Sfy.t (SfSf(y).t?)80  tp-awy.i qaH n HH.w
rmn.w.sn dbn n.i rxyt.sn xbn.i (104) wnD.w xfty.w.i kf(i) n.i ckmy.w awy.sn rdi n.i snsn bnri cHtp.n.i (вар.:
qmA)81  imy.w-$r-aHA (105) imy.w-Iwnw nTr nb Xr cnD.w.f n wr n aA.t [wr SfSfy.w.k]82  n nD.i [anx.k nb cHm wr
cwt83 , вар.: pn cHmwr cw84 ] st.n.i wAd.w anx.i n mrr.i iw.i (106) m Smc n WADyt nbt pt [nb.t wnmw (cDt?)
(i)ar.sn n.i and (i)m.sn]85  pty r.f st [(c)StA iry.w didi.w @mn rn n SAdd.t mAA[.n.f]86  ini.t.f Hr-a (вар.: a.wj)87 ]88

qri ky Dd rn n nmt ir Rw HD rA psd Hr Hnn (107) pw n.t Wcir ky Dd Hnn pw n Ra ir psx.i Sny.i r Hr.i txtx rA-wpt.i
wn Ac.t (108) pw Hr (c)StA [nn]89  aHa.n cin.n.s  Sny.s ir WADyt nb.t wnmw (cDt?) iry.t Ra pw ir ar.sn and
im(109).sn wnn  HAyt %tS pw Hr tkn im.s Dr-ntt pw tkn m (A)mm [hAi im.sn rdi.tw m cip n imy-+d.w (вар.: .t)
(s)Am (вар.: siAd(= T))90  bA.w n xfty.w.f ]91 .

Переклад

Частина 1
(1) “Початок молитв (вар.: “прославлень”, “возвеличень”) і поминань, виходу та сходження

до Некрополя92 , просвітлення (вар.: “обоження”, “прославлення”) у Прекрасному Заході,
[перебування у почеті Осіріса, задоволення стравами Уннефера], виходу в день, перетворення (2) в
будь-яку бажану форму, гри в znt (шахи? – М.Т.), сидіння в альтанці, виходу (в якості) живої
душі-bA N.93 після прибуття його94 . Це просвітлить (3) (вар.: “прославить”) того, хто робить це
на землі95 .

(Ось слова) 96 , вимовлені мною, Володарем [Обох Земель і людства] Атумом:
   Я – Атум, коли перебував він один в Нуні. Я – Ра при (першому) славному сходженні97

його, (коли) він (4) почав правити створеним ним.
Хто ж це?
Це Ра, (коли) почав правити він створеним ним спочатку. Це Ра, що зійшов на царство над

створеним ним (або “… в Гераклеополі в якості царя”) до того, як (5) з’явились опори Шу, коли
перебував він на Підвищенні (= Первісний Пагорб – М.Т.)98 , яке в Гермополі, (і) коли уразив він
Дітей Безсилого (BdS.t) 99  на Підвищенні, яке в Гермополі.

Я (6) – Великий Бог, що сам себе створив.
Хто ж це?
Великий Бог, що сам себе створив – це вода (це) [Великий (wr) Хапі, який створив

Підвищення у воді цій], це Нун – батько богів. Інші кажуть: Це Ра, що створив свої імена –
“Володар (7) Еннеади”.

Хто ж це?
Це Ра, що створив імена своїм членам, що створив цих богів, які в свиті його100 .
[Я] той, якому немає опору  (8) серед богів.
Хто ж це?
Це Атум у диску його. Інші кажуть: Це Ра, що з’являється на східному горизонті неба.
Я – День Вчорашній і мені відомий (9) День Завтрашній.
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Хто ж це?
День Вчорашній – це Осіріс. День Завтрашній – це Ра в цей день, (коли були) знищені вороги

Володаря Всесвіту101  (10) і (коли) воцарився син його Хор. Інші кажуть: Це День свята “Ми
живемо”, коли поховання Осіріса було направлене його батьком, Ра.

(11) Було створене місце битви богів за наказом моїм.
Що ж це?
Це Захід. Він був створений ним (тобто Ра. – М.Т.) для Душ-bA богів за наказом Осіріса,

Володаря Західної пустелі. Інші кажуть: Це Захід. Те (місце), куди (12) Ра примушує спускатися
бога всякого і (починати) битися з ним там (або “від імені його” (?)).

Мені відоме ім’я цього Великого Бога, який там.
Хто ж це?
Це Осіріс. Інші (13) кажуть: “Восхваління Ра” – ім’я його, це Душа-bA Ра, (яка) сполучається

сама з собою [повсякденно].
Я – це [Великий] Бену, який в Геліополі, що відає Усім Сущим.
(14) Хто ж це?
Це Осіріс. Що стосується “Всього Сущого” – (це) Великий Бог [це Ре-Стау (і) це його

(Осіріса. – М.Т.) мертве тіло]. Інші кажуть: [це Восхваління (вар.: “велич”102 ) Ра (і) це мертве
тіло (Осіріса. – М.Т.). Інші кажуть:] це (Вічності. – М.Т.) Нехех і Джет. Що стосується “Нехех” –
це День, що стосується “Джет” – це Ніч.

Я (15) – Мін при виході його. Було поміщено два пера на голову мою.
Що ж це?
Мін – це Хор-Месник-за-свого-батька. Що стосується: (16) “виходу його”, то це його

народження. Що стосується: “два пера на голові його” – прийшли це Ісіда і Нефтіда і помістили
себе на голову його, коли були (17) вони птахами-Drty (тобто соколицями. – М.Т.), коли боліла
голова його (?). Інші кажуть: два Ока цих, Великих і Величних – це дві Змії, які попереду батька
мого, Атума. (18) Інші кажуть: два Ока цих – це два пера на голові його103 .

Я перебуваю на землі моїй. [Я – Атум в Геліополі]. Я входжу в місто моє.
Що ж це?
Це горизонт батька мого – Атума.
(19) Мої вади (або “недоліки”) усунені, мої гріхи видалені.
Що ж це?
Це відсікання пуповини (Осіріса) N. (20) Моє зло відкинуте.
Що ж це?
Це моє очищення в день мого народження у двох великих (і) величних Водоймищах, які в (21)

Гераклеополі в День (великого) приношення людьми-рехіт104  цьому Великому Богу, який там.
Що ж це?
Хех – ім’я одного, “Велика Зелень” (Уадж-Ур) – ім’я іншого. (22) Це Озеро Натрію і це

Озеро Маат (Істини. – М.Т.). Інші кажуть: “Правління Хех” – ім’я одного, “Велика Зелень” –
ім’я іншого. Інші кажуть: “Семя Хех” – ім’я (23) одного, “Велика Зелень” – ім’я іншого. Що
стосується “Великого Бога, який там” – це сам Ра.

Я слідую шляхом, відомим мені, у напрямку (24) Озера Праведних.
Що ж це?
Це Ре-Стау. Південні брами (його) – [іат] Н-ар-еф105 . Північні брами (його) – іат106  Осіріса.

Що стосується “Озера Праведних” – це (25) Абідос. Інші кажуть: Це шлях, по якому слідує мій
батько Атум коли він прямує до Полів Іару (тобто “Очерету”. – М.Т.).

Я досягаю землі (мешканців) горизонту. (26) Я виходжу із священних брам.
Що ж це?
Це Поля Іару, що народжують прожиток для богів, (які) навколо наосів їх. Що стосується цих

“Брам (27) Священних” – це “Брами опор Шу”. Інші кажуть: Це брами в Дуат. Інші кажуть: Це дві
стулки дверей, через які слідує [батько мій] Атум (28), коли він прямує до східного горизонту неба.

Предки,107 простягніть мені руки ваші, бо це я – існуючий серед вас.
Що ж це?
(29) Це краплі крові, що вийшли з фалоса Ра в дорозі його, коли він почав самокатування108 .

Так з’явилися боги, які попереду (нього). Це Ху (30) і Сіа, що перебувають у почеті батька їх,
Атума, постійно і повсякденно.

Я заповнив (= “вилікував”) Око після пошкодження його в цей День битви Двох Товаришів.
(31) Що ж це?
Це День битви Хора і Сета, коли він (Сет. – М.Т.) кидав бруд в обличчя Хору, а Хор вирвав

тестікули (32) Сета. І ось Тот зробив те ж саме своїми пальцями.
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Я прибрав (= “зав’язав”, “зв’язав”) волосся зі Священого Ока-Уджат в період (його) люті.
Що ж це?
(33) Це праве Око Ра, що розгнівалось (= “разлютилось”) на нього після того, як він відіслав

його. І ось Тот прибрав волосся з нього, щоб повернути109  його йому (Ра. – М.Т.) у Житті,
Неушкодженості і Здоров’ї, без (34) усяких пошкоджень (= “хвороб”, “недоліків”). Інші кажуть:
Це було (коли) зробилося воно хворим, оплакуючи пару свою. І тоді Тот піднявся (= “зійшов”)
над ним і плюнув на нього.

Я бачив цього (35) Ра, народженого вчора із сідниць Мехет-Урт. Якщо він неушкоджений,
то неушкоджений і я (вар.: “Осіріс N.”), якщо я неушкоджений, то неушкоджений і він.

Що ж це?
Це (36) (ті) води небес. Інші кажуть: Це образ-twt Ока Ра (в) Дуаті при його народженні

повсякденно. Що стосується “Мехет-Урт” – це Око Ра (повсякденно?).
(37) Тому я перший серед [богів], які у почеті Хора, що вимовляють (заклинання) від імені

люблячих свого Володаря.
Хто ж це?
(Це) Местха, Хапі, Дуамуд(38)еф і Кебексенуф.
Вітаю вас, Володарі Правди (Маат), Суд позаду Осіріса, що піддають різанині (39)

грішників, свита Хетеп-ес-хус. Дивіться на мене! Я прийшов до вас, (щоб) ви видалили Зло всяке
моє, подібно (40) зробленому вами для цих семи (блажених) Духів-Ax, (які) слідують за Володарем
Сепою (вар.: “Аментеті”), чиє місце приготував110  Анубіс в цей День (41) “Ти прийшов сюди”.

Що ж це?
Що стосується “Володарів Правди” – це Сет і Ісдес, Володар Заходу. Що стосується

“Суду позаду Осіріса” – це Местха, Хапі, Дуамудеф і Кебексенуф, які позаду “Стегна” цього в
Північному небі111 . (43) Що стосується “піддаючих різанині грішників у свиті Хетеп-ес-хус” –
це крокодили (вар.: “Собек”), які у воді. Що стосується “Хетеп-ес-хус” – це (44) Око Ра. Інші
кажуть: це кобра-урей, яка перебуває позаду Осіріса і спалює душі його ворогів. Що стосується
“зла всякого мого” (вар.: “людини цієї”), (це означає) вчинене (45) N. пред Володарями (Вічності. –
М.Т.) Нехех відтоді, як він вийшов з утроби матері. Що стосується (46) “семи (блаженних)
Духів-Ax” цих – це Местха, Хапі, Дуамудеф і Кебексенуф, Ма-ен-іт-еф (Той-кого-бачить-батько-
його), Хері-бак-еф (Той-хто-під-деревом-його), Хор-без(47)-очей-на-чолі-його112 . Це вони (були)
поміщені Анубісом як магічний захист гробниці Осіріса. Інші кажуть: позаду гробниці Осіріса.

Інші кажуть: що стосується цих “семи (48) (блаженних) Духів-Ax”113 , це Неджех-неджех,
Акедкед (тобто “Сплячий”(?). – М.Т.), Бик-який-не-дає-жару-при-його-спаленні, Той-хто-
виходить-у-(49)годину-свою, Сяючий-обличчям-що-виходить-навпаки, Червоноокий-в-домі-
червоного-потоку, Той-що-бачить-вночі-те-що-приніс-(50)він-вдень114 . Що стосується голови
цього Суду, Н-ар-еф-ур – ім’я його. Що стосується дня цього “Йди (ти) до мене” (або “Ти йдеш
до мене”) – це Осіріс сказав Ра: “Йди (ти) (51) до мене, щоб я міг побачити тебе”. Це сказав він
про Захід (вар.: “він відвернув його від Заходу”).

Я – Подвійна Душа-bA, яка в двох юнаках.
Хто ж це?
Це Осіріс, коли він входить в Джеду (Бусіріс або Мендес. – М.Т.)115 . Він знаходить там

Душу-bA (52) Ра. Тоді (боги. – М.Т.) обіймають один одного (і тоді) виникає Подвійна Душа-bA,
яка в двох юнаках. Що стосується “двох юнаків” – це Хор-Месник-за-свого-батька (53) і Хор-
без-очей-на-чолі-його. Що стосується “Подвійної Душі-bA, яка в двох юнаках”, (то) це Душа-bA
Ра (і) це Душа-bA Осіріса,  (або) це Душа-bA (54) Того-хто-в-Шу (і) це Душа-bA Того-хто-в-Тефнут.
Це Подвійна Душа-bA, яка в Джеду (Бусірісі або Мендесі. – М.Т.).

Я116  – цей Кіт [Великий117 , який] розділив дерево-Ішед (55) на частини (його) 118  в Геліополі119

в цю Ніч [битви (і) знищення120  бунтівників; в цей День] коли були страчені121  вороги Володаря
Всесвіту122 .

Що ж це?
Що стосується “Кота цього [Великого], (то) це сам Ра. (56) Він був прозваний “Кіт” (miw),

тому що Сіа сказав про нього: “подібний (miw) він зробленому ним”123  (або “такий він в тому,
що зробив він”)124 .  Так з’явилося ім’я його “Кіт” (miw)125 . Інші кажуть: “це був (21) Шу, що
віддав126  володіння127  Гебу і Осірісу (або “Геба Осірісу”)128 . Що стосується (Кота, що. – М.Т.)
розділив дерево-Ішед на частини (його) в Геліополі” – це (були) Діти Безсилого, судимі (58) (=
“покарані”)129  за скоєне ними. Що стосується “Ночі битви” цієї – це (було, коли) вторглися130

вони у Східне небо, (і) тоді трапилася (= “почалася”)131  битва на небі (і) на всій землі.
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Частина 2
О Ра у своєму яйці, (59) сяючий у своєму диску, який сходить у своєму горизонті і пропливає

небесним зводом, (той) якому немає рівних серед богів, що пливе над опорами (60) Шу, що
викликає вітер пекучим диханням своїх вуст, освітлює Обидві Землі сяйвом своїм! Позбав [Осіріса]
N. від цього Бога, (61) чий образ – велика таємниця. Чиї брови подібні коромислам вагів в цю
Ніч Суду над Розбійником.

 Хто ж це?
Це Приносячий-руку-свою. (62) Що стосується цієї “ночі Суду над Розбійником” – це Ніч

спалення Занепалого (вар.: “Ворога”), ловлі арканом грішників в Місці Різанини його (Осіріса. –
М.Т.) (і) (63) обезголовлювання Душ-bA.

 Хто ж це?
Це Шесему132 , це кат Осіріса. Інші кажуть: це Апоп (вар.: zp – “змій”133 ). У нього одна голова,

яка несе Правду (Істину, Справедливість і т. ін. – Маат – М.Т.). (64) Інші кажуть: це Хор. У нього дві
голови. Одна несе Правду, а інша – Зло. Він віддає Зло тим, хто робить його, а Правду йдучому до неї.
(65) Інші кажуть: це Великий Хор – правитель Летополю. Інші кажуть: це Нефертум, (це) Сопду [вар.:
“(і) Око-уджат, це Суд”. Вар.: “… син Бастет, це Суд”], що поверг (66) ворогів Володаря Всесвіту.

Позбав [Осіріса] N. (67) від цих катів, вбивць з гострими кігтями 134 , жорстоких в
обезголовлюванні тих, хто йде у почеті (68) Осіріса. Вони не отримають владу наді мною, я не
пастиму в їх казани.

Хто ж це?
Це Анубіс. Це Хор-без-очей-на-чолі-(69)його. Інші кажуть: Це Суд що поверг ворогів

Володаря Всесвіту. Інші кажуть: (це) цілителі Суду. Їх ножі не отримають (70) влади над [Осірісом]
N. Я не пастиму в їх казани, тому, що я знаю (71) їх. Мені відоме ім’я цього Карателя, який серед
них у Домі Осіріса, (який) стріляє (променями) з очей (сам) залишаючись невидимим, (який)
обходить (72) небо полум’ям своїх вуст, (який) оголошує розлив (Hapj) (сам) залишаючись невидимим.

Я (був) неушкоджений на землі пред Ра, я благополучно причалив (73) пред Осірісом. Ваші
приношення не будуть (зроблені) без мене для тих Хто-над-жаровнями-їх. Тому я в свиті Володаря
Всесвіту згідно з Книгою (74) Перетворень. Я лечу, як сокіл, я гелгочу, як гусак, я проводжу
(Вічність. – М.Т.) Нехех подібно Нехебкау.

Хто (75) ж це?
Ті “Хто-над-жаровнями-їх” – це образ-irt Ока Ра і образ-irt Ока Хора.
О Ра-(76)Атум, Володар Великого Дому, Господар – да буде він живий, неушкоджений і

здоровий – богів усіх! Позбав [Осіріса] N. від цього бога з обличчям (77) пса і людськими бровами.
Він живе біля вигинів Озера (78) Полум’я, пожирає тіла (і) краде серця, наносить рани (= “біль”),
сам залишаючись невидимим.

Хто ж (79) це?
“Пожирач мільйонів” – ім’я його. Він перебуває в Іат. Що стосується “Озера Полум’я” –

то воно між Н-а-рефем (80) і Шеніт. Будь-хто, якщо ступає на нього не очистившись135 , – паде
від ножів. Інші кажуть: “Гострий (ніж)” – ім’я його. (81) Це вартовий Заходу. [Інші кажуть:
Баба – ім’я його. Він вартовий вигинів (Озера Полум’я. – М.Т.) цих]. Інші кажуть: “Господар-
своєї-дії” (Хері-сеп-еф) – ім’я його.

О Володар Жаху, Володар Обох Земель, Володар крові136 , (чиї) Місця Різанини (82)
процвітають (або вар.: “процвітання Бійні”), що харчується нутрощами.

Хто ж це?
Це вартовий вигинів Заходу.
(83) Хто ж це?
 Це сердце-HAty Осіріса, що харчується усяким вбивством.

Той, кому (була) надана корона-wrrt і тріумфування (= “радість”) в Гераклеополі.
Хто (84) ж це?
Що стосується “той, кому була дана корона-wrrt і тріумфування в Гераклеополі” – це

Осіріс.
Той, кому дана влада над богами в цей День об’єднання Обох Земель (85) перед обличчям

Володаря Всесвіту.
Хто ж це?
Що стосується “того, кому була дана влада над богами” – це Хор, син Ісіди, правитель

місця батька свого, (86) Осіріса. Що стосується цього “Дня об’єднання Обох Земель” – (це)
об’єднання Обох Земель для поховання Осіріса.

Душа-bA, яка мешкає в Гераклеополі, яка дає (або “що вміщує”, тобто didi – М.Т.) Душам-
kA і яка виганяє грішників (87) (і) проводить по шляху (Вічності. – М.Т.) Нехех.
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17-а глава давньоєгипетської Книги Мертвих

Хто ж це?
Це сам Ра.
Позбав [Осіріса] N. від цього Великого Бога, (88) який відносить Душі-bA, живлячись (тобто

“що харчується”. – М.Т.) падаллю, що належить Пітьмі, що знаходиться у Темряві, якого бояться
(89) грішники (= “нікчемні”, “безсилі”).

Хто ж це?
Це Сет. Інші кажуть: це Великий Дикий Бик (Сма-ур), це Душа-bA Геба137 .
О Хепрі! О, той що знаходиться (90) в своєму човні, передвічний, чиє тіло – (Вічність. –

М.Т.) Джет. Позбав [Осіріса] N. від цих Суддів, яким (91) Володар Всесвіту дав своє славне (=
“світле”) Око для варти ворогів його. Що помістив ножі в Місце Страти (вар.: “що помістив
ножі у грішників” або “що дав ножі Бійні”), (92) який не залишає їх варти (вар.: “від чиєї варти
немає порятунку”?). Я не попаду під їх ножі. Я не увійду в їх Місця Страти. Я не пастиму в їхні
камери тортур. (93) Я не попадуся138  в їхні тенета (або “сіті”, “капкани”). Я не робив речі, противні
богам. Я проходжу чистим (94) Месекет (тобто “Місце Покарання”. – М.Т.). Мені (були)
принесені вечері на фаянсі в Чененет.

Хто ж це?
Це Хепрі у своєму човні. Це сам Ра. (95) Що стосується цих “Суддів” – це два павіани – це

Ісіда і це Нефтіда. Що стосується “противного богам” –це нечистоти139  (96) і це Брехня. Що
стосується “Месекета, що проходить” – це Анубіс, (коли) він охороняє140  ящик з нутрощами
Осіріса. Що стосується [“того, кому принесені вечері на фаянсі в Чененет” – це Осіріс. Що
стосується] “вечер (97) на фаянсі в Чененет” – це небо і це земля. Інші кажуть: це Шу, який
розгромив Обидві Землі в Гераклеополі. Що стосується “фаянсу” – це  Око Хора. Що стосується
(98) “Чененет” – це гробниця Осіріса.

Як чудово побудований твій будинок, Атум. Яке прекрасне засноване тобою житло, Руті.
Біжи! Біжи! (Якщо) Хор стає чистим, (99) (то) Сет – богом, (якщо) Сет стає чистим, (то) Хор –
богом.

Я входжу в цю країну. Я володію своїми ногами. Я – Атум. Я – у місті141 своєму.
Назад! Лев з білими вустами (100) (і) сплюсненою головою. Підкорися (або “служи”)! Інші

кажуть: підкорися мені – Нападник. Невидимий! Залиш мене! Я (101) – Ісіда. Коли ти шукав
мене, я опустив(-ла - ?) волосся на своє обличчя у безладді. Я зароджений в (102) Ісіді, я запліднений
в Нефтіді. Ісіда усуває мої пута, Нефтіда припиняє мої страждання.

Мій страх (103) позаду мене, моє благоговіння попереду мене. Мільйони простягають руки
до мене, люди-рехіт піклуються про мене. Люди  (тобто wnD.w. – М.Т.) (104) порубали ворогів
моїх. Сіроволосі, простягають до мене руки свої. Дано мені нюхати солодкі запахи, [створені для
мене] Тими-хто-в-Хераха (і) (105) Тими-хто-в-Геліополі. Бог усякий боїться мене. Велике
благоговіння переді мною, (бо) я врятував Бога [цього (вар.: “всякого”)] від того, хто прокляв
його (вар.: “що звів наклеп на нього”). Я озброєний142 папірусними сувоями (?). Я живу тим, що
люблю (або “тим, чого бажаю”).

Я (106) йду за Уаджіт, Володаркою неба [(і) Володаркою Всепоглинаючого Полум’я.
Небагато хто з них досягне143 мене].

Хто ж це?
[Таємничий формою наданою Хеменом144  – ім’я сіті. Той-що-бачить-] принесене-в-руках –

ім’я грозової хмари. Інші кажуть: ім’я Місця Страти. Що стосується “лева з білими вустами (і)
сплюсненою головою” – це (107) фалос Осіріса. Інші кажуть: це фалос Ра. Що стосується “я
опустив волосся на обличчя своє у безладді” – це (було, коли) Ісіда (108) переховувалася, (і) тоді
вона опустила волосся своє. Що стосується “Уаджіт, Володарки Всепоглинаючого Полум’я” –
це Око Ра. Що стосується “небагатьох з тих, хто досягне мене” – це було (109), (коли)
прихильники Сета наблизилися до неї, відтоді це наближення у полум’ї145 .  [Поміщені вони як
Судді над Тими-хто-в-Джеду (Бусірісі або Мендесі. – М.Т.), (щоб) спалювати Душі-bA ворогів
його (вар.: “… (і) катів Душ-bA ворогів його”)]”.

ПРИМІТКИ
1 Зразкове видання Книги Мертвих цього періоду див.: [Verchoeven 1993, 1–3]
2 Цим же шрифтом виписувались і деякі інші релігійні тексти, зокрема так звані драматичні

[Лаврентьева 2001, 47].
3 Найновіша публікація текстів Книги Мертвих на пеленах мумій: Un Livre des Morts sur

bandelette de momie. – Bruxelles, 1991. / Ed. by D. Caluwe. / Bibliotheca Aegyptiaca. Vol.18. (non vidi).
4 151-ша, і особливо, 6-та глави часто виписувались на статуетках-ушебті [Рубинштейн

1968, 82-86; Landa, Lapis 1974, 57-59; Павлов, Ходжаш 1985, 94-95, илл. 214-217]. Н.А. Шолпо
вважав, що саме з написів на ушебті сформувалась й увійшла до збірки 6-та глава Книги Мертвих,
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а не навпаки [Шолпо 1940, 39]. Втім, вже у 472-му Речінні Tекстів саркофагів є ранній варіант 6-
ї частини 151-ї глав Книги Мертвих, а У. Бадж знаходить ранню версію 6-ї глави в одній з
абідосських інскрипцій VI династії, виданих ще А. Марієттом [Бадж 2001, 205].

5 Авторство більшості глав, зокрема 30-ї, приписувалось Тоту, покровителю магії [Budge
1929, 3; Kákosy 1989, 49-50. Див. також: Ibid. 23-24, 26-28, 46-47, 68-69, 114-115, 125-138].

6 Ієрогліфічні варіанти могли варіюватися, так А. Нівінський тільки для XXI–XXII династій
наводить 17 варіантів написання назви збірки і додає, що йому відомо їх 23 [Niwinsky 1989, 105-
106].

7 Вперше, наскільки нам відомо, така “лакуна” з’являється за Середнього царства у [Sinuhe,
91 (Pap. Berlin3022)].

8 Однак, на III Міжнародному конгресі сходознавців, що проходив у Лондоні у 1874 р.,
назва збірки “Біблія давніх єгиптян” дійсно розглядалась як альтернативний варіант замість “Книги
Мертвих” [Бадж 2001, 197; Naville 1886, 5-6; Maspero 1893, 325]

9 Досл.: ct sStA.w – “Місце таємниць”.
10 Говорячи про єгипетську “теологію”, слід, звичайно, відрізняти її від християнського

богослів’я, з яким вона має сутностні, онтологічні відмінності, але більш точного терміна для
характеристики цієї сторони духовної діяльності єгиптян нам не відомо. Втім, ми не можемо
погодитись і з думкою про відсутність у єгиптян здатності до теологічного теоретизування. Так,
блискучий російський єгиптолог А.О. Большаков, визнаючи за єгиптянами “розвинуте
абстрактне мислення” [Большаков 2001, 36], стверджує, що глоси Книги Мертвих “це ні в якому
разі не богословські коментарі, а лише короткі нотатки, зроблені з позицій людини, яка вже не
завжди розуміє давнє насліддя” (?) [Большаков 2001, 17, прим. 1]. Таке твердження, на нашу думку,
було б перебільшенням оскільки тоді б довелось визнати, що єгипетські жерці, носії сакральної
традиції, не розумілися у власній релігії. У такому випадку напрошується висновок про відсутність
релігійного розвитку в Єгипті від часів Текстів пірамід. Втім, поява нових релігійних витворів,
зокрема при Новому царстві, свідчить, здається, про протилежне? Цікаво, що в тій же монографії
А.О. Большаков, всупереч раніш висловленому, все ж таки визнає можливість існування в Єгипті
“абстрагованих теологічних побудов” (!) [Большаков 2001, 144].

11 Слово Xr.t-nTr, в залежності від контексту, можна розуміти і як назву некрополя [Wb. II,
394, 10], і як термін для позначення Потойбічного світу взагалі [Wb. II, 394, 11-13], синонімічного
з Imn.t – “Захід” (Див.: [Wb.I, 86, 8-9]) [Большаков 2001, 49].

12 Тобто: - wnn m Smc n Wcir Htp m

Sbw n Wnn-nfr – поповнено за папірусом JwjA [Cairo, CG51189; J.E.95839. стк.1-2] [Budge 1910, 52;
Munro 1994 II, Taf.47].

13 Про можливе значенння для померлого гри в znt ми скажемо нижче. Зрозуміти необхідність
“сидіння в альтанці” поки що важко. Ймовірно, йдеться про альтанку із заупокійними
приношеннями або вказується на те, що померлий за допомогою цієї глави отримує можливість
виходити з гробниці та повертатися до світу живих, тобто, власне, “виходити в день”, до світла.

14 У 335-му Речінні Текстів саркофагів кінцева рубрика, в тих випадках, коли вона існує
[T

2
Be], така: “Людина повинна вимовляти це Речіння, коли вона входить до Аменті (Заходу)

після того, як вона відійшла (тобто “померла”). Що стосується того, хто не знає цього Речіння,
він не зможе входити в та з-, будучи несвідущим” [Faulkner 1994, 266].

15 А.О. Большаков, враховуючи думку О.Д. Берлєва [Hodjash, Berlev 1982, 72, прим.‘h’],
інтерпретує стан Ax як посмертне отримання свого роду, “внутрішнього світла = зору”, через
необхідний ритуал cAx, що гарантує життя і ситість померлому [Большаков 2001, 96-97].

16 Перші глоси з’являються вже у Текстах саркофагів. Р.О. Фолкнер у своему виданні цієї
пам’ятки запропонував реконструкцію “ідеального”, “не глосованого” першоджерела [Faulkner
1994, 260-262].

17 – mnAt [Gardiner 1958, 505 (S
18

)] – намисто або амулет, що символізує радість і щастя,

воз’єднання та вічне життя. Відомий з VI династії. Звичайно атрибут богині Хатхор, тому часто
зображується разом із сістром. “Менат” одягали на шию або носили в руках. Вважалось, що
“Менат”, маючи магічну силу, приносить здоров’я і радість, уособлює все те, що живить і зміцнює
людину, а також символізує силу чоловічих і жіночих статевих органів. У заупокійному культі
амулет “Менат” надавав померлому життєвої сили та плодючості. Виготовлявся амулет з бронзи,
каменю, фаянсу та інших матеріалів [Bonnet 1952, 450–451].
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18 Wcir – “традиційна” транслітерація імені Осіріса. Ще й досі серед єгиптологів не вчухає
дискусія відносно цієї проблеми. Так в “Lexikon der Ägyptologie” Дж. Гріффітс наводить 13 варіантів
читання імені цього бога [Griffith 1982, 624–625]. Дуже правдоподібною виглядає концепція
А.О. Большакова (яку, втім, йому підказав О.Д. Берлєв [Большаков 2001, 80, прим.1]). Дослідник
вважає, що це ім’я слід читати як піктограму, тобто Jc.t-jr.t – “Місце Ока”. Таким чином, Осіріс
був божеством зору – “персоніфікованою абстракцією”, а також ототожнювався з сонцем, але
сонцем Потойбічного світу [Большаков 2001, 103–108].

19 Див.: прим. 12.
20 У папірусі Нехта (Nxt) [Brit. Mus. 10471], XIX династія – Dd mdw [Shorter 1938, 83].

21 Тобто. Тільки у папірусі As.t-m-Ax-bit [Brit. Mus. 9904], XXI династія [Ibid].

22 – доповнено за папірусами As.t-m-Ax-bit [Brit. Mus.

9904], NDmt і @ry-Hr-cA-imn [Brit. Mus. 10541] (XXI дин.), PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] (XXI дин.) і
Nc-imn [Brit. Mus. 10040] (XXI–XXII дин.) (тут без n між nb і &m) [Ibid].

23 – доповнено за берлінським папірусом Шенена,
паризьким папірусом Тахо і Туринським папірусом [Lepsius 1867, 28, виноска ‘g’].

24 – доповнено за Туринським папірусом [Ibid. 28, виноска ‘g’, 37,
прим.22].

25 – доповнено за папірусом As.t-m-Ax-bit [Brit. Mus. 9904]  [Shorter 1938,

84].
26 – доповнено за папірусом As.t-m-Ax-

bit [Brit. Mus. 9904] [Ibid. 85].
27  [Ibid.].

28 – доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093], XXI–XXII династії [Ibid].
29 tn тут виписано помилково, в більшості – Ra [Ibid. 87].
30 Доповнено за папірусом NDmt і ¡ry-Hr-cA-Imn [Brit. Mus. 10541], XXI династія [Ibid. 88].
31 Доповнено за папірусом Нехта (Nxt) [Brit. Mus. 10471], XIX династія [Ibid. 89].
32 Доповнено за папірусами As.t-m-Ax-bit [Brit. Mus. 9904], та NDmt і ¡ry-Hr-cA-Imn [Brit. Mus.

10541] [Ibid. 90].
33 Тобто  – доповнено за папірусом NDmt і ¡ry-Hr-cA-Imn [Brit.

Mus. 10541] [Ibid. 90].
34 – доповнено за папірусом Act-m-Ax-bit [Brit.

Mus. 9904] [Ibid].
35 Доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] – wnn.j Wcir n N. [Ibid. 92].
36 – доповнено за папірусом Нехта [Brit. Mus. 10471]

[Ibid.].
37 irt - “око”, скоріше за все, виписано помилково, в інших випадках – niw.t – “місто” [Ibid.].
38 Пор.: папіруси As.t-m-Ax-bit [Brit. Mus. 9904], PA-di-mwt [Brit. Mus.10093], NDmt и ¡ry-Hr-cA-

Imn [Brit. Mus. 10541] [Ibid. 93].
39 – доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid. 95].
40 Доповнено за папірусами Нехта [Brit. Mus. 10471], NDmt і ¡ry-Hr-cA-Imn [Brit. Mus. 10541],

PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid. 96].
41 Доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus. 10093] [Ibid. 97].
42 Доповнено за папірусом NDmt і ¡ry-Hr-cA-Imn [Brit. Mus. 10541] [Ibid.].
43 Доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus. 10093] [Ibid. 98].
44 Доповнено за папірусом Нехта [Brit. Mus. 10471] [Ibid. 100].
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45 Доповнено за папірусом PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] [Ibid. 101].
46 В папіпусі PA-di-mwt [Brit. Mus.10093]- wDA Wcir N. wDA.f [Ibid.].
47 Доповнено за папірусами PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] і Нехта [Brit. Mus. 10471] – [Ibid.

102].
48 Доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid. 102].
49 Доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid.].
50 Доповнено за папірусами PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] і Нехта [Brit. Mus. 10471] [Ibid.].
51 Доповнено за папірусом Нехта [Brit. Mus. 10471] [Ibid. 103].
52 – доповнено за папірусом Нехта [Brit. Mus. 10471] [Ibid. 104].
53 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281], рання XVIII династія [Ibid. 105].
54 Доповнено за папірусами Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] і PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid.].
55 Доповнено за папірусами Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281], PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] і [Brit.

Mus. 10448], XXI–XXII династії [Ibid. 108].
56 У папірусі PA-di-mwt [В.М.№ 10093] виписано Wcir N. [Ibid. 110]. У папірусі Ях-тау-с-

нахта [Pap. Colon. Aeg. № 10207] XXVI династія, Фіви, виписане nnk = ink [Verchoeven 1993 2,
13*, 10.6].

57 В окремих випадках у Книзі Мертвих і у більшості Текстів саркофагів замість
детермінативу “кішка”  (Е

13
) в miw виписано символ “Cows skin”  –[Gardiner 1958, 464 (F

27
)].

Див. напр.: [Verchoeven 1993 2, 13*, 10.6–10.10; С.Т. IV, 282a–283a і наст. (окрім В
3
С, Т

2
Ве і Т

3
Ве)].

Така заміна звичайна для детермінації тварин.
58 “Великий” – – aA(i) – у папірусі Небсені пропущено помилково. – ntj – “який” –

доповнено за папірусом Нехта [Вrit. Мus. 10471] [Shorter 1938, 110].
59 – доповнено за

папірусом JwiA [Budge 1910, 68, стк.65–66; Munro 1994 2, Taf.48, стк.91], Див. також: [Shorter
1938, 110; С.Т. IV, 282a–285a].

60 Доповнено за папірусом JwiA [Budge 1910, 68, стк.64; Пор.: СТ IV, 283].
61 – TA виписано помилково, скоріше б – aA як у папірусах Вrit. Мus. 10093, 10471,

10281, 10064 [Shorter1939, 111].
62 Доповнено за С.Т. IV, 282a–289n –  – in – “тому що”, повна форма від n (Пор.: [Otto

1956, 65].
63 Виписано помилково, в інших копіях відсутнє.
64 Пропущено помилково.
65 Відновлено за папірусами PA-di-mwt [Brit. Mus.10093], PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] і PA-

n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] [Shorter 1938, 112].
66Доповнено за папірусом Нехта [Вrit. Мus. 10471] [Ibid. 113].
67Доповнено за папірусом Нехта [В.М.№ 10471] [Ibid. 114].

68 – доповнено за папірусомм Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid. 115].

69 – доповнено за папірусом PA-di-mwt [Brit. Mus.10093] [Ibid.

115].
70 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid. 116].
71 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid. 117].
7 2 Т о б т о : –

доповнено за папірусом PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] [Ibid. 119].
73 Доповнено за папірусом PA-n-nst-tA.wy [Brit. Mus. 10064] [Ibid. 119].
74 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid. 122].
75 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid. 122].
76 Доповнено за папірусом JwiA [Budge 1910, 78, 80, стк.113–114; Munro 1994 II, Taf.49,

стк.139–140].
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77 У папірусі JwiA виписано: - qrqr.t [Budge 1910, 80, стк.114; Munro 1994 II, Taf.49,

стк.140].
78 У папірусі JwiA - tA.w - тобто plur. [Budge1910, 80, стк.114; Munro 1994 II, Taf.49 стк.140].
79 Доповнено за папірусом JwiA [Budge 1910, 80, стк.117; Munro 1994 II, Taf.49, стк.143].
80 Доповнено за папірусами Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] і Нехта [В.М.№ 10471] [Shorter 1938, 124].
81 Доповнено за папірусами Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] і Нехта [В.М.№ 10471] [Ibid. 125].
82 Доповнено за папірусом Нехта [В.М.№ 10471] [Ibid. 126].
83 Доповнено за папірусом Нехта [В.М.№ 10471] [Ibid.]
84 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Ibid.].

85 – доповнено за папірусами
JwiA [Budge 1910, 82 стк.125; Munro 1994, Taf.49, стк.151] і Ані [Budge 1910, 95, стк.140–141].

86 – доповнено за папірусом Нехта [Вrit. Мus. 10471] [Shorter 1938, 126].

87 – доповнено за папірусом Нехта [Вrit. Мus. 10471] [Ibid.].

88 – доповнено за
папірусами Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281], Нехта [Brit. Mus. 10471] [Ibid. 126], JwiA [Budge 1910, 82,
стк.125–126; Munro 1994 II, Taf.49, стк.151–152], Ані [Budge 1910, 95, стк.141–142], Ях-тау-с-нахта
[Pap. Colon. Aeg. № 10207] [Verchoeven 2, 17*, 13.1].

89 Доповнено за папірусом Nb.i-ms [Brit. Mus. 10281] [Shorter 1938, 127].

90  (вар.: ) – доповнено за папірусом Ях-тау-с-нахта [Pap. Colon. Aeg.
№ 10207] [Verchoeven 2, 17*, 13.5].

91  –
доповнено за папірусами Нехта [Brit. Mus. 10471] [Shorter 1938, 126] та Ях-тау-с-нахта [Pap.
Colon. Aeg. № 10207] [Verchoeven 2, 17*, 13.4–13.5].

92 Див.: прим.11.
93 Тут вказано ім’я померлого.
94 Досл.: “після того, як він причалив” – метафора смерті.
95 Тобто за життя людини.
96 У папірусі Небсені досл.: “створення вимовленого мною”. У папірусі Нехта [В.М.№

10471] формула Dd mdw – “вимовлення слів” [Shorter 1938, 83].
97 xaw - “appearance in glory” [Gardiner 1958, 584].
98 Тобто “первинному Пагорбі, що в Гермополі” –  – qAA imj

#mnw [Тарасенко 2000 б, 118, 130, прим.88; Lepsius 1867, 28, 37, прим.21].
99 Версія прочитання У. Баджа –  “Діти безсилого бунту” – “The children of Impotent revolt”

[Budge 1986, 103, cтк.21]. На думку М.А. Чегодаєва, bdS.t – “Нікчемний”, однак bdS.t, під яким ми
бачимо власне ім’я, а не якісний прикметник, утворене від bdS – “втомленість”, “притомленість”,
“слабкість” і т.ін. [Gardiner 1958, 564]. Звичайно перекладають: “Impotence”, (Р. Фолкнер), “Feeble
one” (Т. Аллен, О. П’янков), “Schwachen” (У. Ферховен).

100 Детальніше див.: [Тарасенко 2000 б, 119–121].
101 Досл.: “Володар до края (усього)” – звичайно епітет Осіріса або Атума. У нашому випадку

скоріше Атума як трансцендентного, експліцитного Бога [Barta 1976, 79–88].
102 Пор.: [Gardiner 1958, 583].
103 Детальніше див.: [Тарасенко 2001 б, 39–41].
104 Відносно значення людей-рехіт, яких звичайно трактують як простолюддя, у теології

єгиптян див.: [Pavlova 1999, 91–104].
105 Досл.: “Місце-де-нічого-не-росте” [Budge 1986, 97, прим.1]. Назва некрополя в Абусір

ель-Мелеці [Чегодаев 1994, 162, прим.31].
106 Назва місцевостей Потойбічного світу, яку можна перекласти як “область”, “район”,

“володіння”, “острів”, “пагорб” і т. ін. [Чегодаев 1994, 162, прим.32]. У нашому випадку іат можна
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локалізувати як брами Потойбічного світу. 149-та і 150-та глави Книги Мертвих (зокрема, останні
глави “Речіннь про вихід в день” за деякими папірусами (напр.: Pap. Nu, Brit. Mus. 10477)) містять
більш докладний опис топографії іатів, яких, згідно з нею, 14 або 15, при чому три з них мають
жовтий колір, а інші – зелений (?) [Budge 1986, Ch.CLIX–CL].

107 Досл.: “Ті-що-попереду”. У психології давніх єгиптян “минуле”, у “просторовому”
сприйнятті, знаходилось не позаду, а попереду людини (про це див.: [Вассоевич 1998, 432–434].
Тобто, як зазначає М.А. Чегодаєв: “Єгипетське мислення розміщує минуле перед людиною (перед
її обличчям), а майбутнє – за його спиною. Вся нескінченна перспектива минулих подій постає
перед нею у довгу вереницю, в найбільш віддаленій точці якої знаходиться початок усього… Дякуючи
саме такому розміщенню минулого і майбутнього у просторі, архаїчні суспільства опиняються
ніби постійно звернутими у минуле та повіряють своє життя прецедентами з подій міфічного,
сакрального часу” [Чегодаев 2001 а, 50]. Приклад розуміння “предків” як imyw-bAH – “Ті-що-
попереду”, яскраво ілюструє цю особливість архаїчного мислення.

108 Досл.: “різати себе”.
109 Досл.: “принести”.
110 Досл.: “зробив”.
111 Йдеться про північні зірки (наймовірніше сучасного сузір’я Великої Ведмедиці), які

єгиптяни називали ixm.w-sk – “несхідні зірки”. У Текстах пірамід приділено чимало уваги
посмертному “злиттю” царя з цими зірками [Faulkner 1966, 155–157].

112 Летопільська іпостась Хора [Чегодаев 2001, 25], в якій вбачається вказівка на відому
міфологічну суперечку між Хором і Сетом, яка згадується і в 17-й главі Книги Мертвих. Згідно з
цим міфом, під час боротьби між богами Сет вирвав у Хора Око, яке йому повернув (або створив
наново) Тот або Хатхор [Чегодаев 2001 б, 25–27; Ермалинская 2000, 32–36; Griffith 1960, 28 і
наст.]. М.А. Чегодаєв влучно і, на наш погляд, цілком вірно інтерпретує функцію персонажа
“Хор-без-очей-на-чолі-його” як “персоналізовану метафору”, яка має вводити зміст “своєї”
“міфологеми в тканину іншого повіствування, без необхідності переказу всієї міфологеми” [Чегодаев
2001 б, 27–28]. Іншої думки дотримується А.О. Большаков, який вважає, що під Хором-без-очей
слід розуміти померлого (?) бога. Життя до нього повертається, коли він отримує назад свої очі,
іншими словами – зір, який є, у такому випадку, своєрідним “гарантом життя”. “Оживший”
таким чином Хор носить вже ім’я ¡r-m-xnt(j)irtj – Хор-з-очами-на-чолі-його – друге ім’я
летопільського бога-сокола [Большаков 2001, 85–86]. Саму ж міфологему цього персонажу
дослідник зводить до дещо іншого сюжету осірічного циклу [Ibid. 86–88].

113 Ще одна версія імен семи зірок єгипетського сузір’я “Стегна” у північному небі (див.
прим. 111).

114 Як і у випадку з Хором-без-очей-на-чолі-його та богами, вказаними поряд із ним
(прим.112), в іменах цих істот ми вбачаємо теж “персоналізовані метафори” певної міфологеми,
зміст якої, на жаль, не піддається реконструкції (Пор.: [Чегодаев 2001 б, 27–28 і 28–29, прим.8]).

115 Детальніше див.: [Тарасенко 2001 а, 48].
116 У  папірусі Вrit. Мus. 10093 замість незалежного займенника ink виписано “Осіріс –

(імярек)”. Здається у такому ототожненні Кота (= Ра) з Осірісом можливе продовження сюжету
про “єднання” Ра і Осіріса (тобто злиття їх bA в bA.wj [Тарасенко 2000 а, 232]). Однак, безсумнівно,
ми маємо тут справу скоріше з претензіями померлого, але як виняток.

117 Найбільш оригінальний переклад Г. Калпактчі, який на відміну від інших
німецькомовних перекладачів (напр.: [Otto 1956, 65; Verchoeven 1993 1, 102 (10.6); Kees 1977, 36]
замість “Grossen Kater” пропонує “göttlische Kater” [Kalpaktchy 1988, 73]. Його аргументацію див.:
[Ibid. 304, прим.30].

118 У залежності від розуміння словосполучення r gc тут можливі два варіанти перекладу: 1)
Якщо виходити із значення r як прийменника, а gc в його основному значенні як “частина”,
“сторона”, то r gc.f =  “на частки (сторони) його”. Схоже прочитання Р. Фолкнера – “…on its side
in…” [Faulkner 1994, 263 (стк.283); Idem. 1990, 48]. 2) r gc можна зрозуміти і як складний
прийменник r-gc – “поряд”, “в присутності”, “біля” [Gardiner 1958, §178.3; Петровский 1958, 255].
Так перекладають М.А. Чегодаєв (“…Я цей Великий Кіт, поряд з яким було розділено дерево Ішед…”
[Чегодаев 1994, 157], Т. Г. Аллен (“…Split the iSd-trees (Plur.- ?. – M.Т.) beside him…” [Allen 1960, 90
(15.13)], О. П’янков (“…who cleft asunder the the Ished-tree which was near him…” – [Piankoff 1962, 55].
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На наш погляд, правильніше перший варіант, в якому Кіт діє в активі, а не пасиві, тобто сам
“розділяє” дерево Ішед, а не просто присутній при цьому. На це вказує і виписане у папірусі Вrit.
Мus. 10471 і М

8
С [С.Т.IV, 282a] після miw aA pf відносного займенника ntj – “який”, “що” [Gardiner

1958, §199–201; Петровский 1958, 137–138].
119 У Т

2
Ве [C.T.IV, 283c] після Iwnw додано mAA m grH ini.t.f m hrw: “(який) бачив вночі те, що

приніс він вдень (або “у день”)”.
120 Досл.: “зробити захист”, “оборону”. Переклади відрізняються у прочитанні цього

фрагменту. Так за Р. Фолкнером “…on behalf of those who warded off the rebels” [Faulkner 1990, 48],
або просто “…of warding off the rebels” [Idem. 1994, 264 (стк.  284)]. За Т.Г. Алленом: “…guarding the
rebels” [Allen 1960, 90 (15.13)]. За О. П’янковим: “…of keeping watch the rebels” [Piankoff, 1962, 55]. За
У. Ферховеном: “…der Bewachung der Rebellen” [Verchoeven 1993 1, 102 (10,7)].

121Досл.: “умертвлювати”.
122 Судячи з конструкції niw (= вказівка приналежності (= pl.m. Genetival adjective від n.(y) –

[Gardiner 1958, § 86] + nb-r-Dr + im.f, мова йде про страту вже полонених (тобто належних nb-r-Dr
ворогів).

123 На думку Е. Отто, це речення питальне, а не розповідне [Otto 1956, 66]. Його підтримує
і П. Барге (“Est-ce qu’il y a un semblable à lui dans ce qu’il a fait?” – без аргументації такого перекладу)
[Barguet 1986, 568]. Втім, більшість перекладачів так не вважає (див. нижче прим. 124). Так,
Р. Фолкнер, до кон’юктури якого ми приєднуємось, з цього приводу відзначає: “miw cw, adjectival
predicate with dependent pronoun. In several cases the sentence is introduced by in, the full form of n “because”.
BH

1
Br has corruptly mywy nn ir.n.f, omitting cw m” [Faulkner 1994, 268, прим.68].

124 Важкий для перекладу фрагмент по-різному трактований дослідниками, його докладний
граматичний аналіз див.: [Otto 1956, 66]. Переклад У. Баджа: “He is like unto that which he hath
made” [Budge 1986, 103 (cтк.20)], Т.Г. Аллена: “He is such in this that he has done” [Allen 1960, 90
(15,14)], М.А. Чегодаєва: “Такий він в тому, що він зробив” [Чегодаев 1994, 157], У. Ферховена:
„Wie dieses ist das, was er getan hat“ [Verchoeven 1993 1,102 (10,8)], Е. Отто: “Erist einer, der gleich ist
(?)“ [Otto 1956, 66] і наш вцілому схожі. Відмінний переклад Р. Фолкнера: “He was cat-like in what
he did” [Faulkner 1990, 48] і ще більше O. П’янкова (“How like him is what he does” [Piankoff 1962, 56])
та Я. Малека, який взагалі дає переклад: “…he was mewing (?. – М.Т.) during what he was doing”
[Malek 2000, 79].

125 Теологічна гра, основана на омонімії слів miw – “Кіт” і miw –“подібний”, “схожий”.
126 Досл.: “що зробив”.
127  (вар.:  – Вrit. Мus. 10093; – Вrit. Мus. 10448)– досл.:

“те, що (міститься) в домі”, літ.: “володіння”, “майно”, “заповіт” і т.ін. (“estate”, “property”, “will”
[Gardiner 1958, 553]. По-іншому перекладає М.А. Чегодаєв: “що зробив заповіт на користь…”
[Чегодаев 1994, 157], аналогічно О. П’янков: “Testament” [Piankoff 1962, 56]. За Р. Фолкнером:
“Inventory” [Faulkner 1990, 48], за Т. Алленом – “Drawing wills” [Allen 1960, 90 (15,14–15)], за У.
Баджем : “maketh over the possessions” [Budge 1986, 103 (cтк.21)], за А. Ферховеном: “Hausurkunde”
[Verchoeven 1993 1, 102 (10.8 – 10.9)].

128 Як “imj-pr Геба” віддане богом Шу Осірісу” це місце розуміють У. Бадж, O. П’янков i А.
Ферховен [Piankoff 1962, 56; Budge 1986, 103, (стк.21); Verchoeven 1993 1, 102 (10.8–10.9)]. Навпаки,
М.А. Чегодаєв, Т.Г. Аллен і Р. Фолкнер вважають, що йдеться про заповіт imj-pr, відданий Гебу
і Осірісу. [Allen 1960, 90 (15,14–15); Faulkner 1990, 48; Чегодаев 1994, 157]. Формула n… n… допускає
обидва варіанти, хоча, на наш погляд, більш прийнятним буде другий.

129 Можливо mAA (від “справедливість” і т. ін.) тут треба розуміти як “справедлива відплата”,
“справедливе покарання” (Пор.: [Budge 1986, 103, (cтк.21)]). Аналогічно перекладає
М.А. Чегодаєв. Переклад Т. Аллена: “(Trying to) justify their action (?)” [Allen 1960, 90 (15.15)], Р.
Фолкнера: “carried out what they did” [Faulkner 1990, 48], О. П’янкова: “made an offering of what they
had done” Piankoff 1962, 56], У. Ферховена: “Die in Ordnung brachten, was sie getan hatten”[Verchoeven
1993 1, 102 (10.9)].

130 Досл.: “увійшли”.
131 Відносно aHa.n див.: [Dembska 1985, 96–98].
132 Докладніше про це божество див.: [Peterson 1964, 83–88].
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133 Так у папірусі Рейрсон [Chicago, OIM 9787, стк.20] [Allen 1960, 90].
134 Досл.: “пальцями”.
135 Досл.: “брудним”. Мається на увазі ритуальна чистота.
136 Досл.: “червоного”.
137 У папірусі Рейрсон [Chicago, OIM 9787, стк.12]: “це Хор, син Геба” [Allen 1960, 91].
138 Досл.: “я не сяду”.
139 Вказівки на страх копрофагії, окрім 17-ї глави, зустрічаються також у 52, 53, 82, 116,

102, 116, 124-й та 189-й главах Книги Мертвих (= С.Т. Sp. 173–218, 771, 772, 1012–1014) [Chegodaev
1998, 69. = Чегодаев 2000, 59]. При цьому в більшості випадків цей страх пов’язаний із небажанням
“бути перевернутим” (пор.: [Zandee 1960, 74]). Як показав М.А. Чегодаєв, в уявленнях єгиптян
копрофагія і “перевернутість”, як стан анормальний, вважались вірною ознакою кінцевої,
повторної смерті, якої вони так боялися [Zandee 1960, 14–19] і проти чого були спрямовані
відповідні глави [Chegodaev 1998, 67–80. = Чегодаев 2000, 57–71].

140 Досл.: “(знаходиться) позаду”.
141 У папірусі Небсені – “в Оці” (sic. – ?).
142 Досл.: “я стріляю”.
143 Досл.: “піднімуться до мене”.
144 В пізніх папірусах виписано “Амон” (напр.: в папірусі Рейрсон [Chicago, OIM 9787, стк.35]

[Allen 1960, 92].
145 Текст 17-ї глави за папірусом Небсені на цьому закінчується.
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Олена Романова

ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКИХ ТЕРМІНІВ
ТА ВЛАСНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Провідні центри єгиптології в таких європейських країнах, як Німеччина, Франція, Велика
Британія, Італія тощо, склалися більш як півтора століття тому, отже тут вже давно відбувся
процес адаптації єгипетських назв, термінів, фонем відповідно до фонетичних можливостей тієї
чи іншої європейської мови, було вироблено усталений апарат понять і термінів єгиптології. В
Україні цей процес тільки починається, тому виникла потреба виробити єдині правила
транскрипції (озвучення) слів єгипетської мови українською. Варто зазначити, що для спеціаліста
в даній галузі прочитання ієрогліфічних написів не становить проблеми, для цього достатньо
навести сам текст в ієрогліфічному варіанті чи в латинській транслітерації. Проблема полягає в
тому, що такі написи ні спеціаліст з іншої галузі гуманітарних наук, ні тим більш, пересічний
читач не зрозуміє. Тому, якщо у спеціальній фаховій літературі такий варіант запису є нормальним
і необхідним, то в працях, розрахованих на широкі кола читачів, потрібно ці написи передати

так, щоб їх змогли прочитати. Наприклад, простеньке словосполучення -
Ast sAt  Wsr, потрібно перекласти і передати власні імена так, щоб читач зміг зрозуміти, що йдеться
про Ісіду, сестру Осіріса.

Завданням даного дослідження є вироблення єдиної системи принципів відтворення
фонетичного звучання термінів, власних назв та інших слів з давньоєгипетської мови, що
вводяться до сфери наукового вживання в українській мові.

Досвід передачі єгипетських слів українською мовою дуже незначний, оскільки за часів
Російської імперії та Радянського Союзу в Україні, а тим паче українською мовою досліджень у
галузі єгиптології майже не велося, а в тих випадках, коли в наукових, науково-популярних
працях та підручниках з історії Стародавнього Світу виникала потреба вживання якогось
єгипетського слова, використовували кальку з російської. Однак фонетичний стрій російської
та української мов відрізняється, крім того, цінність будь-якого перекладу полягає в
максимальному наближені до оригіналу, а цінність наукової праці в галузі історії – у використанні
саме автентичних джерел, тобто у випадку дослідження єгипетської цивілізації – у використанні
текстів, написаних єгипетською мовою, а не їх перекладів, навіть найкращих.

На сучасний момент назріла потреба наукових перекладів творів світової літератури, і
зокрема, східних літератур, в тому числі  давньоєгипетської, на українську мову саме з оригіналів,
а не з перекладів іншими мовами, оскільки подвійні чи потрійні переклади неминуче призводять
до викривлення змісту.

Проблема ретрансляції одного мовного континіуму в інший завжди непроста, оскільки
така ретрансляція передбачає пошуки адекватного відтворення світогляду одного народу
засобами мови іншого.

Можна розділити весь комплекс проблем, пов’язаних з вивченням єгипетської мови на три
частини: 1) дешифровка єгипетських графем, дослідження консонантних звуків єгипетської мови
та створення міжнародної системи їх транслітерації на латинській основі; 2) дослідження в галузі
реконструкції голосних звуків та відтворення істинного звучання єгипетської мови; 3) вироблення
правил умовного читання єгипетських ієрогліфів. Звідси бере початок інше завдання – це
пристосування звучання єгипетських слів до можливостей кожної з тих мов, якими пишуть та
розмовляють єгиптологи [Див. граматики єгипетської мови, наприклад: Edel 1955, 47–69; Erman
1928, 39–49; Gardiner 1950, 26; Korostovtsev 1973, 9–39; Lefebvre 1955, 14–15; Schenkel 1994, 29–32;
Петровский 1958, 15–48].

Спочатку вважаємо за необхідне дати коротку інформацію про цю мову. Давньоєгипетська,
або просто єгипетська, – це нині мертва мова, якою розмовляли творці єгипетської цивілізації;
належить до семіто-хамітської (афро-азійської) мовної групи, має спільні риси як з власне
семітською, так і з кушитською та лівійсько-берберською мовними групами і становить окрему
мовну групу всередині даної мовної сім’ї. Вона сформувалась ще до початку ІІІ тисячоліття до
н. е., звідки походять перші ієрогліфічні пам’ятки, і проіснувала приблизно до V–VI ст. н. е. в
ієрогліфічному варіанті письма, а коптською мовою нащадки стародавніх єгиптян користувались
як розмовною до XVII ст., до наших днів вона залишається церковною мовою коптів-християн.
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Проблема відтворення давньоєгипетських термінів та власних назв українською мовою

Єгипетська мова має п’ять основних етапів розвитку: староєгипетська мова, середньоєгипетська
(класична), новоєгипетська, демотична та коптська; та чотири системи письма: ієрогліфічну,
ієратичну, демотичну та коптську алфавітну. Три перші види письма були тісно пов’язані між
собою. Ієратичне письмо було спрощеним варіантом ієрогліфічного і використовувалося в
написах на папірусі та інших м’яких матеріалах, форми ієратичних знаків були спрощені,
заокруглені та пристосовані для швидкого написання рукою, в той час, як ієрогліфіку
використовували переважно для написів, що висікалися на камені, – в даному випадку важливими
були чіткість ліній, краса написання та гармонія розташування знаків, а не швидкість. Демотичне
письмо – це ще більш спрощений, в порівнянні з ієратикою, напівкурсивний, з великою кількістю
лігатур, і тому більш складний для прочитання тип письма.

На відміну від трьох попередніх, створених на спільній основі, коптське письмо виникло
на основі грецького алфавіту, із записом як приголосних, так і голосних звуків, з доповненням
деякими знаками для позначення звуків, відсутніх у грецькій мові. Незважаючи на те, що єгиптяни
створили ієрогліфічне письмо, в якому вживали понад тисячу ієрогліфів, в основу ієрогліфічної
системи письма був покладений все ж таки фонетичний принцип. За своєю структурою це письмо
було дуже подібне до силабічного, оскільки певний ієрогліф відображав комбінацію двох, трьох,
рідше чотирьох чи більше приголосних. Дослідник єгипетської фонологічної системи
Н.С. Петровський вважає, що основним принципом єгипетського письма був морфографемний,
тобто один ієрогліф спочатку відповідав морфологічній основі слова [Петровский 1978, 140].

Ієрогліфічна система відображала лише приголосні звуки, як і писемні системи частини
семітських мов, оскільки приголосні відігравали тут основну роль у словотворенні. Крім того,
зафіксовано факт, що в Єгипті в ХІІІ ст. до н. е. жителі Долини та Дельти, тобто верхньої та
нижньої частин країни, розмовляли на різних діалектах і не розуміли одне одного [Erman 1928,
6]. Коптська мова, письмові пам’ятки якої дійшли до наших часів в п’яти основних діалектах
[Эрнштедт 1986, 48], також свідчить на користь того факту, що діалектичні розбіжності могли
існувати і у попередні епохи. Найбільша різниця діалектів спостерігалась саме у вживанні голосних
звуків. Тому єгипетське письмо було розроблене таким чином, щоб подолати цю різницю у
вимові, тобто зображалися лише приголосні звуки, а для пояснення, яке саме слово було зображене
в даному випадку, використовували детермінативи. Таким чином, ієрогліфічна писемність була
одним із консолідуючих факторів єгипетської цивілізації.

Стародавні єгиптяни підійшли впритул до створення буквеного письма, зокрема тут
існувало 24 ієрогліфи, кожен з яких позначав лише одну консонантну фонему, тобто був буквою,
і які, власне, відображали всі приголосні звуки єгипетської мови. Але наступного кроку, а саме
відмови від вживання решти ієрогліфів і переходу до запису фонем лише даними 24 літерами,
вони так і не зробили. Причиною, що завадила відмовитись від складної ієрогліфічної системи і
перейти на алфавітну, були ідеологічні міркування. Ієрогліфіка вважалась частиною сакральної
сфери буття, безпосередньо зв’язаною зі світом божественного. Недаремно в Єгипті особа, що
осягала всі премудрості письма, в тому числі вмінням тлумачити його приховані смисли,
отримувала сан жерця-херігеба. Тому, поки єгиптяни дотримувались своєї національної релігії,
вони використовували для письма саме ієрогліфіку.

Існування в ієрогліфічній системі письма знаків, що відображають певні фонеми, дозволило
дослідникам як здійснити її розшифровку, так і створити єгипетський “алфавіт”, наведений в
таблиці, та розробити міжнародну систему транслітерації на основі латинської графіки.
Наголошуємо, що даний “алфавіт” був розроблений єгиптологами, самі ж носії цієї мови
розташовували свої ієрогліфи зовсім в іншому порядку, який нам майже не відомий. Окремі
фрагменти єгипетських “тлумачних словників”, які дійшли до нас, дають підстави вважати, що
першим ієрогліфом, з якого починали свою систему письма єгиптяни, був ієрогліф ібіса – символ
бога мудрості Тота (Джгуті) [Петровская 1964, 108].

Оскільки ієрогліфічна система відображала лише приголосні звуки, то це означає, що взявши
автентичний єгипетський текст, дослідники можуть транслітерувати приголосні звуки, але не
мають змоги його прочитати, тобто, правильно відтворити його голосні звуки. Починаючи від
27 вересня 1822 р., коли Жан Франсуа Шампольйон оприлюднив результати своєї дешифровки
єгипетського письма, і до нашого часу ведуться пошуки правильної огласовки єгипетської мови.

В результаті зусиль не одного десятка єгиптологів протягом майже двох століть було
досягнуто значного прогресу на шляху реконструкції єгипетської фонетики. Була розроблена
система транслітерації консонантів єгипетської мови. Велися й продовжують вестися пошуки
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шляхів відтворення істинного звучання єгипетських фонем, на основі порівняння матеріалів
єгипетського мовного матеріалу з коптським, з даними інших близьких мов, в першу чергу
семітських. Залучались також матеріали з грецьких запозичень з єгипетської та передачі
єгипетських власних назв і окремих слів в інших мовах, зокрема в арамейській, хетській,
ассирійській. Найбільшого авторитету набула система, запропонована К. Зете і відредагована
А. Гардінером [Sethe 1923, 145–207; Gardiner 1950, 428–433].

Варто зазначити, що українській лінгвістиці робить честь той факт, що в Україні проблема
вокалізації єгипетського письма розроблялась на науковому рівні ще в 30-ті роки ХХ ст. , коли
була створена система принципів читання єгипетського письма, яка є альтернативною системі
К. Зете і А. Гардінера. Розробив її український філолог-єгиптолог Сергій Володимирович Доніч
[Урсу 1994, 148–149]. Принципи, запропоновані Сергієм Донічем, не втратили свого значення і
дотепер. На жаль, наукова спадщина цього дослідника залишається практично не відомою
сучасним єгиптологам-філологам, оскільки її автор, що належав до когорти учнів академіка
Агатангела Кримського, був неугодною особою для радянської влади, зазнав переслідувань і
був ніби викреслений з анналів радянського сходознавства.

Та незважаючи на всі зусилля,  загадка звучання давньоєгипетської мови ще не розкрита.
Тому для практичних потреб була вироблена умовна система читання, в основу якої покладено
принципи, розроблені К. Зете і А. Гардінером для середньоєгипетської, або класичної мови. Але
поступово ця умовна система почала застосовуватись для прочитання будь-яких текстів, як
середньоєгипетської, так і давньоєгипетської та новоєгипетської мови, й її намагаються по
можливості дотримуватись всі дослідники. Проте вона далека від справжнього звучання
єгипетської мови, яке, окрім того, як вже було сказано, могло варіюваться в залежності від місця
та часу створення певної письмової пам’ятки.

Наведемо правила умовного читання давньоєгипетських текстів:
1. Приголосні A, a, I, w читаються відповідно, як голосні a, i, u.
2. Не робиться різниці між зімкнено-вибуховим велярним q (каф) та зімкнено-вибуховим

палаталізованим глухим k (кяф) ( якщо цього не дозволяє фонетичний стрій мови).
3. Не робиться різниці між глухим спірантом h та напівдзвінким гортанним H, а також

сильним глухим велярним спірантом x і сильним палаталізованим спірантом X, якщо
цього не дозволяє фонетичний стрій мови) (зокрема, німецька мова передає їх через
ich-laut та ach-laut).

4. У місці збігу двох приголосних, для забезпечення можливості прочитання вставляється
коротке e.

Поряд з тим, єгиптологи різних країн, в залежності від фонетичних можливостей своєї
рідної мови та традицій відтворення єгипетських слів даною мовою, не завжди виходять з правил
умовного прочитання і намагаються пристосувати звучання єгипетських слів до фонетичних
законів своєї власної мови, звідси виникають певні розбіжності у фонетичному звучанні
єгипетських слів в окремих європейських мовах, і навіть у творах різних дослідників одні й ті ж
назви та імена подані по-різному. Зокрема, в одних англійських дослідників вживається ім’я
Akhenaton, в інших – Ikhnaton, в німецькій мові відповідно – Echnaton. У французькомовній
літературі видатну єгипетську царицю називають Hatchepsut, в англійськомовній – або Hatshepsut,
або Hatshepsowe. В англійській мові у різних дослідників знаходимо Senwosre – Senusert, Nefrtiti –
Nofertete– Nofertity і т. д. Кожна з цих трьох мов має свої переваги та недоліки у передаванні
звучання єгипетських термінів. Так, англійська мова, в якій існує w фонема, близька до
єгипетського w та арабського, не має труднощів з передачею даної фонеми. Німецька мова передає
глуху ларингальну фонему, що відповідає арабській хамзі, через так званий, “твердий приступ”,
а також має можливість розрізняти напівдзвінкий велярний спірант і глухий велярний спірант ›
як ach-laut та ich-laut [Schenkel 1994, 31].

В російській єгиптології не існує стійкої традиції щодо вокалізації власних імен та інших
слів, кожен єгиптолог тут діє згідно зі своїми власними уподобаннями, і траплялися випадки,
коли один і той же дослідник дає різні варіанти відтворення власних імен, назв тощо, і такі
казуси могли зустрічатись навіть в одній книзі. Тут ми наводимо дані, зібрані в статті
Є.С. Богословського [Богословский 1974, 155–161], присвяченій цій темі, де він, зокрема,
наводить такі розбіжності: Б.А. Тураєв та М.А. Коростовцев передають ім’я бога як “Пта”, в
той час як В.В. Струве та М.Е. Матьє – як “Птах”; Б.А. Тураєв передавав ім’я богині як
“Сахмет”, М.А. Корстовцев – як “Сехмет”, В.В. Струве та М.Е. Матьє – як “Сохмет”; в творах
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Проблема відтворення давньоєгипетських термінів та власних назв українською мовою

В.В. Струве зустрічається “Уаджит”, а у М.Е. Матьє – “Уто”; Б.А. Тураєв вживав “Копт”,
“Хамуас”, “Мина”, “Сетх”, “Аи”, “Ра-тум”, “Миннофру” в той час як у творах В.В. Струве ці
назви міст, богів та історичних постатей звучали як “Коптос”, “Хаемуас”, “Менес", “Сет”,
“Єйе”, “Ра-Атум”, “Меннефер”. До цього варто додати різночитання імені єгипетських богів
Гор – Хор, а також Амон – Амун – Аммон. Єдиного загальновизнаного способу написання
власних імен в російській єгиптології ніколи не існувало. В 70-х роках ХХ ст. деякі з російських
дослідників вирішили викорінити “разброд и шатания” в галузі відтворення єгипетських
термінів та власних назв шляхом відмови від дотримання традиційної шкільної огласовки і
переходу до транскрибування єгипетських слів на коптський лад. Це в першу чергу
Є.С. Богословський та Ю.Я. Перепьолкін. Перепьолкін, який, безперечно, був видатним
дослідником в галузі єгипетської філології, на основі коптських огласовок провадив дослідження
і реконструкцію новоєгипетських назв та власних імен. У першому томі “Истории Древнего
Востока” [История... 1988]  в розділах з історії Стародавнього Єгипту Ю.Я. Перепьолкін вживав
реконструйовані новоєгипетські огласовки, а в другому томі відповідно – пізньоєгипетські.
Новоєгипетські огласовки були присутні в таких фундаментальних працях цього дослідника,
як “Переворот Аменхопта” [Перепелкин 1967–1984], “Кэйе и Семнех-ке-ре. К исходу
солнцепоклоннического переворота в Египте” [Перепелкин 1979] та у виданій посмертно, в
2000 р., під редакцією А.Л. Вассоєвича книзі “История Древнего Египта” [Перепелкин 2000].
Перепьолкін запропонував нове і незвичне читання давно відомих слів: “Йот” замість “Атон”,
“Ехнейот” замість “Ехнатон” тощо. Це ускладнило розуміння написаних ним праць,  за що
він був підданий критиці. Проти переходу на коптську огласовку виступив М.О. Коростовцев,
який висунув вагомий аргумент contra – коптська мова значно відрізняється за  своїм
фонетичним звучанням від єгипетської, і коптські огласовки не наближають нас до справжнього
звучання давньоєгипетської, а навпаки, спотворюють його [Коростовцев 1974, 162–165].
Більшість єгиптологів Росії зараз дотримуються шкільної огласовки, але дисонанс різних
варіантів продовжує існувати. Варто зауважити, що найчастіше розбіжності виникають у
відтворенні єгипетської фонеми H, про транскрипцію якої українською мовою буде сказано
нижче.

Традиції відтворення єгипетських фонем українською мовою не вироблено. Причиною
цього є обмеженість наукового досвіду роботи з автентичними єгипетськими документами.
Великий вплив на українську мову здійснює російська. Оскільки більшість науково-популярної
літератури про Стародавній Єгипет надруковано російською мовою, в науково-популярних
виданнях українською мовою присутні російські огласовки.

Варто наголосити, що в Україні в ХХ ст. були здійснені деякі наробки в цьому напрямі.
Перші фахові переклади окремих фрагментів текстів з давньоєгипетської на українську були
здійснені українським єгиптологом С.В. Донічем в 1930 р. при описі написів на єгипетських
конусах з Одеського державного історично-археологічного музею [Доніч 1930, 59–63]. Перші
повні переклади давньоєгипетських літературних творів належать українському історику Марку
Антоновичу, котрий був учнем видатного чеського єгиптолога Францішка Лекси. Вони вийшли
в трьох номерах журналу “Сучасність” за 1966 р. під спільною назвою: “З антології єгипетської
літератури” [Антонович 1966, № 8, 59–65, № 9, 46–57, №  12, 47–51]. Це переклади листів до
мертвих, “Казки про приреченого принца” тощо.

У 1994 р. в журналі “Східний світ” вийшла стаття співробітника Інституту сходознавства
О.А. Кошового під назвою “Політика між ритуалом і догматом (свобода дій фараона в
Стародавньому Єгипті)” [Кошовий 1994, 53–65], в якій автор дав свої переклади фрагментів з
давньоєгипетських релігійно-філософських творів, відповідно запропонувавши свій варіант
транскрипції єгипетських власних назв.

Всі ці дослідники так чи інакше стикались з потребою адаптації принципів умовного читання
до вимог української мови.

Наведена нижче система відтворення єгипетських термінів та власних назв базується на
принципах, розроблених моїми попередниками, в основному Марком Антоновичем. Варто також
сказати, що автор цієї роботи ознайомив М. Антоновича зі своїми наробками і отримав його
схвалення.

Основні положення системи:
1. В основу даної системи відтворення єгипетських власних назв покладено міжнародну

систему огласовки.
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2. Існує ряд імен та назв, традиційне звучання яких не співпадає з умовним прочитанням,
але ці назви стали звичними. Тому пропонується загальновживані назви та терміни,
що прийшли до нас через посередництво грецької та коптської мов, залишити без змін,
у разі необхідності подавати єгипетське звучання за умовним читанням та латинською
транслітерацією. Це стосується в першу чергу імен богів. Так, виходячи зі сказаного
вище будемо читати “Амон”, а не “Імен” (Imn), “Тот”, а не “Джгуті” (DHwtj), “Ісіда”, а
не “Ά сет" (Ast), “Осіріс”, а не “Усір” (Wsir) тощо.

3. Термінам та власним назвам, які не мають більш-менш тривалої традиції історичного
побутування в українській мові, в науково-популярних виданнях давати огласовку за
умовною системою читання, у спеціальних дослідженнях, розрахованих на спеціалістів,
давати окрім того, латинську транслітерацію та, в разі необхідності, ієрогліфічне
написання.

4. Слова, що мають прикінцеві графеми w та i, які насправді позначають не прикінцеві
консонанти, а присутність голосного звука, відповідно ū та і в наголошеному складі
[Чегодаев 1999, 37], слід читати з голосними саме в наголошеному складі. Наприклад,
ім’я бога $nmw варто читати як “Хнум”, а не “Хенему”.

5. При відтворенні власних назв та слів давньоєгипетської мови українською слід
дотримуватись транскрипції, наведеної в таблиці.

В українській мові нема відповідників для гортанних спірантів A та a. Слабкий гортанний
спірант A відповідає арабському A та єврейському a. Дзвінкий гортанний спірант a, відповідно,
арабському U і єврейському o. Виходячи з традицій міжнародної системи огласовки, в українській
мові пропонується передавати звучання цих фонем як голосного а.

Напівголосні і та w, що відповідають за своєю природою арабським i йад та ? вав, у випадках,
коли вони знаходяться поміж консонантами, варто передавати як голосні і та u (укр. і та у). Хоча
у випадках, коли ці графеми стоять перед аліфом, айном, вавом та йадом, для більш мелодійного
звучання можна допустити їх вимову як приголосних й та в.

Наприклад: інтерконсонантна позиція: Wnnis - “Унніс", ім’я царя; “передвокальна” позиція:
iaH - “йаг”(місяць), wiA - “віа” (човен), wAt - “ват” (дорога), wAwAt – “вават” (Вават, назва країни на
південь від Єгипту).

Губні приголосні: дзвінкий (або, можливо, напівздвінкий проривний) b, глухий зімкнено-
вибуховий (можливо, напівдзвінкий) p, та африката f, відповідно, вимовляються як українські
звуки б, п, ф; носові m та n – як м та н; плавний r – як р. Ієрогліфічна система письма не мала
спеціального знака для передачі плавного l, оскільки вживання його було обмеженим. Тому для
його позначення вживаються ті ж графеми, що для позначення r. Таким чином, ієрогліфічне

написання імені останньої цариці Стародавнього Єгипту варто читати як

Клеопатра, а не як “Краупадра”. Цікаво, що в системі грецького лінійного письма В також
використовувалась єдина графема для позначення фонем r і l, і жіноче ім’я, що записане як a-re-
ka-sa-da-ra, означало Александра [Бартонек 1991, 74]. Слід також вказати, що саме через
відсутність спеціального позначення для фонеми l, виникають розбіжності при відтворенні деяких
єгипетських назв, зокрема в одних дослідників поняття єгипетського раю – “полів тростини” –
перекладається як “поля Іару”, в інших – як “поля Іалу”.

Слабкий глухий спірант h, що співвідноситься з  арабським a, пропонується передавати як
український х, а напівдзвінкий гортанний H як український звук г. Сильний велярний спірант x
та сильний палаталізований спірант X рекомендується читати як український х. Таким чином,
українська мова дозволяє нам розрізнити звуковий ряд: х-г-ґ. Наведемо як приклад імена відомих
богів:  Хнум ($nmw) – Гор (@r) – Ґеб (Gb). Варто звернути увагу також на те, що ймення богині
кохання, покровительки царської влади, яку зображують з коров’ячими рогами, українською
мовою звучатиме як Гатгор. Компонент, який часто присутній у власних іменах людей – Htp, що
передає значення “мир, спокій, тиша” та похідні від них, читається як гетеп. Наприклад –
“Аменгетеп” (Амонгетеп), “Імгетеп”, “Гетепгерес” тощо.

В єгипетській мові класичного періоду зникла різниця між дзвінким свистячим z та глухим
свистячим s, яка спостерігалась у вимові періоду Давнього Царства, однак на письмі існували
два одноконсонантні символи, які часто могли замінювати один одного. Та все ж, традиційно,
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графема, що транслітерується як z (s), співвідноситься зі звуком з, в той час, як графема s(c) –
лише зі звуком с.

Українським відповідником до єгипетського S буде звук ш, хоч шиплячий S, що відповідає
арабському шіну, більш пом’якшений і нагадує українське шь. Заради інформації можна вказати,
що, оскільки в грецькій мові не існувало такого звука, а отже і букви, творці кириличного письма
Кирило і Мефодій, швидше за все, взяли його написання із коптської мови, в якій він існував, і

на письмі передавався буквою S. Обриси цієї букви походять від  ієрогліфа SA, що зображав
острівець, що заріс лотосами, і передавав поняття “поле”, “луг”.

На жаль, фонетичний стрій української мови не дозволяє зробити різниці між вибуховим
задньопіднебінним велярним глухим q, що відповідає арабському ?, і зімкнено-вибуховим
палаталізованим k (арабське ?) тому обидва вони передаються через к.

Зімкнено-вибуховий дзвінкий твердий звук g єгипетської мови передається звуком ґ.
Зубним: глухому з придихом t та дзвінкому, але без придиху d, який в середньоєгипетській

мові, ймовірно, стає глухим, відповідатимуть українські т та д.
Глухий, з деяким придихом африкатив T, який зберігся в коптській мові, відповідає

українському ч, а дзвінкий африкатив D, який редуціювався в коптській до t, пропонується
передавати як звук дж.
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В.І. Гамянін

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЧЖУН-ЮН”
(на підставі тексту трактату “Рівновага і виваженість”1 )

…Життя не є моделлю і не є вибудуваним з моделей
(хоча моделі й беруть у ньому участь). У моделі є
початок і обмежений принцип – у кожної краплі
життя він прямує у безкінечність і виводить
назовні, якщо його не зупинити, нові й нові якості…

П.В.Палієвський “Міра науковості” (цит. за
[Лосев 1982, 70]).

Прочитання, а тим більше переклад трактату “Чжун юн” приводить до виникнення низки
закономірних питань. Зокрема, яке значення мало поняття “чжун-юн” для конфуціанського
вчення? Яким було його функціональне навантаження у етичній системі тогочасного суспільства?
Чи можна розглядати “чжун-юн” як окрему філософську категорію? Або принаймні як специфічну
категорію китайської філософії? Відповідь на ці запитання ускладнюється відсутністю чіткого
термінологічного визначення словосполучення “чжун-юн” навіть у межах китайської
філософської традиції (зокрема, у однойменному трактаті одразу кидається у вічі спорадичність
та ілюстративність його появи у тексті). Крім того, існує велика кількість трактувань та
інтерпретацій цього поняття як китайськими, так і зарубіжними вченими.

Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу поняття “чжун-юн” у контексті трактату “Чжун
юн”, слід зробити деякі перестороги, які дадуть змогу підійти до цієї проблеми адекватно і якомога
більш неупереджено. 1) “Чжун юн” з’явився як розділ великого канону “Лі цзі”, і лише за кілька
століть по тому був виділений у самостійний твір. 2) Внутрішнє структурування тексту (поділ на
розділи – чжани та їх номінування) було розпочато за епохи Сун вченими-неоконфуціанцями Чжоу
Дуньї та братами Чен, а остаточному оформленню зобов’язане Чжу Сі, якому належить і наведе-
ний у перекладі коментар [Алексеев 1982, 436]. 3) Даючи визначення основним категоріям та по-
няттям трактату, а також аналізуючи їхні взаємини в межах даного тексту, необхідно чітко розді-
ляти основний текст та пояснення Чжу Сі, адже лише коментар містить єдине у трактаті визначен-
ня поняття “юн”, а трактування поняття “чжун” у автора тексту і Чжу Сі відчутно відрізняються
(див. напр. вступний коментар та чжан 1). 4) Необхідно зважати на структурну складність, “не-
певність” тексту трактату. За слушним припущенням О.С.Мартинова, “Чжун юн” є “…складною
структурною побудовою, ключа до якої ще не знайдено…” [Мартынов 1984, 14]. На думку акаде-
міка В.М.Алексєєва, “…Зміст трактату є дуже складним. Дослідник і перекладач відчуває безліч
труднощів у розумінні деяких раптових сентенцій, і взагалі європейська література про цей трак-
тат не дала досі нічого в науковому відношенні солідного…” [Алексеев 1982, 347].

За обсягом та поставленим завданням дана стаття не передбачає звернення до філософської
спадщини нео-конфуціанства, оскільки філософія епохи Сун є окремою проблемою іншого порядку,
пов’язаною з релігійним та ідеологічним синтезом (див. також [Алексеев 1982, 347–349]), і вимагає
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звернення до потужних масивів першоджерел та критичної літератури. Спираючись у
запропонованій статті в основному на самий текст “Чжун юн”, ми маємо на меті лише привернути
увагу фахівців-китаїстів до значущості та глибини даної проблеми, вирішення якої у повному обсязі
продовжує залишатись актуальним. Заявлена тема ще чекає на свого дослідника.

* * *
У класичній літературі Китаю словосполучення “чжун-юн” вперше (і лише одного разу)

зустрічається у Конфуція в “Лунь юй” (розділ 6, параграф 29 [Переломов 1998]; за іншим варіан-
том – параграф 27 [Lun Yu 1988]), де інтерпретується різними науковцями як принцип вияву гра-
ничної благочинності (де) [Китайская… 1994, 465], умова виникнення Де [Лукьянов 2000, 308],
найвищий принцип благочинності (де) [История… 1989, 73] або як власне сама вища благочинність
(де) [Ci Yuan, v.1, 87]. У перекладі Л.С.Переломова – “Незмінна середина являє собою найвищу
благочинність!” [Переломов 1998, 346], – “чжун-юн” трактується онтологічно, але у коментарі
він визначає це поняття як принцип, вищий критерій гармонізації відносин у суспільстві й дер-
жаві [Там само]. О.С.Мартинов розглядає “серединність” та “незмінність” як іманентні риси
людської особистості, що лежать в основі виявлення людиною власної “небесної природи” з
метою самовдосконалення та поліпшення системи державного управління [Мартынов 1984, 14–
15; Китайская… 1994, 465]. Тобто “чжун-юн” виступає як характеристика, внутрішня властивість
свідомості соціального індивіду. Дещо ширше (і більш специфічно) окреслює дану проблемати-
ку А.Є.Лук’янов, у баченні якого “середина” (чжун) концентрує у собі різні “духовні стани” і, у
вигляді “гармонії” (хе), є витоком Дао. “…Середина і гармонія є онтологічними підвалинами
Неба і Землі, а також Людини, що знаходиться між ними…” [Лукьянов 2000, 229].

Слід особливо відзначити інтерпретації поняття “чжун-юн” академіком В.М.Алексєєвим,
який приділяв надзвичайно багато уваги однойменному трактату – “найбільш значній з усіх книг
войовничого конфуціанства” [Алексеев 1982, 145]. Ще у 1939 році В.М.Алексєєв підготував до
друку роботу за назвою ““Чжун’юн” – китайський трактат про точку і центр та її реалізацію, або
Про сутність та силу речей. Досвід систематичної кодифікації” [Алексеев 1982, 406]2 , а його лекційні
курси включали тему за назвою “Синтез конфуціанства у “Чжун’юн”” [Алексеев 1982, 432]. У
різних роботах славетного академіка можна зустріти наступні варіанти перекладу “чжун-юн”: “не-
змінний центр” [Алексеев 1978, 60], “ідеальний центр речей” [Алексеев 1978, 252], “вчення про
точку і дію” [Алексеев 1978, 368], “центрально-спрямоване розуміння речей” [Алексеев 1978, 379],
“центр та дія” [Алексеев 1978, 434], “точка і її життя” [Алексеев 1982, 173] тощо. Нам видається
незрозумілим трактування поняття “чжун” як “точка”, а “юн” як “буття істини”, “дія” або “життя
точки”, проте така термінологія могла бути результатом досвіду вивчення системи кодифікації,
закладеної у трактаті. Абсолютизовано-онтологізованим є визначення цього поняття як “центру
істини та її буття” [Алексеев 1978, 32]. Втім, незаперечно очевидним є те, що В.М.Алексєєв розумів
“чжун-юн” як стан динамічної рівноваги, причому рівноваги живої, а значить наділеної властиві-
стю модулювання і породження навколишньої дійсності, або, принаймні, певної її частини. На жаль,
нам не вдалося знайти рецензовану свого часу В.Алексєєвим медальну роботу студента Л.М.Ле-
бедєва “Чжун’юн” у перекладі й тлумаченнях” (1916 р.) [Алексеев 1982, 347–350]3 , у якій автор
наводить докладний огляд інтерпретацій цього трактату зарубіжними вченими і пояснення до
відомого коментаря Чжу Сі, а також пропонує власний варіант перекладу трактату.

Таким чином, виходячи з досяжних нам робіт російських та радянських дослідників, ос-
танні не виводять поняття “чжун-юн” на рівень категоріальності, локалізуючи його в рамках
методології як “принцип”, “онтологічна основа сущого і свідомості” тощо.

Інакше розкривається проблема “чжун-юн” у китайських джерелах. У колективній моно-
графії за назвою “Історія китайської філософії” шлях “золотої середини” визначається як одна з
основних ланок ідеології реформізму Конфуція – “теорія компромісу (між “надмірністю” й “відста-
ванням”) і теорія згладження протиріч” [История… 1989, 73]. Тобто “чжун-юн” як поняття висту-
пає концентрованим втіленням практичного, методологічного аспекту комплексного етичного
вчення Конфуція і послідовно проводиться практично в усіх відповідних текстах: “Лунь юй”, “Да
Сює”, “Чжун юн” та ін. Іншими словами, “чжун-юн” функціонує не як властивість предмету чи
характеристика стану, а як самостійна формотворча модель (у даному випадку мова йде лише про
модель соціальної поведінки і форми державного управління),  на чому ми зупинимося нижче. У
праці видатного китайського філософа сучасності Фен Юланя “Стисла історія китайської філо-
софії” пропонується дуже цікаве й змістовне бачення “чжун-юн”. “Чжун” розглядається автором у
соціальному контексті як суто функціональна сутність, спрямована на “досягнення гармонії” [Фэн
Юлань 1998, 199]: “…гармонія народжується із чжун, і саме чжун приводить до гармонії те, що
інакше лишалось би неузгодженим…” [Фэн Юлань 1998, 198]. Разом з тим термін “юн” – паронім
“чжун”, – у Фен Юланя передає поняття “простого і звичайного”, що, на нашу думку, не є виправ-
даним хоча б із етимологічних міркувань: за словником “Шовень” [Shuowen…2000] парадигма
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ієрогліфа “юн” не містить значення “простий, звичайний”, – це його сучасне значення. Щодо інших
наших міркувань з цього приводу див.: [Гамянін 1999].

“Історія давньокитайської ідеології” Ян Юнго, зважаючи на значну ідеологічну заангажо-
ваність (видання 1957 року), не становить серйозного інтересу для нашого дослідження, оскіль-
ки “середина” (чжун) розглядається тут як “відірване від об’єктивної дійсності та суспільної прак-
тики порпання у психіці” [Ян Юнго 1957, 180–181]. Єдино цікавим для нас є визначення парного
поняття “чжун-хе” як стану “узгодженості в середині” [Ян Юнго 1957, 179] – йдеться про гармо-
нізуючу функцію “чжун”, згадану Фен Юланем. На жаль, недосяжною для нас лишилася праця
відомого китайського філософа-прагматиста Ху Ши, у якій він дає визначення основних термінів
трактату (див. [Алексеев 1982, 145]).

Як ми переконалися, у визначенні поняття “чжун-юн” різними дослідниками немає єдності, більш
того, розбіжності у трактуваннях є надто істотними, аби ними нехтувати. Що ж таке “чжун-юн”? Універ-
сальна філософська категорія, чи специфічна категорія прийнятна лише в межах китайської філософсь-
кої традиції? Можливо, термін, прийнятий для передання певного стану певної системи? Щоб відповісти
на ці запитання, вважаємо за доцільне вдатися безпосередньо до текстового аналізу трактату.

Почнемо з визначення етимології базових ієрогліфів, звернувшись до словника “Шовень”4

[Shuowen…2000] (див. також: [Гамянін 1999]). Щодо етимології “чжун”5 , то нічого нового виявлено
не було. А ось що стосується “юн”, то було отримано надзвичайно цікавий матеріал для роздумів.
“Юн” складається з ієрогліфів “ген” та “юн-2”. “Юн-2” має значення “можливість здійснення,
сприятливість до дій” і, у свою чергу, складається з елементів “бу” (“ворожити, ворожба”) та
“чжун” (!) (“середина / рівновага”, – в даному контексті означає “влучати”, “вдало здійснити”).
Таким чином, можемо трактувати “юн-2” як “сприятливі умови в результаті успішного
ворожіння”. “Ген” є 7-м з 10 циклічних знаків китайського календаря, репрезентує 7-й сектор
неба (Захід), стихію “метал” та пору року “осінь” [Большой… 1984], а означає “осіннє дозрівання
та плодоношення тьми речей (тобто всього живого)” [Shuowen…2000]. За словником “Шовень”
як “ген”, так і “юн-2” (який тут виступає також і фонетиком) є значущими елементами у складному
слові “юн”, тобто останнє має означати “становлення (дозрівання та плодоношення), зумовлене
успішною ворожбою”. З цього можна зробити такі попередні висновки:

 поняття “чжун” і “юн” є етимологічно пов’язаними і утворюють єдине складне поняття
(цей зв’язок, зокрема, відобразився у їх українському перекладі як “рівновага” та “вива-
женість”);

 “чжун” по відношенню до “юн” є елементарним поняттям, так що структурно “юн” містить
“чжун” у собі, але ієрархічно “виваженість” є вторинним і входить до семантичного поля
поняття “рівновага”6 .

Крім наявності спільних структурних елементів, між ієрогліфами “чжун” та “юн” існує також
певний зв’язок на рівні міфологічно-ритуальному. Якщо у “чжун” – гномоні7  – реалізація небесної
волі відбувається безпосередньо і в одному напрямку (вектор “зверху – донизу”), то “юн” вимагає
неодмінно посередника, у даному випадку – ворожбита (бу). Тож людський чинник (бу) функціонує
як можливість вияву веління неба на землі через “чжун” за вектором “зверху – донизу”, утворюючи
також результуючий вектор “знизу – догори” – становлення усього живого на землі. Наявність
двовекторної взаємодії, зворотного спрямованого зв’язку та людського посередника між небом і
землею може свідчити про свідоме прагнення авторів трактату субстанційно відтворити, відновити
втрачений колись міфічний зв’язок між землею і небом (згадаємо, наприклад, “дерево фусан” [Юань
Кэ 1987, 139]). Тим більш наочним видається це, зважаючи на вертикальну орієнтованість структури
кожного з ієрогліфів та наявність у ній визначальних елементів вже на піктографічному рівні (див.:
[Shuowen…2000; [Гамянін 1999]). Очевидно, що поєднання елементів “небесного” (рівновага – чжун)
і “земного” (виваженість – юн) результується у появі третього (неявленого знаково) елементу –
людського, який тут виконує впорядковуючу функцію і завершує формування тріади китайського
світоустрою. На рівні явленої знаковості усі три елементи поняття “чжун-юн” (як говорилося вище)
можуть виражатися у тексті одним ієрогліфом “чжун” (власне, саме це і спостерігаємо по відношенню
до трактату “Чжун-юн”). Про це пише, але стосовно “І Цзіну”, російський дослідник О.Крушинський:
“…Поняття “середина” виявляє творчу силу числа “три”: адже останнє знаменує собою гармонійне
розв’язання конфлікту, створеного протистоянням двох протилежних начал, і цей шлюбний союз
протилежностей не є безплідним – його плодом якраз і є середина, центр, третє…” [Крушинский
1999, 57]. “Середина” (чжун) не просто “виявляє творчу силу” трійки, вона є її структурним і сутнісним
уособленням, виявом її неявленої енергетики. У відношенні “Чжун юн” так само маємо справу з
“серединою” (чжун; ширше – чжун-юн), функціональність якої якраз і полягає у врівноваженні та
гармонізації “розбалансованих” і “конфліктних” станів. Таким чином, вже суто етимологічний аналіз
семантики “чжун-юн” дає змогу стверджувати, що “чжун-юн” не є ні пасивним прикладним принципом,
який може бути застосований до формування тих чи інших сутностей (наприклад, певних соціальних
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відносин у існуючому загальноетичному контексті), ані статичною умовою для такого формування.
“Чжун-юн” є активним і динамічним моделюючим /упорядковуючим/ формотворчим началом. Втім,
мусимо підтвердити (або спростувати) наше припущення, звернувшись безпосередньо до тексту
трактату “Рівновага і виваженість”.

Перший розділ (чжан) посідає осібне положення, оскільки тут визначається увесь понятій-
ний апарат трактату та функціональне навантаження кожного з них (див. також: [Мартынов
1984, 14]). Усі інші чжани першого блоку (2–12 включно, за поділом Чжу Сі – див. Додаток 1)
пояснюють ідеологічні засади трактату, встановлені у чжані 1 (до речі, термін “чжун-юн”, або
“чжун” зустрічається майже винятково у чжанах 1–11, за винятком чжанів 20 та 27, які у даному
випадку не є визначальними за своїм змістом. Див. прим. 13). Для нас він є особливо цінним,
оскільки тут наводиться єдине в усьому тексті визначення поняття “чжун”:

Визначене небом зветься характером.  Те, що спрямовує характер, зветься благом.  Те, що вихо-
вує благо, зветься освітою…

Тут чітко вимальовується структура, яку ми щойно розглядали по відношенню до поняття “чжун
юн”. Характер (природа речей, їхні властивості) є певною сутністю, визначеною небом (вектор “зни-
зу – донизу”). Благо (дао) спрямовує /веде/ скеровує характер8  (сін), тобто характеризує речі, предикує
їхні взаємини, дає можливість практичної реалізації небесної волі, явленої у характері речей. Нарешті,
“земне” завдання освіти (цзяо) полягає у вихованні “посередника” (інакше кажучи освіта є функціо-
нальною основою аксіології дао – блага людини). Причому освіти у найширшому значенні, що охоп-
лює як виховання суспільного індивіду, так і зрощення на землі самостійно мислячої частини китайсь-
кого космосу. Наведені міркування знаходять підтвердження у чжані 21, де говориться: “…Розуміння
через щирість зветься характером. Щирість через розуміння зветься освітою…”. Поняття характеру
(небесного начала) і освіти (земного начала) визначаються через протиставлення і взаємостановлення
щирості й розуміння, які, відповідно, є виявом небесного (щирість) та земного (розуміння) начал, реа-
лізовані через людину і у людині ж. Отримана троїчна структура “сін-дао-цзяо” (характер – благо –
освіта), подібно “чжун-юн”, моделює принципи суспільної етики, регламентуючи центральність люди-
ни та визначальність освіти у процесі реалізації “веління неба”.

…Від блага неможливо від’єднатись і на мить, [те, від чого] можливо від’єднатись, не є благом.
Тому добродій [поводиться] обережно там, де його не бачать і обачно там, де його не чують.
Немає нічого очевиднішого за приховане, немає нічого наочнішого за потаємне, тому добродій пильнує
себе й на самоті…

Вочевидь, “благо” є рисою іманентною людині, тож у даному випадку воно й виступає
“посередником” – упорядником небесного волевиявлення на землі, формуючи зворотний зв’я-
зок з небом (вектор “знизу – догори”) шляхом виконання ритуальних дійств та здійснення різно-
рівневої соціалізації (див., напр., чжани 14–20, 28, 29, 31, 32).

…Коли радощі, гнів, скорбота й веселощі не вириваються [назовні] – це зветься рівновагою; коли
ж, вирвавшись, утримуються у межах рівноваги – це зветься гармонією.  Рівновага є великим
коренем Піднебесної.  Гармонія є всепроникним благом Піднебесної.  Коли досягаються рівновага і
гармонія, небо й земля набувають [належних] положень і породжують тьму речей…

Ми підійшли до прямого визначення поняття “чжун” – рівноваги. За текстом тут одразу
визначаються дві сфери функціонального виявлення “рівноваги” – соціальна (на прикладі людсь-
ких почуттів) та над-соціальна. На соціальному рівні “чжун” регламентує як саму можливість
вияву почуттів як основи соціалізації, так і міру вже реалізованого вияву цих почуттів, тобто моде-
лює умови комунікації (спілкування9 ) між індивідами / соціогрупами на різних рівнях. Інакше ка-
жучи, “чжун” функціонує як універсальна модель комунікації в межах китайського соціуму. При-
чому модель активна, з максимальним напруженням енергетичного потенціалу – здатності до ди-
намічного якісного самоперетворення, тобто породження певної кінетики (тут: практична реаліза-
ція комунікації між членами соціуму). У цій якості “чжун” знову демонструє “явлену неявленість”10 ,
або динамічну потенцію своєї внутрішньої структури (по відношенню до людини: характер – бла-
го – освіта), виявляючи троїчність “чжун-юн” стосовно соціальної сфери.

У цьому місці неодмінно мусимо перенести увагу на поняття “хе” (гармонія), яке, подібно
словосполученню “чжун-юн”, з’являється у тексті трактату винятково епізодично, але відіграє,
на думку переважної більшості синологів (і ми ніяк не можемо з цим не погодитися), ключову
роль у конфуціанській ідеології взагалі, й у розумінні філософії “Чжун юн” зокрема. Деякі нау-
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ковці вважали навіть поняття “юн” і “хе” достатньо синонімічними, аби перекладати “юн” як
“гармонія” [Васильев 1989, 242], з чим ми погодитися не можемо (див. вище).

За текстом (чжан 1) “гармонія” (хе) виступає якісною похідною від “рівноваги” (чжун), являючи
собою результат одного повного циклу динамічної трансформації стану конотативно заданої системи:
перехід потенціалу рівноваги у кінетику, рух (порушення рівноваги) в умовах збереження визначального
атрибуту системи – її врівноваженості (чжун), – і відтворення рівноваги вже на іншому рівні.  При
цьому “чжун” (регламентуюча модель) визначає конкретний стан наявної системи, а “хе” (рушійна
сила) визначає характер трансформації цього стану, тобто процес. Наголошуємо: активна врівноважуюча
функція “чжун” є умовою виникнення “хе” як результату трансформації, тож, відповідно, “хе” є
динамічною похідною від “чжун”, результатом моделюючого впливу “чжун” на процес трансформації
системи. У соціальному вимірі “хе” є реалізацією комунікативного акту – сутністю, явленою і
притаманною саме людині як актанту процесу спілкування. Таким чином, вже на рівні соціуму можна
стверджувати, що “рівновага” (чжун) є регламентуючою моделлю (потенцією), що робить комунікацію
принципово можливою, тобто є її основною передумовою, а “гармонія” (хе) є вречевленою реалізацією
цієї моделі (потенції), іншими словами – являє “неявлений” (людський) елемент поняття “чжун-юн”,
виступаючи предикатом у тріаді “чжун-хе-юн” (подібно “благу” у тріаді “характер – благо – освіта”).
Наведемо конкретний приклад. Володіння мовою та наявність певного виховання є соціальною
потенцією людини, моделюючим чинником у її здатності спілкуватись у межах певного соціуму. В
даних умовах рівновага передає стан мовчання. Початок комунікації є порушенням рівноваги – процесом
її якісної трансформації (хе). А регламентуюча, врівноважуюча функція “чжун-юн” виявляється у тому,
що актант говорить мовою, яку розуміє опонент, говорить з потрібною швидкістю, гучністю, інтонацією,
використовує потрібну лексику, так що відбувається безконфліктне спілкування. Традиційно у даному
контексті нерідко функціонує поняття “лі” – правила, ритуал (з питання дослідження різних аспектів
“лі” див.: [Конфуцианство… 1982; Этика… 1988; Васильев 1989]). Л.С.Переломов небезпідставно трактує
поняття “хе” як “єдність через різнодумство” [Переломов 1998, 304], підкреслюючи єднальну для згаданої
тріади функцію “хе” – “одного з основних ціннісних критеріїв цзюнь-цзи” [Там само]. Цілісність цієї
тріади підтверджується тим, що реалізація породжуючої динаміки “гармонії” можлива винятково за
умови збереження системою здатності породжувати, тобто актуалізації “рівноваги” як регулятивного
чинника в межах соціуму. Про це говорить і Фен Юлань: “…коли почуття виявляються, але у правильній
рівновазі, це також стан чжун, адже гармонія народжується із чжун, і саме чжун приводить до гармонії
те, що інакше перебувало б у неузгодженості…” [Фэн Юлань 1998, 198]. Ту ж думку, але висловлену
дещо в іншій формі учнем Конфуція Ю Жо, зустрінемо у трактаті “Лунь юй” (розділ 1, параграф 12):
“…знати гармонію, творити гармонію, не обмежуючи її ритуалом (лі), – так чинити не можна…” [Lun
Yu 1988]. Див. також: [История… 1989, 75; Лукьянов 2000, 286; Переломов 1998, 304]. Бачення авторами
трактату шляхів практичної соціальної реалізації тріади “чжун-хе-юн” знайдемо у чжанах 13-20 включно
(за поділом Чжу Сі)11 . Цей масив настільки об’ємний та насичений, що наводити тут окремі фрагменти
просто недоцільно – варто звернутися безпосередньо до тексту [Da… 1997, 68–141; Гамянін 1999].

Усе сказане стосується також сфери над-соціальної, що містить натурфілософську парадигму
китайської космології12 . Корінь є тим, що врівноважує та живить рослину, робить можливим її
існування, функціонування, ріст та відтворення. Корінь є прихованою, неявленою частиною рослини,
і саме від укорінення залежить потенція дерева – його подальша здатність до визрівання і
розмноження. Нарешті, корінь регламентує становлення і розвиток рослини. “Чжун” є “великим
коренем” – врівноважуючим началом Піднебесної, потенцією породження “тьми речей”, тобто
регламентуючою моделлю для усього сущого у Піднебесній. “Хе” є “всепроникним благом” –
динамічним актантом у Піднебесній. Відповідно, наявність регламентуючої моделі (потенції) та
актанта (запліднюючого начала) створюють умови для “народження тьми речей” – самовідтворення
природи як означення остаточної перемоги космосу над хаосом. “Всепроникне благо” (хе)
представляє єднальну ланку між небом і землею, здатну реалізувати потенцію “чжун-юн”, тобто, у
даному випадку, “абсолютний інтелект”, а точніше – “…надлюдину13  (шен, чен), яка стає частиною
світової єдності…” [Алексеев 1978, 32]. Реалізований триєдиний “чжун-юн” являє собою “найвище
досягнення найвищої надлюдини” [Алексеев 1978, 252], більш того, він є уособленням надлюдини –
“мікрокосмом поза часом і простором” [Алексеев 1978, 276], тобто далеко виходить за межі
соціальної площини. Спробуємо проілюструвати сказане на конкретних прикладах. Взаємодія води
та ґрунту є потенцією природи давати життя рослинам, наявність родючого ґрунту і хмар
репрезентує стан рівноваги (чжун-юн). Дощ є порушенням рівноваги, тобто процесом її якісної
трансформації (хе). А регламентуюча, врівноважуюча функція “чжун-юн” виявляється у тому, що
дощ іде у потрібний час, у потрібному місці і у потрібних кількостях (не створюючи ні посухи, ні
повені). У самому тексті “Чжун юн” знайдемо достатньо свідчень тому значенню, яке приділялося
авторами трактату над-соціальній функціональності людини у структурі світоустрою, або, за
терміном Алексєєва, “світової єдності” (згідно з поділом Чжу Сі, це чжани 22–32 включно)::
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…[Той, хто] спроможний вичерпно [осягнути] характер речей, годен впливати на
породження й становлення [усього] на небі й землі. [Той, хто] спроможний впливати на породження
й становлення [усього] на небі й землі, є гідним зрівнятись з небом і землею… (чжан 22)

…У Піднебесній лише гранично щирий є спроможним перетворювати [речі]… (чжан 23)

…Грандіозним є благо святого!  Розстилаючись безмежно, живить тьму речей, височиною
сягає неба.  У своїй величній неозорій повноті вміщує триста правил ритуалу й три тисячі настанов,
які здійснюються лише після появи потрібної людини… (чжан 27)

…дії добродія надовго ставали благом Піднебесної, [його] вчинки надовго ставали законами
для Піднебесної… (чжан 29)

…У Піднебесній лише гранично святий здатен чути, бачити, мати мудрість і знання достатні,
щоб піднестись [над усим]… Неосяжна і невглибима [мудрість його] у вияві своєму є неосяжною
мов небо, невглибимою мов [земна] безодня… [Скрізь, куди] сягають човни й колісниці, де здатна
пройти людина, [усе, що] вкривається небом, тримається землею, опромінюється сонцем і місяцем,
[усюди, де] випадають іней і роси, серед усіх, в кого є кров і дихання, немає [нікого й нічого], хто б
не вшановував [його як] рідного, – тому говорять, [що він є] гідним неба… (чжан 31)

…У Піднебесній лише гранично щирий здатен втілити у життя великі основоположні правила
Піднебесної, встановити великий корінь Піднебесної, пізнати перетворення й становлення неба й
землі, – чи ж залежатиме він від чогось?  Непогрішна його людяність, невимірна його глибина,
неогорненне його небо. – Коли не одвічно досконаломудрий святий, що сягнув благочинності неба,
то хто ж ще спроможний пізнати усе це? (чжан 32)

Принагідно звернемо увагу на те, що моделююча функція “чжун-юн”, описана у трактаті,
виявляє себе також на над-текстовому рівні. Це підтверджується на прикладі виконаного Чжу Сі
структуруванням трактату, що видно зі схеми, наведеної у Додатку 1. Крім цього, за свідченням
деяких дослідників, ця модель реалізується вербально у інших пам’ятках філософської думки Китаю.
Зокрема, багато з висловлювань Конфуція та його учнів, наведених у “Лунь юй”, є “…конкретними
виявами поняття “золотої середини”… ” [История… 1989, 74; Ян Юн-го 1957, 176–186].

Як згадувалося вище, крім найпершого, інші чжани трактату не мають істотного значення для
визначення поняття “чжун-юн” – вони відіграють швидше пояснювальну, ілюстративну роль14 , однак
дають достатньо підстав для тих чи інших тверджень, принаймні “від супротивного”. Наприклад,
текст трактату переконливо спростовує досить поширене серед науковців хибне визначення “чжун-
юн” як “вчення”. Передусім, на момент створення цієї пам’ятки китайська мова була вже надзвичайно
розвинена і автори мали змогу оперувати різноманітними мовними засобами для точної передачі
необхідних понять або думок. В активі китайської ієрогліфіки налічувалося принаймні три терміни,
які означали “вчення”: сює15 , цзяо16 та мень17 . Проте ні вони, ані їхні синоніми не були застосовані
до поняття “чжун-юн” жодного разу, навіть конотативно. Далі, у чжані 2 “чжун-юн” виступає у ролі
предиката (цзюньцзи чжун-юн), об’єкта дії (сяожень фань чжун-юн), а також денотата у структурі
складного суб’єкта (цзюнь чжи чжун-юн є, цзюньцзи ер ши чжун). Така граматична полівалентність
поняття “чжун-юн” вказує на його активну функціональність у межах тексту, що не може відбуватись
по відношенню до пасивного, суто номінативного терміна “вчення”. У чжані 6 говориться, що Шунь
застосовував власну рівновагу (чжун) в управлінні народом. Але “чжун-юн” не є вченням Шуня!
“Чжун” є певною кількісно-якісною характеристикою, а не назвою (вчення). Нарешті, характерними
ознаками трактату “Чжун юн” є відсутність систематизованого викладу ідей та відповідного
понятійного апарату, надзвичайне “тематичне розмаїття, чудернацька композиція” [Мартынов 1984,
14]. Аби розвіяти останні сумніви, згадаємо про те, що “Чжун юн” був лише розділом у книзі “Лі
цзі” – “компендіумі китайської мудрості” [Васильев 1989, 234]. У ньому могли викладатись окремі
положення певного вчення, наводитись відповідні приклади та даватись необхідні настанови. Але
розглядати “чжун-юн” як вчення ми просто не маємо права, хоча в цілому деяка концептуальність
цьому трактату властива, як і певна організація його змісту.

Поверхове прочитання трактату створює враження, що поняття “чжун-юн” є філософською
категорією, принаймні в межах китайської традиції. Для більшої наочності вважаємо за потрібне
запропонувати визначення терміну “категорія”, наведене у філософському енциклопедичному
словнику: “Категорії – гранично узагальнені, фундаментальні поняття, які відображають найбільш
суттєві, закономірні зв’язки й відносини реальної дійсності і пізнання. Виступаючи формами і сталими
організаційними принципами процесу мислення, категорії відтворюють властивості та взаємини буття
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й свідомості у загальній і максимально концентрованій формі…” [Философский… 1983, 251]. Спробуємо
зіставити це визначення з виявленими нами характеристиками поняття “чжун-юн”. По-перше, “чжун-
юн” є цілком умоглядною моделлю породження, конкретні прояви якої можна спостерігати на
соціальному та над-соціальному рівнях. Умоглядність цього поняття виражається у тому, що воно
не може бути індукованим безпосередньо з суспільних відносин або природних явищ та процесів,
тобто не є узагальненням певних явищ та процесів дійсності. По-друге, за змістом переважної більшості
чжанів трактату, “чжун-юн” подається як абсолютна модель породження різнорідних відносин
(взаємин) між різними актантами, але породження 1) циклічного, тобто замкненого, а значить –
обмеженого, і 2) функціонального лише у двох площинах: соціум і природа (у широкому значенні
останньої). Поняття “чжун-юн” не є універсальним поза межами свого функціонального вираження –
наприклад, для сфери індивідуальної свідомості людини. По-третє, у сфері свого функціонування
“чжун-юн” є поняттям агностичним, неможливим для повного втілення в життя (= досконалим,
нездійсненним, недосяжним, невловимим, невичерпним і т.п.), тобто ні онтологічно, ні праксіологічно
ніяким чином не є пов’язаним з процесами мислення (і пізнання як окремого прояву мислення) взагалі.
Іншими словами, “чжун-юн” як абсолютизована модель є метафізичною сутністю, відстороненою
від людської свідомості; як модель, вона за визначенням не може являти собою гранично узагальнене
абстрактне поняття, оскільки через нього не можна нічого помислити або пізнати. Воно визначає
певні взаємини в межах самого буття, причому винятково на фактуальному рівні, як реалізовану
потенцію, даність. “Чжун-юн”, як модель (активне формотворче начало), може характеризувати
певний стан (пасивні умови), а саме – “стан рівноваги” (проміжна ланка процесу породження). Але
не будучи за сутністю та структурою діалектичним поняттям і знаменуючи собою перехід у метафізику,
“чжун-юн” ні в якому разі не може розглядатися як абсолютизація філософської категорії “міра”, а
лише – в якості стану – як її окремий і конкретний вияв.

* * *
Підсумовуючи усе сказане вище, спробуємо дати визначення поняття “чжун-юн”.
“Чжун-юн” не є вченням, хоча текст трактату об’єднаний навколо деякого концепту. “Чжун-

юн” не є принципом, хоча він, реалізуючись за певними принципами, здатен породжувати інші.
“Чжун-юн” не є умовою або станом, але, активізуючись, він формує певні умови і стани. “Чжун-
юн” не є філософською категорією, хоча виконує певні функції категорії “міра” (скажімо, функцію
врівноваження, якісного перетворення сутностей). Не належить “чжун-юн” і суто до соціальної або
психологічної сфери, хоча безпосередньо впливає на породження в їх межах певних сутностей /
взаємин. Більш того, функціональність “чжун-юн” поширюється також на над-соціальну сферу
(натурфілософія), відкриваючи вихід класичного конфуціанства у царину космології. Етимологічно
“чжун-юн” є ієрархічно структурованим складним поняттям, що містить у собі неявлений
антропологічний елемент, і може при максимальній енергетичній напруженості передаватись
триєдиним знаком “чжун”. Явленість “чжун-юн” виражається у тотожності формул “чжун-хе-юн”
та “сін-дао-цзяо”. У сфері соціальних та над-соціальних (природних) відносин між людьми та речами
“чжун-юн” діє як гармонізуюче і формотворче начало, тобто є активною регламентуючою моделлю
цих відносин, обумовлюючи, з одного боку, комунікацію, а з іншого – природне самовідтворення.
Причому ця модель виражається як метафізична сутність і справджується для будь-яких типів
взаємин у окреслених сферах, тобто є моделлю універсальною.

Таким чином, “чжун-юн” у межах китайської класичної філософської традиції є метафізич-
ною сутністю, що функціонує як універсальна активна породжуюча і регламентуюча модель
соціальних та над-соціальних (природних) взаємин.
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1 Переклад повного тексту “Чжун юн” див.: [Гамянін 1999].
2 На жаль, ця робота лишилася для нас недосяжною.
3 П.О.Скачков повідомляє, що ця дипломна робота Л.М.Лебєдєва мала назву “Історія

вивчення європейцями трактату про Чжун та Юн”.
4 Наведені нижче визначення та значення ієрогліфів узято зі словника “Шовень цзєцзи”

[Shuowen…2000].
5 Начертання основних ієрогліфів див. Додаток 2.
6 Тепер стає зрозумілим відсутність подекуди у тексті трактату “юн” поряд зі “чжун”. У

таких випадках можемо переконливо говорити про тотожність “чжун” та “чжун-юн”, причому
саме за цієї умови семантична валентність поняття “чжун” значно зростає.

7 Хотілося б зауважити: російська дослідниця Л.І.Головачова у пошуку ключа для
дешифрування стародавніх філософських текстів (на прикладі “Лунь юй”) звертається саме до
принципу “ритуального (первинного) моделювання” (термін наш. – В.Г.) і знаходить – гномон,
або сонячний годинник (!) [Головачева 1994; 1998; 2001].

8 Цікаво порівняти переклад цього фрагмента у О.Мартинова, який є принципово відмінним
від нашого: “…слідування характеру називається шляхом (дао)…” [Мартынов 1984, 15]. Не
показавши зв’язок поняття освіти (виховання) з дао-шляхом, автор лишає невизначеним кінцеву
мету й призначення цих висловлень, а також позиціює дао як шлях, яким має йти людина у
прагненні досягти певної (автором не визначеної) мети, – а це вже суперечить постулату про
іманентність дао людині (“Чжун юн”, чжан 1).

9 Семантика слова “спілкування” вказує на момент виникнення між актантами певної
спільності, коли відбувається певне вербальне єднання двох чи кількох індивідів. Безперечно, це
процес глибокий та інтимний, а значить – мінімально формалізований (задля наочності можна
привести прямі відповідники з інших мов: російської – “общение” та з англійської – “communication”).

10 Дещо інакше трактування цього питання пропонує О.Мартинов, підкреслюючи
важливість лише стану “невиявленості” (рос. “невыраженность”)[Мартынов 1984, 36-37] і з
якихось причин не згадуючи про активну динаміку “чжун” як моделюючої сутності.

11 Чжани 2, 12, 17, 21, 30 як за змістом, так і за структурним навантаженням, займають
дещо осібне місце, але це – тема окремого дослідження. Див. також Додаток 1.

12 До речі, цей факт може виступати одним з аргументів у науковому диспуті щодо часу
створення “Чжун юн”. Він свідчить, що текст був написаний принаймні напередодні об’єднання
Піднебесної під знаменами Цінь або ж на межі епох Цінь і Хань, оскільки поява у конфуціанських
текстах активного апелювання до над-соціальної сфери як “авторитетного аргументу” у
визначенні суто етичних понять є красномовним свідченням занепаду етичної системи Конфуція,
у вченні якого космологія взагалі не була присутня ні в якому вигляді.

13 У тексті “Чжун юн” поняття “надлюдина” передається термінами “гранично щирий”
(чжан 22, 23), “гранично святий” (чжан 31), “досконаломудрий” (чжан 27), “святий” (чжан 11),
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1 Основна суть
2 Пізнання людей
3 Виправлення серця
4 Виправлення серця
5 Самовдосконалення
6 Ретельність і допитливість
7 Осягнення блага
8 Виправлення серця
9 Виправлення серця
10 Осягнення блага
11 Виправлення серця
12 Пізнання речей
13 Благородні вчинки
14 Самовдосконалення
15 Згуртування родини
16 Згуртування родини
17 Пізнання Неба
18 Згуртування родини
19 Згуртування родини
20 Управління державою
21 Пізнання характеру
22 Щирість прагнень
23 Щирість прагнень
24 Управління державою
25 Щирість прагнень
26 Поглиблення вчення
27 Самовдосконалення
28 Осягнення блага
29 Осягнення розпізнавання
30 Пізнання закону
31 Самовдосконалення
32 Щирість прагнень
33 Виправлення серця

Виділення:
Жирним – назви “опорних” чжанів (починаються з “Пізнання …”).
Курсивом – назви чжанів, що жодного разу не повторюються.

“досконаломудрий святий” (чжан 32), “добродій” (1, 2, 10–16, 20, 25, 27, 29, 33). Див. також
[Алексеев 1978, 60].

14 Статистично: термін “чжун-юн” зустрічається у чжанах 2, 3, 7–9, 11 та 27; “чжун” – у 6,
10 та 20; “юн” лише у 13; “хе” – у 10 та 15.

15 Порівняти: “Да сює” – “Велике вчення”.
16 Порівняти: “жу цзяо” – “конфуціанське вчення”.
17 Порівняти: “фо мень” – “буддійське вчення”.
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В.О. Кіктенко

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ДУХОВНОЇ МІСІЇ В ПЕКІНІ У ФОНДАХ
ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ

За визначенням ієромонаха Миколи [Адоратського]: “В состав членов миссии за 200–летнее ея
существование заметны были направления или течения – малороссийское и великорусское... Малорос-
сийское течение преобладало в XVIII столетии, великорусское в настоящем (XIX ст. – В. К.)”1  [Ни-
колай 1887, 9]. Документи і матеріали, пов’язані з роботою місії відправлялися у відповідні відомства
Російської імперії. Однак частина з них залишалася в приватних руках і тому потрапляла до Києва
після повернення українських місіонерів на Батьківщину. Сьогодні вони знаходяться у фондах Інсти-
туту рукопису Національної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського НАН України2 .

Під назвою “Записки о Китае Смогоржевского” [Записки І...] виявлена частина рукопису
кінця XVIII ст. на 120 листах без початкових 92. Заголовок надписаний рукою митрополита
Київського Євгена [Болховітінова]3 . У кінці приписка: “Слава Господу Богу. Конец  первой кни-
ги”. Ця робота належить ієромонаху Феодосію [Сморжевському або ж Смогоржевському] (?–
1758), який походив з Польщі. Він спочатку навчався у єзуїтів, а після того був професором
Києво-Могилянської академії і входив до складу IV Російської духовної місії в Пекіні. Даний
рукопис був опублікований і відомий під назвою “Об иезуитах в Китае” [Феодосий 1822].

Більш цікавою є знайдена в фондах Інституту частина особистого архіву іншого українсь-
кого місіонера архімандрита Софронія [Грибовського], начальника VIII Російської духовної місії
в Пекіні. Софроній – перший з начальників місії, який розпочав комплексне дослідження Китаю
та взагалі перший історик Китаю в Російській імперії. Ієромонах Микола [Адоратський] наво-
дить 12 його робіт [Николай 1887а, 350]:

1. “Хронологическое описание ныняшнего манджуро-китайского государства, переведенное
мною с латинскаго языка, с прибавлением, мною учиненном, о свойстве и нравах четырех нынеш-
ней династии государях, начиная с Канси по царствующаго ныне Дзяцина, с описанием случаев и
обстоятельств, встретившихся с ними и при них во время их царствования” (115 пiваркушiв).

2. “Повествование о главных народах, обитающих ныне в Китае; о настоящем их правлении и о
протчих нациях, принадлежащих (Китаю); о обычаях и нравах манджуров и китайцев. Как победи-
тели со своими побежденными живут. О порядке, соблюдаемом в Китае. Каким образом учреждена в
той империи экономия. В чем сие государство сильно и в чем слабо. Какая в том месте земля, какие
приносит плоды. Какие в Китае водятся животные. Какие в том государстве законы и как оные
выполняются. Какое китайцы прежде имели понятия о Боге и какое теперь имеют. Откуда взошло в
Китай идолопоклонство, и когда, каким образом и откуду произошли разные секты. Также и о прот-
чих того государства положениях, которыя в сихже замечаниях порознь означены” (115 пiваркушiв).

3. “Прибавление к политическим замечаниям” (33 ½ пiваркуша), де подаються:
а) посади наслiдника маньчжуро–китайського престолу;
б) привілеї бюрократів;
в) станові привілеї;
г) витоки та сутнiстiсть привілеїв у окремих прошарків китайського суспільства;
ґ) посади перших мiнiстрiв;
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д) найбільш ймовірні зовнішні вороги Китаю;
є) звичаї монголів;
ж) зв’язки монголів з Китаєм;
з) висловлювання китайських мудреців;
і) про наступника китайського престолу та обряд призначення.
4. Праця включає такі підрозділи (23 піваркуші):
а) опис бюрократичної системи: чини, посади, порівняння з бюрократичною системою

Російської імперії;
б) про деякі етнічні риси китайців;
в) про найвищий будинок у Китаї та про розмір китайських дзвонів;
г) про клімат північного Китаю;
ґ) запис про деякi риси китайської держави;
д) про кiлькiсть військових офіцерів;
є) вчення про імператора (тобто про Сина Неба. – В.К.);
ж) про данину, що сплачується китайсько–маньчжурському імператору;
з) вірші, складені при смерті першим міністром Хешенєм у 1799 р.;
і) про давню назву китайської імперії Пейдзіна або Бейдзіна;
ї) про пекінського генерал-поліцмейстера;
к) про китайський новий рік;
л) про наказних службовців;
м) про великі привілеї восьми родів у маньчжуро–китайській державі.
4. “Число манджуро–китайских губерний, судебных мест, чиновных людей, государствен-

ных доходов; количество и качество оных” (25 піваркушів).
5. “Подробное сведение об иезуитах”.
6. Накази імператора Юн–джена (Юн Чжен. – В.К.) та доповідь від міністерства (34 піваркуші).
7. Про життя зрадника Лідзичена (Лі Цзичен. – В.К.) або падіння мінської династії та поча-

ток тайцинської династії (маньчжурська династія Цин (1644–1911). – В.К.) (53 піваркуші). Про
селянське повстання 20–30-х  років XVII ст. очолюване Лі Цзиченом, внаслідок придушення яко-
го скінчила своє існування династія Мін і до влади прийшла іноземна маньчжурська династія.

8. Стислий витяг з географії Китаю (з китайського джерела) (6 піваркушів).
9. Відомості про китайські свята, обітницях та клятвах китайців і маньчжурів (2 піваркуші).
10.“Смешное, писанное по-российски, наставление русской школы, ученикам учителем их

именем Юнань. Апология поданная веропроповедниками настоящему императору Дзяцину, на слу-
чай последовавшего от них гонения. Доклады и указы.

11.Наказ імператора Дзя Ціна (Цзя Ціна. – В.К.) (8 піваркушів).
Серед знайдених автором документів до архіву арх. Софронія належать: 1) “Сборник доку-

ментов, черновых и белевых записок и заметок, принадлежавший бывшему начальнику русской мис-
сии в Пекине архимандриту Софронию Грибовскому (1793 –1807 гг.) и большей частию им писан-
нях”4  [Сборник...; Кіктенко 1998]; 2) “Сборник первой четверти ХІХ века”5  [Сборник І...]; 3) “За-
писки бывшаго в Пекине Архимандрита Софрония Грибовского” [Записки...]. Частина наукової спад-
щини архімандрита була надрукована [Софроний 1821; 1861; 1905; 1905а], а частина залишилась в
архівах. Подальший аналіз базується на порівнянні знайдених матеріалів зі списком ієр. Миколи
[Адоратського] та з надрукованими працями і проведенні таким чином їхньої ідентифікації. Далі
у квадратних дужках дана нумерація праць арх. Софронія за списком ієр. Миколи (див. вище).

1) Збірник I – це власноручнi нотатки арх. Софронія [Грибовського] iз доповненнями на
177 аркушах.

До того, як потрапити у фонди ІР ННБ НАН України, знаходився у Києво–Софійському Ка-
федральному соборі. Виходячи із зіставлення нумерації аркушів арх. Софронія [Грибовського] та бібліо-
течної, можна зробити висновок про те, що це не повна, але більша частина паперів архімандрита, що
складаються з офіційних документів VIII РДМП та деяких попередніх місій, листування місії, чорно-
вих нотаток майбутніх творів. Збірник І відкриває можливість спробам реконструкції спадщини пас-
тиря-науковця, його внеску у становлення початків професійного вітчизняного китаєзнавства. При
здійсненні цього опису виникли певні труднощі з назвами робіт Збірника І, які часом відрізняються від
списку ієр. Миколи [Адоратського]. У кількох випадках вдалось з’ясувати, що знайдені роботи були
першими варіантами та фрагментами наступних завершених праць, та встановити дещо невідоме з
дослідницької діяльності  арх. Софронія [Грибовського], про що й йтиметься далі.

Опис та характеристика документа:
Арк. 1: Передмова арх. Софронiя до читача.
Арк. 2–3: Доповiдь Синоду росiйському iмператору вiд 12*6 травня 1805 р. (копiя).
Арк. 4: Звернення Синоду до росiйського iмператора про можливiсть органiзацiї наступної мiсiї.
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Арк. 5–6: “Пункты …” про завдання мiсiї вiд Колегiї iноземних справ Росiйської iмперiї.
Арк. 7: Лист у перекладi російською мовою вiд колегiї Управлiння зовнiшніми провiнцiями

(тобто iноземними справами) до росiйського Сенату. Це супровiдний лист арх. Софронiю та
членам VIII мiсiї, яка завершила строк свого перебування у Пекiнi, для досягнення ними кордо-
ну китайської iмперiї.

Арк. 8: порожнiй аркуш.
Арк. 9–14: Оригінал документа (наявна печатка) – “Инструкция по имянному Ея Импера-

торского величества указу данная из Государственной Коллегии Иностранных дел отправляю-
щемуся в Китайское государство в столичный Город Пекин Архим. Софронию”, Санктпетер-
бург, вiд 16* серпня 1793 р.

Це інструкція, де начальнику місії надавалися різні завдання, зокрема розвідницького спря-
мування. Є сенс навести найбільш цікавий уривок з цього документа цілком:

"В продолжение бытности вашей в Пекине, когда будете находить способы удобные (без
подаче однакоже тамошнему Правительству сомнения и повода видеть в вас себе надзорщика) к
разведыванию в сем удаленном Государстве как о состоянии Его, так о делах и жизни обитающих
в нем народов, то особливым долгом вашим будет, не упускать вести скрытным образом описание
оному для представления по возвращении вашем в Коллегии Иностранных дел: ибо оно не может
быть не любопытно и не нужно по не имению средств к получению иначе достоверных известий о
тамошнем политическом народа состоянии и происшествиях" [Сборник..., 13] .

Слід зазначити, що особисті папери архімандрита надають певну можливість розуміння дея-
ких досі таємних сторін у російсько–китайських відносинах XVIII ст. Офіційна радянська історична
наука подавала розвиток російсько–китайських відносин як неконфліктний мирний шлях зближен-
ня цих країн. Тільки у роботі київського професора Б. Г. Курца "Русско-китайские сношения в XVI,
XVII и XVIII столетиях" 1929 року видання [Курц 1927, 9] можна знайти відомості про прикордонні
військові приготування з боку як Росії, так і Китаю протягом XVIII ст.7 . На арк. 48 (див. нижче) –
"Что Россия ежели вознамерится завоевать Китай, то может с некоторою надеждою успеха произ-
вести свое намерение в дело". Тут подається не припущення, а певний стратегічний план військового
розвитку подій. Арх. Софроній [Грибовський] абсолютно вірно обирає єдиного можливого союзни-
ка та ворога Китаю – сильні племена монголів. На його думку, якщо Росія отримає такого союзни-
ка, то тоді “Россиянам в таком случае не очень трудно будет пройти в Пейдзин и овладеть без даль-
ных неудобств всем Китаем”  [Сборник…, 48]. Це є серйозним доповненням про досить складний і
напружений характер відносин між двома імперіями у той час, а тому безперечно потребує більш
докладного вивчення. Можливо, що майбутня доля праць арх. Софронія [Грибовського] була зу-
мовлена саме виконанням певних “розвідницьких” завдань, бо роботи свої він подав у Колегію
іноземних справ, де вони й набули статусу особливого призначення [Кіктенко 1998].

Арк. 15: змiст 5 пункту росiйсько–китайської угоди 1728 р. (так звана Кяхтинська угода).
Арк. 16: копiя листа з росiйського Сенату до Трибуналу iноземних справ китайської iмперiї.
Арк. 18: порожнiй аркуш.
Арк. 19: копiя наказу росiйського iмператора про правила листування мiсiї, про збережен-

ня державної таємницi та про iншу режимну кореспонденцiю.
Арк. 20–24: Оригiнал (?) Iнструкцiї Синоду арх. Софронiю вiд 24* лютого 1793 р.
Арк. 25: Копiя грамоти (або подорожньої) без дати, що була надана арх. Iларiону [Ле-

жайському] митрополитом Тобольським та всєя Сибіру.
Арк. 26–27: “Пункты ... ” Колегiї iноземних справ Росiйської iмперiї наданi вiдправленому

до Пекiна у 1805 р. начальнику XIX РДМП арх. Iакiнфу [Бiчурiну].
Арк. 28–29: Лист вiд росiйського Сенату до Трибуналу iноземних справ китайської iмперiї

вiд 8* лютого 1804 р. про направлення нової (XIX) росiйської мiсiї до Пекiна.
Арк. 30–31: Лист вiд Колегiї управлiння зовнiшнiми провiнцiями до росiйського Сенату вiдносно

відрядження нової росiйської мiсiї до Пекiна вiд 28 вересня 1806 р. (у перекладi росiйською мовою).
Арк. 32–44: Давньокитайськi філософські афоризми під назвою "Самый чистейший от

китайской мудрости изречения Первых Китайских Мудрецов" – 155 висловлювань давньокитайських
філософів у перекладі арх. Софронія [Грибовського] з латини. Це частина, яка увiйшла до роботи
арх. Софронiя "Прибавление к политическим замечаниям". Мiсцезнаходження її на сьогоднi не вiдоме.
На арк. 32 також мiститься передмова до перекладу та дата – серпень 1806 р. З передмови дiзнаємося,
що переклад з китайської мови здійснив приятель арх. Софронія [Грибовського] хрещений китаєць
Петро (на прізвисько Чау), який дуже добре володів латинською мовою. Проте у передмові арх.
Софроній [Грибовський] говорить, що переклад на латину йому не до вподоби, тому при перекладі
російською мовою він враховував особливості китайської. Справа в тому, що до недавнього часу
про арх. Софронія [Грибовського], починаючи з ієр. Миколи [Адоратського], писали, що він взагалі
не володів ані китайською, ані маньчжурською мовами. Останнє його зауваження щодо перекладу
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та до того ж присутні на аркушах 53, 100 (див. нижче) транскрипції китайських розмовних висловів
дають можливість зробити припущення, що арх. Софроній [Грибовський] володів розмовною
китайською і крім того мав уявлення про деякі суттєві особливості китайської мови. Цікавим є його
критичний погляд на рівень давньокитайської філософії, бо був він людиною освіченою, добре
знайомою з європейською філософією. Ось якими словами він закінчує свої коментарі: "Сии сентенции
против европейских мудрецов изречений не очень мудры" [Cборник..., 44]. Слід також зазначити, що ці
афоризми “далися” архімандритові нелегко, бо в той час для китайців існувала заборона спілкування
з іноземцями, про що можна також дізнатися з передмови. [3 (i)].

Арк. 45–46: чорнові нотатки.
Арк: 46 (об.)–47: Прошеніє подане арх. Софронієм китайському імператору Дзя Ціну у 10-

й рік його правління) на захист православ’я, що було пов’язано із гоніннями християн у Підне-
бесній. Арх. Софроній наводить тут цікаві відомості про підтримку християнства маньчжурськи-
ми імператорами династії Цин – Кан Сі та Цян Лун, тобто подає стислу історичну довідку [11].

Арк. 48: Роздуми арх. Софронія про можливість військового конфлікту між Російською
імперією та Китаєм, оцінка геополітичного стану Китаю, визначення вірогідних противників
Китаю – Монголія та Росія. [3 (є)]

Арк. 49–50: Аркуші відсутні.
Арк.51–53: Опис бунту у провінції Шенсi 11 року правління імператора Дзя Ціна (Цзя Цін. – В.К.).
Арк. 53: Присутня транслітерація китайського висловлювання “Во же ни цянь” – “Я тебя лучшее”.
Арк. 54: Аркуш відсутній.

Арк. 55–63: “Замечание (о причине посылки российских священников в Пейдзин)” – це
попередні нотатки до його історії Російської духовної місії в Пекiнi .

Арк. 59: Про взаємовідносини маньчжурів та монголів. Тут продовжується характеристи-
ка зовнішньополітичних відносин Китаю та визначається проблема, яка пізніше отримує у дос-
лідницькій літературі назву “монгольське питання”. Дійсно протягом XVIII ст. одним з вирі-
шальних факторів у російсько-китайських відносинах були монгольські племена, які відіграва-
ли роль буфера між двома імперіями та значного степового геополітичного простору, що відпо-
відно обумовлювало боротьбу за ці племена з боку Росії та Китаю.

Арк. 60–67: Аркуші відсутні.
Арк. 68–73: “Сколько есть вообще во всем Китайском Государстве судебных мест. Как са-

мых больших, так средних и самых малых”. Арх. Софронiй подає змістовний та докладний опис
за територіальним принципом особливостей формування інституту судів у Пекіні (столиця Цинської
імперії), у Мукдені (колишня столиця маньчжурів) та у всіх провінціях китайської імперії . По-
рівнюючи зі списком ієр. Миколи [Адоратського] можна встановити, що це чорнова частина праці
арх. Софронія "Число манджуро-китайских губерний, судебных мест, чиновных людей, государствен-
ных доходов; количество и качество оных". З певною обережністю ці дані можна використовувати
і сьогодні при вивченні соціально–економічного стану Китаю XVIII ст. [5].

Арк. 74–78: Інформація про флору Китаю за провінціями. Окремо подаються відомості
про те, що отримує до столу імператор. [2].

Арк. 78–84: Про порядок оподаткування в Китайській імперії. Подається зведена таблиця
за провінціями та речами, які оподатковуються.

Арк. 84–86: Про лікарські рослини у Китаї: назва та від яких хвороб.
Арк. 87–88: Про становий устрій та станові привілеї у Китаї.
Арк. 89–100: Чорнові нотатки.
Арк. 100: Присутня транслітерація китайських висловлювань “Тоу и да. – Позади одного

человека” та “Цiу тiу ер да. – Позади другого”.
Арк. 101–105: Аркуші відсутні.
Арк. 110–112: “О Пей Дзинском Генерал Полицмейстере”. [4 (к)].
Арк. 113: “Изображение Конфуция”.
Арк. 113: “Изображение Корейского посла”.
Арк. 114: Подається зображення першого міністра Китайської імперії. [3 (д)].
Арк. 114–115: “О Новом Китайском годе” – докладний опис народних звичаїв. [4 (л)].
Арк. 115–117: Під назвою “Разные о Китае сведения” арх. Софронiй подає характеристику релігій-

ності китайців. Зрозуміло, що загальна оцінка є негативною, бо аналіз йде у порівнянні з православ’ям.
Проте сам описовий матеріал та деякі зауваження місіонера нам здаються актуальними й сьогодні.

За списком iєр. Миколи [Адоратського] у працi арх. Софронiя "Повествование о главных народах,
обитающих ныне в Китае" були зібрані найрізноманітніші відомості про китайську імперію – це опис
побуту та звичаїв як китайців і маньчжурів, так і інших народів, які належали Китаю; ведення народного
господарства та законодавство країни; релігійні уявлення китайців та ін. Можна припустити, що части-
на цих зауважень знаходиться саме на аркушах 115–117, де арх. Софроній [Грибовський] порівнює Ки-
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тай і Єгипет за їх релігійністю. На його думку, спільність їх полягає в поклонінні речам (тобто в ідолопок-
лонстві), а розбіжність – у визначенні становища царя у суспільстві. Арх. Софроній [Грибовський] слуш-
но зауважує, що китайський цар – жрець вищого статусу у суспільстві, єдиний посередник між Небом та
Народом, на відміну від Єгипту, де ті ж функції виконувала окрема каста жерців.

До цього також слiд додати наведені вище “Изображение Конфуция” (загальні відомості
про засновника найпоширенішого філософсько-політичного вчення у традиційному Китаї) на арк.
113, яке також входить до праці "Повествование о главных народах, обитающих ныне в Китае".

Спираючись на відомості iєр. Миколи [Адоратського], можна дати таку загальну характери-
стику дослiдження арх. Софронiєм релiгiйностi китайцiв. Насамперед, арх. Софроній спростовує
деякі європейські судження про те, що Шан–ді8  – це єдиний істинний Бог, наводячи як аргумент
зображення релігійної системи  китайців, що зводиться до вшанування багатьох богів-ідолів: вогню,
води, домашнього вогнища і т. д., що принципово суперечить будь-якому монотеїзму. Арх. Соф-
роній [Грибовський] дає нескладну, але дуже важливу для диференціації релігійності Китаю характе-
ристику буддизму, даосизму та конфуціанства в їх ритуальному та догматичному аспекті через роз-
криття історії їх виникнення від засновників (Лаоцзи9 , Конфуція10 , Будди11 ) до моменту написання
праці. Арх. Софроній [Грибовський]  вважав, що в давні часи китайські філософські книги містили
в собі більш чисте вчення про богопізнання, яке пізніше було зіпсоване перекладачами різних сект.
На наш погляд, це не слід сприймати як ототожнення з православним досвідом, а тільки як аналіз
внутрішніх змін у межах конкретного релігійного ареалу. До речі, саме в цей час у китайській філо-
софії виникає неоконфуціанство12 , яке також займається пошуком витоків своєї думки, що сховали-
ся за синкретизмом державної релігійності. Цілком зрозумілим є інтерес арх. Софронія [Грибовсь-
кого], як і багатьох інших дослідників з Пекінської духовної місії, саме до релігійних поглядів ки-
тайців, оскільки це було головним у здійсненні християнської проповіді. Арх. Софроній [Грибовсь-
кий]  також розповідає про китайські уявлення відносно трьох душ людини та їх зв’язку з тілом, про
головні духовні центри й освіту китайських буддійських та даоських священиків.

Взагалi слiд звернути увагу на надзвичайну поміркованість суджень стосовно іншого
релігійного досвіду, чого вже тоді не вистачало єзуїтам, а сьогодні бракує багатьом дослідникам
цього питання (щодо поміркованості, то це стосується не тільки арх. Софронія, а й взагалі
переважної більшості представників православної місії в Китаї).

Арк. 118–124: чорнові нотатки.
Арк. 124–126: опис посад першого міністра (“Джун тан”). [3].
Арк. 126–128: “Как должно называть китайских, а ныне манджуро–китайских императо-

ров, и великих Князей”.
Арк. 129–130: Про посади спадкоємця китайського престолу. [3 (а)].
Арк. 130–131: Аркуші відсутні.
Арк. 132: Порожні аркуші.
Арк. 133: Ціни на продукти, які закуповувалися для місії.
Арк. 134–136:  “Краткое описание путешествия Императора Дзя Цина (Цзя Цін. – В.К.),

которое он принимал из Пейдзина в Мугден 1805 года, царствования своего на 10-ом году, дня
(погребения) поклонения погребенным манджурским Предкам”.

Арк. 137–146: послання до Синоду: “Известие о причине посылки российских священни-
ков в Пей–дзин”.

Арк. 147–148: чорнові нотатки про монголів.
Арк. 149–163: “Сведение о четырех нынешней Тайцинской династии ханах. Сколько который и как

царствовали” – частина праці [1]. Це переклад з латини, з особистими додатками автора, де описувалися
останні чотири імператори правлячої маньчжурської династії: Кан Сі (1662–1723), Юн Чжен (1723–1736),
Цянь Лун (1736–1796) та Цзя Цін (1796–1821 рр.) та деякі  історичні події за вказаний період, до того ж
подаються відомості про перших цинських імператорiв. Робота створена на підставі використання
латинського джерела за авторством Філіпа Кутлета (у власному перекладі арх. Софронія [Грибовського])
про першого імператора маньчжурської династії Китаю Шунь Чжи (1644–1662) та “Відомостей
Тайцинської династії про чотирьох імператорів” (китайська хроніка з 22 року правління імператора Кан
Сі). Самі відомості обмежуються здебільшого “приватними” подіями у житті китайських імператорів.
Тут знаходимо напівлегендарну історію про звернення Кан Сі через Аюку Хана по допомогу в лікуванні
до російського імператора Петра I, який висилає до нього з посланцем Ізмайловим відомого лікаря
Корфіта, і той лікує Сина Неба від тяжкої хвороби ніг. Далі дізнаємось про коханих жінок імператорів, їх
ворогів, обставини приходу до влади того чи іншого імператора та багато іншого з їх державного й
особистого життя. Крім цього є розповідь про невдалі спроби Англії налагодити стосунки з Китаєм у
травні 1805 р. та трохи раніше, про велику повінь 1801 р. у провінції Чжилінь та Західному Китаї.

Арк. 156–161: доповідна до Синоду про діяльність місії (те ж саме, що на арк. 137–146).
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Арк. 162–171: “Известие о пленении Манджурами Албазинцах, о приведении их в Бей–
дзин, о начале существования в Китае Греко–Российской веры, и о причине посылки из России
в Бей–дзин церковных чинов”.

2) Збірник II – це власноручнi нотатки iз пiзнiшими доповненнями митр. Євгенiя
[Болховiтiнова] на 172 аркушах.

Опис та характеристика документа:
Арк. 1–4: “(Историческая) записка о отправляемой в Пекин духовной Миссии”, у 1805 р. iз

доповненнями митр. Євгенiя (без дати).
Арк. 5–6: “Копия с подлинной копии с листа, данного святителю Иннокентию (Кульчиц-

кому) в С.–Петербурге 21 апреля 1721 года ”
Арк. 7–28: “Записка о китайской миссии” арх. Софронiя iз доповненнями митр. Євгенiя та

з доданням трьох документiв, що стосуються цього питання.
Арк. 29–45: Копiї документiв, що належали Росiйській духовной мiсiї у Пекiнi (це повтор

документiв iз Збiрника I).
Арк. 46–48: “Отъезд графа Владиславовича из Иркутска” у 1728 р. та про заснування По-

сольського Преображенського, Iркутського Вознесенського та Iркутського Знаменського д/
монастирiв.

Арк. 48(о)–58: Виписки про Китай, бiльша частина яких зроблена митр. Євгенiєм з таких
праць: Бантыш–Каменский Н. Н. “Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским
государствами с 1619 по 1792 год”13  [Бантыш–Каменский 1882], “Атлас Лесажев”, R. P. Ioannis
Adami Schall “Historica Relatio de ortu et progressu fidei ortodoxae in regno Chinensi per missionarios
societatis lesu ab anno 1581 usque ad annum 1669 novissime collecta praesipue ex litterieis” [R. P. Ioannis
Adami Schall 1672], 41 книга “Сына Отечества” 1818 р., “С.–П. Академии Ведомости” № 65 за 1818 р.,
Тимковский Е. Ф. “Путешествия в Китай через Монголию 1820 и 1821 гг. В 3–х ч.” [Тимковский
1824], та iн., до того ж додається план забудови Росiйської духовної мiсiї у Пекiнi.

Арк. 59–77: “Копия с рапорта Иркутскому господину гражданскому губернатору от вые-
хавших из Пекина студентов Павла Каменского, Степана Липовцева и Василия Новоселова с
“политическими замечаниями””, 1809 р.

Арк. 78–94: “Прибавление к политическим замечаниям” о должности наследника, вельмо-
жах, должностях, обычаях монголов, союз их с Китаем, открытии тайны о наследнике престола
по смерти государя, о смерти Китайского государя, о обряде бываемом у китайцев при женить-
бе, о дружбе китайцев вообще, о первостепенных вельможах и проч.” [3].

Арк. 96–111: Робота арх. Софронiя “О иезуитах” та його нотатки про переслiдування хри-
стиян у 1805 р., якi вiн сам спостерiгав. Крiм цього тут додаються деякі накази китайської влади.
“О иезуитах” – це найменш самостійна праця архімандрита Софронія, яка відома під назвою
"Подробное описание об иезуитах". Вона одностайно визнається повторенням роботи ієр. Фео-
досія [Сморжевського] (?–1758) “Об иезуитах в Китае” (див. вище) зі змінами та доповненнями
у кінці роботи. Наприклад, це стосується власних спостережень і зауважень арх. Софронія [Гри-
бовського] відносно гонінь на католиків у 1805 р. у Китаї. [6].

Арк. 112–126: Про росiйську мiсiю в Америцi.
Арк. 127: Порожнiй аркуш.
Арк. 128–131: “Таблица современных с Россиею владельцев Китайских и Манджурских

обосторонних посольств”, яка доведена до 1806 р. Таблиця складена арх. Софронiєм.
Арк. 132–133: Лист з Iркутська вiд Г. Белавського вiд 13* лютого 1807 р. про склад

вiдрядженої IХ Росiйської духовної мiсiї до Пекiна.
Арк. 134–137: Вiдомостi про рух торгiвлi мiж Росiєю та Китаєм протягом 1807 р. Складено

арх. Софронiєм.
Арк. 138–139: Про Кяхтинську торгiвлю з працi Семiвського “Описание Сибири” з по-

міткою митр. Євгенiя [Болховiтiнова].
Арк. 140–141: Двi думки графа Савви Владиславовича вiдносно можливостi вiйни Росiї з

Китаєм 1731 р.
Арк. 141 (об.)–143: “Информация (изъяснение) об учрежденных при Китайской границе,

кроме Пекинского каравана, двух торгах, поданное графу Остерману от графа Владиславови-
ча, бывшаго в Пекине чрезвычайного посланника” вiд 19* липня 1734 р.

Арк. 144–157: “1763 года. Разсуждение о предприятии войны с китайцами, сочиненное в
1763 году коллежским советником и Академии Наук профессором Миллером”.

Арк. 158–169: “1764 года. Разсуждение о посольстве в Китай, сочиненное в 1764 году кол-
лежским советником и профессором Миллером”. Праця неповна, вiдсутнє закiнчення.

Арк. 170–176: “О титулатурах в грамоте между Российским и Китайским дворами упот-
ребляемой”, до 1792 р. Наприкiнцi виписка, зроблена митр. Євгенiєм [Болховiтiновим] з мос-
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ковського видання “Исторического, Статистического и Географического Журнала или Совре-
менной Истории Света” за грудень 1819 р.

3) Власноручний рукопис на 36 аркушах, надписаний митр. Євгеном [Болховiтiновим] як
“Записки бывшаго в Пекине Архимандрита Софрония Грибовского, скончавшегося в Новоспас-
ском Московском монастыре на покое 1814 г. мая 17, рукопись собственноручная" в листе, на 36
страницах”. Сам автор дав таку назву: “Путешествие из столичного Манджуро–Китайскаго
Государства города Бейдзина (Пекина) в С. Петербург, Архимандрита Софрония Грибовского,
написанное им, по прибытии его в Россию, в пребывание его на увольнении для излечения в Старопи-
гияльном Московском Новоспасском монастыре, 1810 года”. По аркушах скрепа: “Путешествие
из Бейдзина в Санктпетербург Архимандрита Софрония Грибовского читал и не нашел противна-
го данному наставлению о разсмотрении печатаемых книг лектор Никифор Черепанов П.П.О.”.
Робота була надрукована в “Сибирском вестнике” у 1821 р. пiд назвою "Путешествие Архи-
мандрита Софрония Грибовского от Пекина до Кяхты в 1808 год" [Софроний 1821]. До того як
потрапити у фонди IР ННБ НАНУ рукопис зберiгався у бібліотецi Київської духовної семінарії.

Ці нотатки можна розглядати як жанр мандрівної літератури, що містила в собі різноман-
ітну інформацію про країну. Достатньо згадати Белєві мандрівки до Китаю та описи Марка
Поло, Адама Олеарія та Вільгельма Рубрука, Плано Карпіні та багатьох інших.

Арх. Софроній [Грибовський] не тільки посідає гідне місце серед інших мандрівників, а й
навіть подає приклад практично-теоретичної спадкоємності цього жанру. У своїй роботі автор
зазначає, що перед від’їздом до Китаю його перше знайомство з країною відбулося саме завдяки
мандрівній літературі – це були “Белевы путешествия в Китай” [Софроний 1821, 31]. Спочатку
арх. Софроній [Грибовський] знайомить читача із загальними даними про цей маршрут: дає гео-
графічний опис (назви річок, гір, місцевості), етнографічний опис монголів, опис клімату та місце-
вих тварин. Розпочинаючи свою розповідь про монголів арх. Софроній [Грибовський] наводить
легенди про Чингізхана, славнозвісного царя-воїна. Після цього він подає досить ґрунтовну інфор-
мацію про сучасного правителя Монголії (гегена), його територіальні володіння; матеріальний
стан; про підпорядкованість йому монгольських лам та про загальну соціальну організацію мон-
голів. Але на той час Монголія знаходиться у складній васальній залежності від Китаю, тому далі
йдеться про підпорядкування гегена Маньчжуро-Китайській іноземній Колегії (Ліфаньюань) [Со-
фроний 1821, 32–34]. У праці є досить цікаві повідомлення про перебування арх. Софронія [Гри-
бовського] у Російському Посольському домі в Урзі14  (опис міста й устрою Посольського дому)
та про зустріч з князем Цінь Ваном15  [Софроний 1821, 39]. Наприкінці розповіді про мандрівку
автор подає загальні відомості про Монголію: кордони, правовий стан у Маньчжуро-Китайській
імперії. Не могла не вразити уважного спостерігача й пустеля Гобі: “Гоби изобильна дикими коза-
ми, сернами и зайцами. Змей мне не случалось там видеть, но ящериц превеликое множество;
однако таких больших, как в Малороссии (курсив мій. – В. К.) неприметно” [Софроний 1821, 61].
Слід зазначити, що порівняння з Китаєм своєї батьківщини непоодинокі, більш того, протягом
подальшого розвитку китаєзнавства в Україні це було характерним явищем навіть при аналізі
економічних систем країн, але це вже тема іншого дослідження. Крім загального споглядання за
природою пустелі, арх. Софроній [Грибовський] зробив і досить корисні відкриття природних
багатств: “Я находил на Гоби множество мрамора, являющегося без всякого употребления; также
немало медной руды, коей употребление монголы не знают” [Софроний 1821, 62].

Останній документ – це випадково придбана арх. Модестом16 6* грудня 1846 р. частина
чорнового листування Лоренца Ланга, агента при державному каравані, направленого до Пекіна
1724 р. з російським послом у Китаї, графом Саввою Владиславовичем Рагузинським. Пізніше
це листування було передано арх. Модестом до Києва, де воно зберігалося в Імператорській
бібліотеці при Київській духовній академії [Часть черновой переписки... 1727].

Факт повторного відкриття наведених вище документів вказує на необхідність: 1) подаль-
шого вивчення українських фондів на предмет можливого знаходження джерел з історії Російсь-
кої духовної місії в Пекіні; 2) поглибленого джерелознавчого аналізу знайдених документів; 3) вве-
дення даних джерел у науковий обіг.

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ
Записки… Записки бывшаго в Пекине Архимандрита Софрония Грибовского, скончавшегося

в Новоспасском Московском монастыре на покое 1814 г. мая 17. Рукопись собственноручная. ІР
ННБ НАНУ: Д.С. / П.223, 36 арк.

Записки І… Записки о Китае Смогоржевского. Рукопись собственноручная конца XVIII в.
ІР ННБ НАНУ: Д.С./П.222, 120 арк. (без початкових 92).

Сборник... Сборник документов, черновых и белевых записок и заметок, принадлежавший
бывшему начальнику русской миссии в Пекине архимандриту Софронию Грибовскому (1793–
1807 гг.) и большей частию им писанных, в листе на 172 л. ІР ННБ НАНУ: 345  /  505 С,172 арк.
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Сборник І... Сборник первой четверти ХІХ века, в листе на 177 листах с дополнениями
писанными рукой митрополита Евгения. ІР ННБ НАНУ: 345/506 С, 177 арк.

Часть черновой переписки... Часть черновой переписки агента при Пекинском караване,
Лоренца Ланга, или другого какого-то писаря, с графом Савваю Владиславовичем Рагузинским,
чрезвычайным посланником в Пекине, и с другими, 1727 года. ІР ННБ НАНУ: Д.А. / П 591, 26 арк.

1 Докладніше див.: Кіктенко В. О. Українці на чолі Пекінської духовної місії: до початків
вивчення Китаю в Російській імперії // Сходознавство. – 1998. – № 2. – С. 78–91.

2 Далі – ІР ННБ НАНУ.
3 Євген (Євеімій Болховітінов) (1767–1837) – відомий російський церковний історик.
4 Далі – Збірник I.
5 Далі – Збірник II.
6 Тут і далі дати, подані за старим літочисленням.
7 Докладніше див.: [Кіктенко 1997].
8 Верховна божественна персоналія у китайців.
9 Лаоцзи – напівлегендарний давньокитайський філософ, жив у VI–V ст., який, на думку

деяких дослідників з історії філософії, вважається засновником одного з головних релігійно-
філософських вчень традиційного Китаю – даосизму.

10 Конфуцій – перший історично достовірний давньокитайський філософ, жив у 552 (або
551)–479 рр. до н. е., створив соціально-політичне вчення, яке дало початок формуванню
конфуціанської доктрини, що входила до найголовніших ідеологем імператорського Китаю.

11 Будда – засновник та персоніфіковане втілення філософсько-релігійного вчення, що
виникло в Індії на рубежі нашої ери.

12 Неоконфуціанство – оновлене конфуціанство, в якому були асимільовані деякі уявлення
даосизму та буддизму, тим самим здійснено процес формування єдиного духовно-ціннісного
ядра традиційної культури Далекого Сходу. Це філософсько-етичне вчення існувало протягом
ХІ–ХVII ст. (епохи Сун – Мін).

13 Тобто митр. Євгенiй опрацював матерiал, який на той час ще не був надрукований i
зберiгався в Московському Архiвi Iноземних Справ.

14 Тодішня столиця Монголії.
15 Софроний [Грибовский] архимандрит. Путешествие Софрония Грибовского от Пекина

до Кяхты в 1808 году // Сибирский Вестник. – 1821. – Ч. 1., кн. 2. – С. 39.
16 Арх. Модест у середині ХІХ ст. займав посаду ректора Іркутської духовної семінарії (пізніше

архієпископ Волинський); збирав матеріали та документи, пов’язані з історією Російської духовної місії.
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ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СХОДОЗНАВСТВА

Ю.М. Кочубей

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ГАСПРИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ
ТОГОЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ У МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ

150-річчя від дня народження славного сина кримськотатарського народу, просвітителя і
громадського діяча  Ісмаїл-бея Гаспринського, який відіграв велику роль у “пробудженні” му-
сульманських народів Російської імперії, широко відзначалося 2001 року і заслужено приверну-
ло увагу до цієї видатної постаті у багатьох країнах. Слушно наголошувалося на його заслугах у
відродженні культури кримськотатарського народу, на його значному впливові на розвиток освіти
серед мусульман Росії і не тільки [Ганкевич 1998], але, як на наш погляд, в тіні залишився очевид-
ний зв’язок його діяльності з могутнім реформаторським рухом, який у ХІХ ст. поступово охоп-
лював весь мусульманський світ. Насамперед, це стосується пострадянських дослідників, бо в
часи СРСР ім’я Гаспринського було фактично під забороною. Заради справедливості зазначи-
мо, що принагідно  про це згадувала відома дослідниця Ісламу А. І. Іонова [Ионова 1992, 89], а
“реформатором навіть цілого Ісламу” назвав його кримський політичний діяч, публіцист Джа-
фар Сейдамет (1889–1960) [Seїdamet 1921, 59]. Пояснюється це ще й тим, що в Радянському Со-
юзі вивчення історії і культури так званого Радянського Сходу було штучно відірване від вив-
чення “зарубіжного Сходу”. Тож і діяльність видатного кримськотатарського реформатора і
просвітителя не розглядалася в контексті загальних процесів, що відбувалися в країнах мусуль-
манського Сходу. Слід зазначити, що в Казані було зроблено спробу поставити в ширший кон-
текст постать татарського просвітителя Шігаб-уд-Діна Марджані [Юзеев 1992].

Знаємо, що після навчання у Воронежі і Москві, де він спілкувався з відомим публіцистом
І. Катковим, вже 1871 року у двадцятирічному віці він опинився в Парижі. У цьому році Фран-
ція пережила важливий політичний катаклізм: поразку, розвал імперії, повстання в Парижі, відоме
у нас як “Паризька Комуна”. Очевидно він не міг не замислитися над політичними і соціальни-
ми питаннями, які були актуальними для Франції того часу. Зрозуміло, що допитливий Ісмаїл-
бей не міг не знати й про те, що відбувалося в ці і попередні роки в мусульманському світі – про
успіхи колоніальної експансії європейських держав, про спорадичні вибухи антиколоніальних
повстань. Пам’ятаймо також, що він зовсім юним намагався разом зі своїм другом, литовським
татарином Мустафою Давидовичем попасти на Кріт, щоб стати в лави борців за турецьку спра-
ву. Тобто він уже мав певну “спрямованість думок”, що російською буде “умонастроение”.

Придушення повстання сипаїв у Індії, перемога Франції у війні проти еміра Абд-ель-Каде-
ра (1808–1883) в Алжирі, невдача повстання бабідів в Ірані (1848–1852) – все це, як і невдачі
Туреччини на Балканах, свідчили, що в ісламському світі не все гаразд. Європейські колонізато-
ри і місцеві феодальні володарі стали перепоною на шляху розвитку народів Сходу. Окремі осв-
ічені представники мусульманських країн (по-сучасному “інтелектуали”) ставили самі собі за-
питання про причини поразок східних народів і приходили до висновку, що без переосмислення
ролі Ісламу і його реформування, пристосування до реальностей сучасності, мусульманські країни
не зможуть визволитися від панування європейських колонізаторів у політичному й економіч-
ному плані, наздогнати Європу і відновити колишню славу ісламської цивілізації.
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Рух відродження в арабських країнах після деяких реформ Мухаммеда Алі в Єгипті проявився
затим в оновленні літератури, створенні навчальних закладів європейського типу, розвитку преси
та ін. Так, 1866 року в Бейруті засновано американський коледж. (Нині це один з найвидатніших
університетів Близького Сходу). У 1874 році засновано католицький університет св.Жозефа
(Бейрут), відкрилися нові навчальні заклади в Єгипті, де освітній рух розпочався ще за часів
Мухаммеда Алі, але потім через втручання реакційних феодально-клерикальних кіл почав згасати.
Каїр став важливим інтелектуальним центром арабів, де султанська адміністрація не завжди мала
можливість зашкодити реалізації тих чи інших проектів арабських патріотів, серед яких, до речі,
було чимало християн [Левин 1972, 157–159]. У 1880-ті роки в боротьбу із західними державами на
культурному просторі Близького Сходу вступила Російська імперія, заклавши цілу мережу
православних навчальних закладів під егідою Російського Палестинського товариства.

В Ірані у середині століття розпочав свою просвітницьку діяльність Мірза Мальком-хан
(1833–1908), з яким співпрацював відомий азербайджанський мислитель, письменник Мірза Фатх-
Алі Ахундов (1833–1878).

В Османській імперії ідеї оновлення знайшли вияв у народженні руху за реформи, насам-
перед адміністративної системи, системи освіти, економіки, що перебували в стані кризи. Вчені
встановили ряд періодів турецької історії, які позначають просування шляхом оновлення: танзи-
мат (вступ до реформ), гюльханейський хатт-і-шеріф (1839), хатт-і-хумаюн (другий танзимат,1856)
і, нарешті, проголошення першої конституції (грудень, 1876). Рух за конституцію, який конкрет-
но розпочався 1865 року, викликав такі явища як приватна преса, дисидентська преса за кордо-
ном, політична еміграція. Великого розмаху набула публіцистика [Петросян 1985]. На час пере-
бування Ісмаїл-бея у Парижі там було досить багато турецьких дисидентів, але він тримався від
них осторонь, покладаючи надії на допомогу султана-халіфа в справі пробудження російських,
зокрема кримських мусульман які перебували в лещатах самодержавного режиму.

Прихильники реформ з’явилися і серед мусульман Індії. Серед них визначне місце займає Сейїд Ах-
мед-хан (1817–1898), який вбачав у розвитку освіти, засвоєнні досягнень європейської науки засіб покра-
щення долі свого народу. У 1864 році з’явилися наукові товариства. З іншого боку, Мірза Гулям Ахмед
(1835–1908) виступив у Пенджабі з проповіддю вірувань, які практично становили ревізію деяких догматів
Ісламу. З його іменем пов’язано створення у 1889 році так званої ахмедійської громади, яку не всі мусульма-
ни визнають ортодоксальною. Але характерною рисою цієї громади є особлива увага до освіти.

Ознаки інтелектуального “бродіння”, мабуть, не без впливу визвольної боротьби під прово-
дом імама Шаміля, проявилися й у середовищі мусульман Росії. Відомі імена Чокана Валіханова,
Мірзи Алі Казем-бека, того ж Мірзи Фатх-Алі Ахундова, котрі пройнялися ідеями прогресу,
відсутність якого в мусульманському суспільстві впадала в очі. Але й серед досить консервативних
представників російського мусульманства з’явилися люди, які виступили за реформування суспіль-
ного життя мусульман, за реформу освіти, сімейного і шкільного виховання, зокрема за включення
світських предметів до розкладів мусульманських шкіл (Абдель-Вахід Сулейманов (1786–1862), Хай-
рулла Усманов (1848–1907), Різа-ад-Дін Фахретдінов (1859–1936), Ахмед Доніш (1827–1897), М. Е. -
Османов (1840–1904), Абу-ль-Кайюм Насирі (1825–1902), Гасан Алкадарський (1834–1910), А. К. Ба-
киханов (1794–1846), Шігаб-уд-Дін Марджані (пом. 1889 р.), Г. Курсаві (1783–1814) та ін. Але спора-
дичні ідеї, що висувалися, не знайшли реалізації до появи Ісмаїл-бея Гаспринського.

Найбільший вплив на погляди і становлення Ісмаїл-бея як просвітителя народу мала
діяльність двох видатних ідеологів і діячів руху за реформу Ісламу, за визволення від колоніаль-
ного гніту, якими були Джамаль-ад-Дін аль-Афгані (1838–1897) і шейх Мухаммед Абдо (1849–
1905). Їх інтелектуальна і практична діяльність мала великий вплив на весь мусульманський
Схід. Їм обом довелося зазнати як злетів з ласки сильних цього світу, так і переслідувань, коли
володарям здавалося, що  гаряча проповідь перемін в суспільному житті, перегляду деяких прак-
тик релігії, боротьби за визволення від іноземного панування підриває підвалини їх влади.

Вже відомий на той час речник антиколоніалізму і борець за оновлення Ісламу – аль-Афгані з
1871 по 1879 рік знаходився в Каїрі, де зумів захопити своїми ідеями багатьох єгиптян, у тому числі
й Мухаммеда Абдо. Вважається, що саме діяльність аль-Афгані підготувала антианглійське повстання
під проводом Орабі-паші в Єгипті (1881–1882) та повстання магдистів у Судані. Після поразки ан-
тиколоніальних виступів М. Абдо був змушений емігрувати у Париж, де перебував аль-Афгані. Там
вони розпочали видавати різко антиколоніалістський тижневик “Урва аль-вуска” (“Нерозривний
вузол”), через який поширювали свої ідеї по всьому мусульманському Сходу, викликаючи з боку
правителів і консервативних улемів гнів і ненависть. Газета через деякий час була заборонена.

Гаспринський якраз в цей час прибув у Каїр, бо повертався додому через Північну Афри-
ку. Як видно з подальшого, тут він ближче познайомився з поглядами аль-Афгані та Абдо і,
безперечно, потрапив під їх вплив. Разом з тим слід зазначити, що Ісмаїл-бей виявився не сліпим
наслідувачем видатних реформаторів: багато чого він робив по-своєму, пристосовуючись до
умов Російської імперії, виходячи з інтересів мусульманського населення країни.

Як відомо, аль-Афгані був людиною-політиком, він вважав, що мусульманські народи мають
звільнитися від іноземного панування, взявши на озброєння Іслам як об’єднавчу силу, бо тільки спільно
мусульмани зможуть подолати сильніших ворогів. При цьому він як ідеаліст покладав деякі надії на
мусульманських володарів, зокрема турецького султана. Разом з тим, і на цьому слід наголосити, він
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вважав, що у своєму нинішньому стані релігія Ісламу неспроможна відігравати важливу роль про-
відника мусульман [Goldziher 1965, 416–419; Степанянц 1982, 67–70]. Її, він підкреслював у своїх пропо-
відях, слід оновити, наблизити до потреб суспільства, для чого треба “просвіщати” не тільки простих
жителів Сходу, а й улемів, вводити, наприклад, природничі науки до переліку шкільних дисциплін. Він
надавав цьому великого значення. Це видно хоча б з того, що питанням освіти він присвятив одну зі
своїх праць, яка називається “Про користь навчання і научання”. А написав він загалом, як відомо, не
дуже багато, бо поширював свої ідеї через проповіді і пряме спілкування зі своїми прихильниками.

Якщо аль-Афгані був політичним, революційним для свого часу, мислителем, то Мухаммед
Абдо був, насамперед, теологом, автором цілого ряду трактатів, у яких, як і аль-Афгані, захищав
Іслам від європейських критиків, але разом з тим відстоював думку, що тільки Іслам, оновлений і
очищений від намулу, нагромадженого протягом століть невігласами, відкриє мусульманам щлях
до процвітання. Пізніше, ставши у 1899 році великим муфтієм Єгипту, він провів реформу системи
навчання в найбільшому й понині центрі мусульманської вченості – аль-Азгарі (Каїр), намагаючись
пристосувати її до потреб дня. Він стверджував, що релігія не відкидає науку і що релігійне вчення
може мати раціональне пояснення. Не відкидав він і європейської науки, хоча й наполягав, що в
основі всього має залишатися ісламська релігія [Schacht , 418–420; Anthologie… 1965, 79–81].

Абдо був ліберально-поміркованим у своїх діях і, хоч його вважали ідеологом антианглійського
повстання Орабі-паші, він його не підтримав, бо вважав, що Єгипет ще не готовий до великих змін, що
народ ще слід просвітити і тільки потім можна буде чогось досягти [Левин 1972, 158] Абдо також не міг
стати на позиції арабського націоналізму, який набирав сили, він виступав як панісламіст за збережен-
ня халіфату і навіть Османської імперії, що автоматично приводило його до антизахідництва.

Як же діяв Ісмаїл-бей? Він відкидав ідею про виключність мусульман, не акцентував анти-
імперіалістичних поглядів, як це робив аль-Афгані, ніколи гостро не нападав на релігійних діячів,
що інколи дозволяв собі той же аль-Афгані, але разом з тим він засвоїв один важливий урок –
щоб досягти поставленої мети, треба не дрімати, а діяти. Це, до речі, відзначив А. Кримський у
своїй праці “Мусульманство і його будучність” [Кримський 1904, 198].

Прибувши у 1876 році в Крим, Іслам-бей визначив як свій пріоритет – освіту. Не відкидаючи
значення релігії, він наполягав на введенні так званих неісламських предметів у мусульманських шко-
лах, наближенні навчального процесу до сучасних вимог педагогіки. Він, за словами відомого дослід-
ника спадщини І. Гаспринського – Е. Лаццеріні, “породив джадідський рух” [Lazzerini 1975, 248], який
дуже спричинився до пробудження мусульман Росії, саме через школи. Новий метод навчання, запро-
понований Ісмаїл-беєм, відкривав великі можливості перед вчителем для поширення необхідних знань.
По суті він став піонером оновлення системи і принципів освіти у світі Ісламу [Lazzerini 1975, 248].

Ісмаїл-бей розгорнув енергійну роботу по пропаганді своїх навчальних методів, готував і видавав
підручники, закладав, де тільки була змога, “новометодні школи”. Він відвідав усі регіони Росії, де було
тюркомовне населення, побував і в Бухарському еміраті, був не раз у володіннях Османської імперії і
дійшов навіть до Індії. Треба сказати, що англійська колоніальна адміністрація в Індії не надто прихильно
зустріла проповідника мусульманського відродження. Це ж можна сказати і про представників російської
влади в Середній Азії, яка чинила всілякі перешкоди діяльності Гаспринського і всіма способами не
допускала розвитку “новометодних шкіл”. Якщо їх навіть відкривали з помпою за участю Ісмаїл-бея, то
після його від’їзду все робилося, аби якомога швидше припинити їх існування [Lazzerini 1984, 84]

Цілком виправдано дослідники підкреслювали таку рису Гаспринського, як цілеспрямованість і
наполегливість у досягненні мети. Він спостерігав, яку роль в Європі та й у Туреччині стало відігравати
друковане слово. Його вчителі аль-Афгані, Мухаммед Абдо, Рашид Ріда, як і багато інших діячів му-
сульманського відродження, широко використовували пресу для поширення своїх ідей і пропаганди
політичних цілей. Він теж добився дозволу видавати в Криму газету “Терджумен/Переводчик”, яка
протягом більше як 30 років була рупором, спочатку єдиним, мусульман Росії. А. Ю. Кримський у
цьому зв’язку писав, що тижневик набрав “собі вагу не вузько-кримську, ба спільнотюркську, розходя-
чись геть-геть поза кордонами Російської імперії (навіть в Індії)” [Кримський 1930, 172].

Але він не міг виступати з позицій аль-Афгані й Абдо, хоча й пропагував їх погляди, зокрема
в “Терджумені” (№№  55, 56, 57за 1904 рік) опублікував серію статей про шейха Абдо. Він розумів,
що в умовах Російської імперії ні “арабізм”, ні “османізм” довго не протримаються на шпальтах
його газети. А він хотів її будь-що зберегти. Гаспринський виступив не як панісламіст, хоча завжди
пишався досягненнями ісламської цивілізації, але й не нападав на Іслам, а висував ідею російсько-
мусульманського зближення. Він, подібно до Абдо, критикував Захід за його згубний вплив на му-
сульманське суспільство, але намагався знайти спільну мову з росіянами, доводячи користь для них
у внутрішньо- і зовнішньополітичному плані “російсько-східної згоди” і безпечність для Імперії
ісламської релігії, яка має великий потенціал [Гаспринський 1991]. Закликаючи переймати сучасну
цивілізацію не із Заходу, а із Росії, він разом з тим в іншому місці доводив, що цивілізаторська місія
Росії серед мусульман провалилася [Гаспринський 1991, 208–209]. Серед позитивних постатей в його
творі “Африканські листи” бачимо й магді Мухаммеда-Ахмеда (1848–1880) й славного борця проти
французьких колонізаторів еміра Абд-ель-Кадера (1808–1883) [Климович 1987, 177]. Це свідчить про
його явне співчуття національно-визвольній боротьбі мусульман, хоча він і не кричав про це. Його
вже потім звинуватили в панісламізмі [Литературная энциклопедия 1930, 403], хоч він сам себе та-
ким не заявляв. Але він, як знаємо, кинув відоме гасло про єдність всіх тюрків: “тільде, фікрде, іште
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бірлік” (Єдність у мові, думці і дії) і до кінця своїх днів відстоював ідею створення єдиної, зрозумілої
всім тюркам мови, що вже тоді було утопією. Можна сказати, що він і у практичній політичній
діяльності вже після революції 1905 року в Росії всіляко сприяв об’єднанню всіх мусульманських
народів Імперії, а вони всі були тюрками. Але разом з тим виступав з поміркованих позицій.

Панісламістом, як ми вже зазначали, його важко назвати, проте відомо, що саме він виступив
ініціатором, пропагандистом і організатором першого ісламського конгресу, що йшло в руслі
панісламських ідей аль-Афгані і Абдо [Ганкевич 1995, 39–42; Ганкевич, Шендрікова 2001, 173–197;
Kramer 1993, 764] Він, за своїм звичаєм, взявся гаряче до роботи і, насамперед налагодив публікацію в
Каїрі арабською мовою двічі на тиждень газети “Ан-Нагда” (“Відродження”). Кипуча енергія Ісмаїл-
бея не сподобалася ні на Заході, ні в Росії, ні турецькому султанові. Тож вийшло тільки три номери
газети (1908). В них містилася інформація про життя мусульман в різних країнах світу, про підготовку
до конгресу, різного роду повідомлення, публіцистичні статті. Друкувався переказ деяких матеріалів з
“Терджумана”. Характерна стаття у № 2 “Ан-Нагда”: “Наші східні брати: вірмени, араби-християни,
копти і євреї”. Гаспринський закликає їх стати поряд з мусульманами у боротьбі за краще майбутнє.
Таким чином ми бачимо широчінь його поглядів, яка не дуже часто зустрічалася серед ідеологів
мусульманського реформаторства. Знову й знову доводить він важливість освіти, наводячи приклад
Заходу, де досягли великих успіхів, як він наголошує, завдяки розвитку науки і освіти [Ан-Нагда 1908].
Він, як і аль-Афгані, надавав значення розвиткові промисловості, взагалі економіки.

Мабуть слід зазначити ще одну рису Ісмаїл-бея, яка його відрізняє від вчителів. Всі вони еволюціо-
нували: будучи реформаторами, нерідко повертали назад до “чистоти Ісламу”. Так, Абдо став говорити,
буцімто освіта серед мусульман відстала тому, що в ній “мало Ісламу”. Учень Абдо – Мухаммед Рашид
Ріда (1885–1935) став на кінець фундаменталістом [Ende 1995, 446–448] А. Гаспринський, обравши один
раз стратегічну лінію, твердо її тримався і застосовував різні тактичні дії для її реалізації.

Наведене вище свідчить, що діяльність І. Гаспринського, яка вийшла далеко за рамки Російської
імперії, не була відірваною від процесу загальномусульманського відродження, а становила його органічну
частину. Розглядаючи її в такому контексті і на тлі історичних подій, ми бачимо його постать більш масш-
табною: не тільки як просвітителя кримськотатарського народу, а і як одного з діячів мусульманського
відродження ХІХ – початку ХХ ст., що торували нові шляхи на широких просторах мусульманського світу.
Вивчення спадщини просвітителя принесе користь і в наш час, його слід продовжувати: підходи Ісмаїл-бея
Гаспринського до вирішення ряду проблем в поліконфесійному середовищі актуальні й сьогодні.
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В.Ю. Ганкевич, С.П. Шендрікова

ІСМАЇЛ БЕЙ МУСТАФА ОГЛУ ГАСПРИНСЬКИЙ (1851–1914)

У березні 2001 р. відзначався 150-річний ювілей від дня народження видатного кримсь-
котатарського просвітителя і гуманіста Ісмаїл бея Гаспринського. Ще за життя він був
визнаним серед своїх одновірців, які називали його “дідусем нації”. І.  Гаспринський – ве-
ликий син кримськотатарського народу увійшов в історію загальнолюдської цивілізації,
як національний першодрукар, лідер потужного педагогічного руху, впливовий суспільно-
політичний діяч, відомий письменник та сміливий мислитель. Його гуманістичні ідеї слу-
жили справі зближення, насамперед, тюркських та слов’янських народів. Він виступав за
всеохоплюючий прогрес, якнайширшу пропаганду наукових та духовних знань, розвиток
народної освіти. Своїм яскравим життям та активною діяльністю І. Гаспринський безпо-
середньо сприяв міжетнічній злагоді, міжнаціональному взаєморозумінню, дружбі між на-
родами. Його багатогранна діяльність відіграла провідну роль у формуванні багатьох ас-
пектів культури, просвіти та національної самосвідомості ряду тюркських народів на-
прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ісмаїл Гаспринський народився 8 березня 1851 р. [ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 2821, арк. 6]
у селі Дерекой у родині офіцера російської армії Мустафи Алі оглу Гаспринського, якого
було затверджено 19 квітня 1854 р. у спадковому дворянському достоїнстві [РДІА, ф. 1343,
оп. 19, спр. 841, арк. 10–11 зв.]. За часів Східної (Кримської) війни родина переїхала до Бах-
чисараю. Першу освіту І. Гаспринський отримав вдома та у початковій етно-конфесійній
школі (мектебе). Пізніше батько наполіг, аби він продовжив своє навчання у Сімферо-
польській казеній чоловічій гімназії (1861–1862) [ДААРК, ф.  104, оп. 1, спр. 107, арк. 73.].
Пізніше І. Гаспринський продовжив навчання у Воронезькому військовому навчальному
закладі, а потім у 2-й Московській військовій гімназії [РДІА, ф. 776, оп. 12, 1880, спр. 87,
арк.  6.]. Не закінчивши навчання, він повернувся до Криму, де склав відповідні іспити й став
вчителем початкової міської школи.

У 1871 р. поїхав до Франції. З 1874 по 1875 р. мешкав у Туреччині. Закордонні подорожі
вплинули на формування світогляду І.Гаспринського. Саме після навчання у Росії та мандрів
Європою у нього почала формуватися думка про необхідність термінових реформ духовного
життя мусульман, які базувалися б на поєднанні науково-технічного прогресу християнських та
збереженні оновлених релігійних принципів ісламських народів. До речі, саме враження від
мандрів стали основою сюжетів майбутніх художніх творів І. Гаспринського.

Повернувшись до Криму, він був обраний гласним (депутатом) Бахчисарайської міської
Думи [ДААРК, ф. 64, оп. 1, спр. 31, арк. 41.], а з 13 лютого 1879 [ДААРК, ф. 64, оп. 1, спр. 31,
арк. 106–106 зв.] по 5 березня 1884 р. він [В следствие..., 1884] очолював органи місцевого са-
моврядування на посаді міського голови. Під час цієї роботи І. Гаспринський провів кілька
масштабних реформ. Наприклад, йому вдалося майже втричі збільшити бюджет міста [Сбор-
ник... 1889, 14–25] й розпочати суттєві перетворення у міському господарстві. Залишаючись у
межах діючої юридичної бази, він добився від МВС Російської імперії підвищення квоти пред-
ставництва бахчисарайських мусульман в органах міського самоврядування, яке було обме-
жене існуючими державними законами [ДААРК, ф. 64, оп. 1, спр. 227, арк. 49]. І. Гаспринсь-
кий піклувався про санітарний стан [ДААРК, ф. 64, оп. 1, спр. 76, арк. 6–7; ДААРК, ф. 64, оп. 1,
спр. 80, арк. 4–4 зв.] та розвиток народної освіти [ДААРК, ф. 64, оп. 1, спр. 71, арк. 8–8 зв.,
9 зв.] у Бахчисараї тощо.

З 1879 р. І. Гаспринський розпочав неодноразові спроби створити власне видавництво для
потреб одновірців Російської імперії. Відомі його пропозиції організувати випуск періодичних
видань кримськотатарською мовою “Файдали еглєндже” (1879–1880) [Gankeviç 1995, 1–3], “За-
кон” (1881) [РДІА, ф. 776, оп. 12, 1880, спр. 87, арк. 1–2.] тощо.

Після тривалої боротьби з 10 квітня 1883 р. І. Гаспринський почав видавати та редагувати
першу національну газету кримськотатарською та російською мовами під назвою “Перевод-
чик-Терджиман”. У досить складних умовах видавництво розвивалося й намагалося стежити за
новинками поліграфічної справи. Цікаво, що видання друкарні із провінційного міста Бахчиса-
рая вигравало у конкурентній боротьбі з могутніми поліграфічними підприємствами Великої
Британії на східному ринку розповсюдження Коранів різного формату [Климович 1987, 175].
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Газета “Терджиман” довгий час була єдиним тюркомовним періодичним виданням у Російській
імперії, а на початок ХХ ст. найстарішою мусульманською газетою у світі. “Терджиман”, про-
існувавши майже 35 років, був закритий 23 лютого 1918 р.

Через газету його ідеї розповсюджувалися в багатьох країнах. Це насамперед, стосується
Росії (Татарстан, Башкортостан, Північний Кавказ, Сибір тощо), Білорусії, Казахстану, Кир-
гизстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану, Азербайджану. Крім того, “Терджиман”
був досить відомим у Персії, Китаї, Хівінському ханстві, Бухарському еміраті, Єгипті, Болгарії,
Франції, Швейцарії, США. (До речі, сам І. Гаспринський вважав, що його газета більш попу-
лярна серед іноземців, ніж серед співвітчизників [Ганкевич 2000, 125–126].)

“Терджиман” був відомим джерелом неупередженої інформації про стан тюрко-мусуль-
манських народів на теренах Російської імперії для вчених, промисловців, підприємців країн
Європи та Азії. Відомо, що про діяльність І. Гаспринського часто писали провідні видання Франції
та Великої Британії, які, як відомо, мали свої політичні та економічні інтереси на ісламському
Сході. Однак, безперечно, найбільше матеріалами видання І. Гаспринського користувалася пре-
са мусульманських країн. Серед цих видань треба зазначити низку найбільш впливових: “Ікдам”,
“Сабах”, “Гайрет”, “Ватан”, “Діккат”, “Хідмєт”, “Агонк”, “Заман”, “Каїр”, “Ніл”, “Ахтєр”,
“Наасурі” [Гаспринський 1896, 8].

На шпальтах газети “Терджиман” викристалізувався талант І. Гаспринського – редакто-
ра, публіциста, письменника. Видавець найпотужнішого кримськотатарського видавництва, він
підтримував національний творчий потенціал, що народжувався. Серед талановитої молоді, яка
співпрацювала у редакції та видавництві “Терджиману”, треба відзначити таких найбільш відо-
мих діячів кримськотатарської культури та просвіти, як Осман Акчокракли, Мемет Нузет, Якуп
Шакір-Алі, Усеїн Шаміль Тохтаргази, Аблякім Ільмій, Асан Сабрі Айвазов, Ісмаїл Лятифзаде,
Сеїт-Абдулла Озенбашли  [Ганкевич 1999, 27]…

До того ж його  інтернаціоналістичні погляди у повній мірі здійснювалися саме у видав-
ничій справі. І. Гаспринський намагався інтегрувати тюркські народи у різнобарвне життя пол-
іетнічної країни, її багату культуру, складну економіку, високу освіту тощо. З іншого боку, саме
зі шпальт “Терджиману” слов’янський читач мав змогу  безпосередньо познайомитися із духов-
ним життям, повсякденним побутом, розвитком суспільної думки, виникненням інтелектуаль-
них та освітянських потреб багатомільйонного тюрко-мусульманського конгломерату народів
Російської імперії.

У 1886 р. він налагодив видання рекламного додатку до газети “Терджиман” під на-
звою “Листок объявлений” [РДІА, ф. 776, оп. 12, 1880, спр. 87, арк. 72]. Наприкінці 1905 р.
І. Гаспринський почав видавати перший кримськотатарський часопис для жіноцтва “Алємі
нісван” (“Жіночий світ”) [Ганкевич 1992; Ганкевич 1994, 49–50]. Це була третя спроба (перші
дві, невдалі, він спробував реалізувати у 1887 р. – журнал “Тербіє” (“Виховання”) [РДІА,
ф. 776, оп. 12, 1887, спр. 54, арк. 1], а також у 1891 р. – додаток до газети “Терджиман” “Ка-
дин” (“Жінка”)) [РДІА, ф. 776, оп. 12, 1880, спр. 87, арк. 100]. Взимку 1906 р. І. Гаспринсь-
кий добився дозволу на видання першого гумористичного часопису рідною мовою під на-
звою “Ха-ха-ха” [ДААРК, ф. 26, оп. 3, спр. 529, арк. 1–1 зв.]. Пізніше він створив новий тиж-
невик – друкований орган мусульманської фракції Державної Думи Російської імперії газету
“Міллєт” (“Народ”) [ДААРК, ф. 26, оп. 3, спр. 550, арк. 1]. У 1907–1908 рр. у Єгипті І. Гасп-
ринський випустив кілька чисел арабомовної газети “Аль Нагда” (“Відродження”) [Бенниг-
сен 1992, 122]. За успішну видавничу діяльність він неодноразово відзначався на державних
поліграфічних виставках. У 1908 р. до 25-річного ювілею “Терджиману” у казанському ви-
давництві І. Харитонова був виготовлений іменний типографський шрифт імені І. Гаспринсь-
кого [XXV-летие 1908].

З ім’ям І. Гаспринського пов’язано заснування та розвиток просвітянського руху народів
ісламського Сходу – джадидизм (новий, звуковий спосіб навчання грамоті). Він радикально змінив
сутність та структуру початкової освіти в багатьох мусульманських країнах. Навчанню кримсь-
котатарських дітей було надано більш світського характеру. І. Гаспринським були розроблені
основи реформування традиційної мусульманської етно-конфесійної системи народної просвіти.
Його “нові методи навчання” з успіхом застосовувалися не тільки у Криму, а й у Татарстані,
Казахстані, Башкортостані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Азербайджані, Туреч-
чині, Північній Персії та у Китайському Туркестані.
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Ним була написана та видана серія навчальних посібників для національних новометод-
них шкіл. Найбільш відомим серед них став підручник “Ходжа-і суб’ян” (“Вчитель дітей”), який
вийшов друком у чотирьох випусках. Вчителі новометодних шкіл, духовним проводирем та ліде-
ром яких був І.Гаспринський, стали пропагандистами його прогресивних ідей у широких вер-
ствах мусульманського населення, яке у той час часто-густо фанатизувалося релігійними клери-
калами. Тисячі джадидистських мектебе перетворилися на форпости реформування всього ду-
ховного життя, повсякденного побуту багатьох тюркських народів Російської імперії на межі
ХІХ–ХХ ст. Багато з них добивалися присвоєння їм імені І. Гаспринського [Нафигов 1981, 112;
Ганкевич 1998, 137].

З 1887 р. І. Гаспринський був членом науково-краєзнавчої організації Криму – Таврійсь-
кої губернської вченої архівної комісії [Протокол... 1897, 12; Ганкевич 1992]. Із величезним інте-
ресом він працював у ній та надавав посильну допомогу. До його досвіду зверталися, коли з’яв-
лялася потреба у консультаціях з аналізу ісламських джерел [Протоколы... 1914, 296; Ганкевич
1996, 128], йому доручався нагляд за ходом археологічних досліджень у передмістях Бахчисараю
[Протоколы... 1899, 85–87; Ганкевич 1995, 42–43] тощо. За це І. Гаспринського високо цінували й
вважали корисним членом Таврійської вченої архівної комісії [Отчет... 1915, 269].

У 1905 р. І. Гаспринський та його однодумці створили мусульманську ліберальну
організацію “Іттіфак ель муслімін” (“Союз мусульман”). Вона стояла на позиціях, які були
подібні партійній ідеології ліво-ліберальних конституційних демократів (так званої партії
народної свободи). І. Гаспринський був членом ЦК та безпосередньо очолив Кримське
відділення “Іттіфак ель муслімін”. Восени 1905 р. він та очолюване ним відділення
організації  перейшли на позиці ї  “Союза 17 октября” (октябристи – партія право-
ліберального спрямування). І. Гаспринський брав активну участь у всіх трьох з’їздах
“Іттіфак ель муслімін” та головував на І установчому форумі. Серед кримськотатарських
політичних однодумців І. Гаспринського треба зазначити таких відомих суспільних діячів,
як Мустафа Кіпчакський, Асан Сабрі Айвазов, Абдурахман Мємєтоглу, Асан Тарпієв,
Сулейман Кримтаєв, Абдурєшит Мєдієв, Рустам Ахундов, Гурзуф Ібрагім, Алі Булгаков,
Аббас Корбєк, Ісмаїл та Амєт Муфтізаде [Ганкевич 1998, 114–120]. З плином часу деякі з
них пішли окремим політичним шляхом. Але вони повсякчасно відчували ідеологічні впливи
саме І. Гаспринського, його політично виважену, спокійну й розсудливу позицію [КРКМ,
фонд А. Медієва, КП 27043, спр. 10025, арк. 4].

І. Гаспринський стояв біля витоків Всеросійської професійної спілки поліграфічних
працівників [Переводчик-Терджиман, 1892]. Він розповсюджував ідеї організації численних
регіональних “Громад сприяння бідним мусульманам” [Терджиман 1908], “Бібліотечних спілок”
[ДААРК, ф. 706, оп.  2, спр. 35, арк. 32.] й брав активну участь у роботі багатьох з них, у тому
числі й тих, які знаходилися поза межами власне Криму.

У 1907 р. саме І. Гаспринський запропонував скликати у Каїрі Всесвітній Мусульманський
Конгрес, який мав об’єднати прогресивні сили Сходу на шляху реформування та перетворень.
Він мав розглянути оптимальні напрями розвитку просвіти, культури та питання економічного
підйому народів, які сповідували Іслам. Таким чином, ліберальна ідеологія кримських татар,
інших тюркських народів країни набула міжнародного розголосу, засвідчила про сталу
суспільно-політичну позицію істеблішменту мусульман [Терджиман 1907; Россия 1907; Ганкевич
1995, 39–42].

Світоглядні принципи та ідеї І. Гаспринського базувалися на основі ліберальної ідеології,
прогресивного розвитку суспільства, дружби слов’янських та тюркських народів, конфесійної
терпимості та співпраці християн та мусульман, несприйняття найбільш радикальних вимог
соціалістичних угруповань. Ідеї І. Гаспринського надихали багатьох мислителів Сходу. Його
погляди за суспільною значущістю ставлять у один ряд з ідеями видатних ісламських філософів
та просвітителів Джамалютдіна Аль Афгані, Шигабутдіна Марджані, Мухаммада Абдо, Гасан-
бека Меліка Задарбі, Махмудходжи Бехбуді та ін.

Він рішуче засуджував революційні методи змін у суспільному та економічному житті дер-
жави, які пропагували соціал-радикали або націоналісти,  виступав за еволюційні реформи, які
базувалися б на оновленні законів та права. І. Гаспринський намагався впровадити в усі верства
ісламської умми (громади) життєдайні принципи просвіти та гуманізму. Бувши глибоко вірую-
чим мусульманином, принципово намагався поєднати ісламське віровчення й науково-технічні
досягнення сучасної цивілізації.
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І. Гаспринський був визнаним “патріархом кримського письменства” [Кримський
1930, 190] й автором  кількох цікавих художніх творів. Серед них необхідно зазначити
роман “Листи молли Аббаса Франсові”, частиною якого є утопічна повість “Дар уль Ра-
хат мусульманлари” [Гаспринський 1906]; дистопічну повість – “Африканські листи”  1 ;
історичне оповідання “Арслан киз” 2 ; містичну новелу – “Горе Сходу” [Молла Аббас Фран-
сови 1905; Ганкевич 1996, 152–155]; політичні есе “Русское мусульманство” [Гаспринський
1881], “Русско-восточное соглашение” [Гаспринський 1896] тощо. Він став засновником
багатьох літературних та публіцистичних жанрів не тільки у кримських татар, а й серед
інших тюркомовних народів. До речі, сюжет одного з його творів став ключовим для по-
еми відомого класика красного письменства Середньої Азії аджи Сіддакі – “Дзеркало при-
кладу” [Брагинский 1972, 451–452]. Історик літератури поволзьких татар Джамалютдін
Валідов вважав художній доробок І. Гаспринського класичною спадщиною у тому числі й
власного народу [Валидов 1923, 85].

За багаторічну й плідну просвітянську та громадську діяльність І. Гаспринського було
нагороджено кількома орденами й медаллю. Серед них треба зазначити: бухарський “Зо-
лотий орден Зірки, що Сходить” (ІІІ ступеню) – 1893 р.;  турецький “Меджидіє”
(IV ступеню) – 1894 р.; російська “Медаль Санкт–Петербурзького російського імператорсь-
кого Технічного товариства” (бронзова)– 1897 р.;  перський “Лева та Сонця” (IV й
III ступеню) останній – у 1904 р.

Він помер 11 вересня 1914 р. у Бахчисараї й похований на території Зинджерлі медресе.
Про значення І. Гаспринського у сучасному світі свідчать численні наукові праці, які були

опубліковані провідними вченими багатьох країн світу. Серед держав, де ведуться інтенсивні
дослідження з вивчення життя та діяльності І. Гаспринського, його творчого доробку, треба
зазначити Російську Федерацію, США, ФРН, Польщу, Туреччину, Узбекистан, Велику Брита-
нію, Францію та ін.

Сьогодні в Україні увічнюється пам’ять про І. Гаспринського. Його ім’ям названі
національні бібліотеки, школи, вулиці; споруджуються монументи та встановлюються
меморіальні дошки в містах та селах Автономної Республіки Крим. Організовуються те-
левізійні та радіо передачі. Провадяться ювілейні урочистості, пропагується його біогра-
фія, ідейна та літературна спадщина. В умовах повернення й облаштування на Батьків-
щині кримські татари відроджують свою мову та культуру. Значення такої особистості,
як І. Гаспринський, для історії кримськотатарського народу величезне. Його багаторіч-
на діяльність в різноманітних галузях грала помітну, інколи вирішальну роль у справі
просвіти багатьох народів. Ім’я великого сина Криму стоїть у ряду найвидатніших про-
світителів Сходу. Саме така історична постать може слугувати наочним прикладом для
сучасників. Гучне ім’я та прогресивна діяльність І. Гаспринського, безперечно, допомо-
жуть віднайти та зміцнити необхідний міжнаціональний та політичний консенсус як у
Криму, так і в усій Українській державі.

ПРИМІТКИ
1 Повість “Африканские письма” (з 1890 “Страна Амазонок”) вперше була надрукована

на сторінках газети “Переводчик-Терджиман” за 1889 –1891 роки: 1889, 12  октября.– № 35;
29 октября.– № 37; 12 ноября.– № 39; 19 ноября.– № 40; 10 декабря.– № 43; 17 декабря.– № 44;
30 декабря.– № 46; 1890, 10 августа.– № 28; 21 августа.– № 29; 23 октября.– № 36; 30 октября.–
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2 Історичне оповідання “Арслан-киз” було надруковане на сторінках газети “Переводчик-
Терджиман” за 1893 –1894 роки: 1893, 2 апреля.– № 12; 25 апреля.– № 14; 9 мая.– № 16; 16 июля.–
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МОВОЗНАВСТВО

О.О. Хамрай

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ
КОНТЕНСИВНОЇ ТИПОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩ

АРАБСЬКОЇ МОВИ

Кілька останніх десятиліть двадцятого століття в арабістиці були позначені досвідом вив-
чення методологічних основ традиційної арабської граматики (ТАГ) в контексті взаємодії з інши-
ми лінгвістичними та філософськими концепціями, а також в світлі досягнень сучасної лінгвістич-
ної думки [Рыбалкин, 31-38, 49-50]. Одним з основних напрямків наукового пошуку в цій галузі
була систематизація відомостей про класичні арабські лінгвістичні концепції з подальшим їх
аналізом із застосуванням методів сучасних наукових досліджень в різних підрозділах лінгвісти-
ки та суміжних дисциплін. З урахуванням цього підхід, вироблений в межах контенсивної, тобто
змістовно орієнтованої типології, а саме, орієнтація на пошук "наскрізних" домінант та опора
на принцип ієрархії як в самих мовних системах, так і в їхньому описанні, може, на наш погляд,
бути застосований до аналізу граматичної системи однієї реально існуючої мови з метою уніфі-
кації та формалізації описання її граматичних явищ в логічному зв'язку з різними концепціями
вивчення цих явищ.

Арабська лінгвістична традиція (АЛТ), яка склалася в середньовічні часи та увібрала в
себе досягнення тогочасної як західної, так і східної лінгвістичної думки, виробила власний, одній
їй притаманний підхід до вивчення граматичних феноменів арабської літературної мови (АЛМ).
В західній арабістиці традиційно панував підхід до вивчення АЛМ, який базувався на зіставленні
її граматичних реалій з відповідними явищами, котрі зустрічаються в європейських мовах,
насамперед, в латині, що призвело до дещо штучного визначення граматичних категорій АЛМ.
В процесі вироблення інтегрального підходу до аналізу системи арабської мови, який би
враховував, з одного боку, семантико-синтаксичні зв'язки у взаємодії з морфологією, з іншого -
дозволив би поєднати в межах єдиної несуперечної системи як традиційні арабські, так і західні
лінгвістичні концепти, а також мав би певний запас евристичної потужності, що дозволяє
аналізувати не тільки усталені структури класичної арабської мови, але й динаміку
функціонування сучасної літературної арабської мови у взаємозв'язку з діалектним мовленням,
доцільно, на нашу думку, врахувати ряд концептуальних поглядів, викладених в роботах
Г. А. Клімова, присвячених питанням контенсивної типології.

В якості вдалого прикладу застосування подібного підходу, який полягає в поєднанні сис-
темних досліджень окремих мов та мовних груп, ареальних досліджень та формально-типолог-
ічних штудій, можна навести досвід вивчення мов Південно-Азійського мовного союзу [Захарь-
ин, 4 і далі]. Справа в тому, що згаданий мовний ареал через низку об'єктивних чинників вклю-
чає велику кількість мов різної типологічної приналежності, від пізньоактивних до ранньоном-
інативних індоєвропейських та дравідійських мов, які в процесі свого розвитку та взаємодії да-
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ють багатий матеріал для вивчення закономірностей утворення граматичної структури. Кон-
тенсивний підхід, який базується на принципі їєрархії, що втілюється в русі від семантики через
синтаксис до морфології та від домінуючих кодуючих до підпорядкованих контрольних власти-
востей, дає можливість чіткого описання, структуризації та формалізації граматичних явищ як в
цілому, так і для окремих мов, як у синхронії, так і в діахронії.

Мовна ситуація в ареалі поширення семітських мов, природно, дуже відрізняється від та-
кої в Південно-Азійському регіоні. Але, поза всяким сумнівом, семітські мови також несуть в
своїх граматичних системах сліди взаємодії типологічних принципів різного ладу. Питання про
аутентичність цих взаємовпливів у межах семітської і навіть афразійської мовної єдності зали-
шається відкритим, головна мета нашого дослідження - дати класифікацію, якомога більш уніф-
іковану та формалізовану, граматичних структур, які функціонують в конкретних семітських
мовах. Вибір арабської літературної мови обумовлений, по-перше високим рівнем розвитку се-
редньовічної арабської лінгвістичної традиції, яка зафіксувала граматичні явища класичної
арабської мови з високим ступенем ретельності, по-друге – наявністю в АЛМ великої кількості
архаїчних конструкцій та граматичних аномалій, по-третє – описовим характером вивчення заз-
начених явищ в традиційних арабських та західних дослідженнях.

Протягом другої половини двадцятого сторіччя в роботах багатьох лінгвістів можна
побачити підвищення уваги до наскрізних системоутворюючих концепцій. Так, В. С.
Храковський, вивчаючи синтаксичні особливості функціонування операторних модальних
арабських дієслів виділяє групи, всередині яких спостерігається стійка кореляція між характером
граматичного оформлення дієслова та його семантикою [Храковский, 122 і далі], а Дж. Оуенс,
досліджуючи класичні арабські граматичні концепції, звертає увагу на структурний характер
арабської граматичної теорії, в межах якої мають місце логічні побудови, елементи котрих
виявляють орієнтацію як на контрольні, так і на кодуючі властивості мовної структури [Оуенс,
85]. Крім цього, Ч. Філлмор, застосовуючи глибинно-синтаксичний підхід до аналізу відмінкової
системи окремих мов, відзначає наявність різних типів реалізації глибинних синтаксичних схем
у вигляді конструкцій, в яких іменник отримує різне граматичне оформлення в залежності від
семантики керуючого дієслова [Филлмор, 205-207]. Поряд з цим І. М. Дьяконов, аналізуючи
окремі граматичні явища афразійських мов, звертає увагу на "ергативне" походження таких
утворень, як, наприклад, давньоєгипетський пасив [Дьяконов 1967, 249-252]. З урахуванням
подальших досліджень Г. А. Клімова, який сформулював чіткі типологічні принципи розрізнення
мов ергативного та активного ладу, до такого підходу можна залучити численні реалії граматичної
системи АЛМ, особливості функціонування яких важко пояснити, виходячи з традиційних
концепцій.

З іншого боку, в працях О.Ф. Лосєва простежується системний підхід до аналізу
взаємозв'язків між типологією мовного мислення та особливостями функціонування й сприйняття
мовних реалій. Незважаючи на те, що автор необгрунтовано, як було показано подальшими
дослідженнями, вважає ергативну фазу обов'язковим попереднім етапом розвитку для всіх
номінативних мов та не приділяє належної уваги мовам класного ладу, вибудована ним парадигма
залежності типу логіки мислення від ладу мови носія дає цінний матеріал для розуміння багатьох
концепцій середньовічної арабської лінгвістичної думки, таких, як i'rAb, qyAs, тощо. Крім цього,
підхід середньовічних арабських граматистів до вивчення граматичної системи арабської мови
в ключових моментах логічних побудов напрочуд дивно корелює з логікою ергативного мислення,
дослідженою Лосєвим [Лосев, 314-318].

Враховуючи сказане вище, виглядає очевидним, що аналіз арабської граматики із застосу-
ванням основних положень контенсивної типології та загальної теорії ергативності може дати
новий підхід до вивчення граматичних складностей арабської мови, зокрема, в галузі синтакси-
су. Доцільним здається також залучення принципів контенсивного підходу до вивчення семан-
тичних детермінант, які лежать в основі логічних побудов середньовічних арабських граматич-
них концепцій.

Запропонований підхід є виправданим і через те, що в цілій низці робіт висловлювалася
думка про доцільність лінгвістичного дослідження не тільки в напрямку "від форми до значен-
ня" але й "від значення до форми". [Климов 1983, 14]

В процесі виконання такого дослідження цілком природним є бажання знайти єдину се-
мантичну детермінанту, "спільний множник", який би дозволив простежити процеси формо- та
структуроутворення в конкретних мовах на різних етапах їхнього розвитку в контексті взаємоз-
в'язку лексики, синтаксису та морфології. Дослідження, здійснені в межах контенсивної типо-
логії, оперують визначенням семантичних детермінант, які є домінуючими для різних контен-
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сивних типів мов. Такі семантичні детермінанти різних мовних типів можуть бути представлені
як різні ступені наближення до опозиції суб'єктної та об'єктної основ. Можна припустити, що
саме становлення таких типологічних систем, як активна та ергативна, завдячує послідовному
зростанню питомої ваги суб'єктно-об'єктного протиставленя в семантичних детермінантах не-
номінативних мов. [Климов 1983, 42].

Як свідчать спостереження за цілою низкою мов, особливо мов “змішаної” типології, про-
цес заміни семантичних детермінант мовних типів, які постулюються в межах контенсивної ти-
пології, відображує діалектику боротьби деградуючої системи з системою, що розвивається. При
цьому найбільш типовим є становище, коли та чи інша характеристика історично передуючого
ладу, втрачаючи своє панівне положення в ключових ланках мовної структури, тимчасово закр-
іплюється на її периферійних ділянках. Саме ця модель розвитку пояснює транспозицію лексич-
них та синтаксичних елементів в морфологічні [Климов 1983, 205].

Очевидним є те, що чим більше послаблюються зв'язки граматичного явища з семанти-
кою, тим вище ймовірність того, що воно зникне з мови. З іншого боку, новий граматичний
феномен виникає там, де регулярність функціонування семантичного елемента починає грама-
тикалізувати його [Андреев, 90].

Цим, можливо, пояснюється той факт, що елементи нового типологічного стану раніш за все
заявляють про себе в принципах структурної організації лексики а попереднього - навпаки, особли-
во стійкими виявляються в морфологічній системі. В той самий час синтаксис займає, ймовірно,
деяке проміжне положення. [Климов 1977, 70]. Таким чином, найбільш консервативним з точки зору
реалізації контенсивно-типологічних змін рівнем виявляється морфологічний, який багатьма своїми
характеристиками здатен відображати норми стану, що його було пережито, навіть в той час, коли
на більш високих рівнях вже сталася глибока структурна перебудова. [Климов 1977, 172].

Як можна побачити, стає яснішою необхідність підкреслити визначальну роль семантич-
ної детермінанти в еволюції мови, а суть еволюції самої семантичної детермінативи може бути
зведено в першому наближенні до процесу послідовного посилення суб'єктно - об'єктної основи
[Климов 1973, 252, Уорф, 59-60].

Виходячи з такого визначення основної семантичної детермінанти є можливість розмежу-
вати та структурно охарактеризувати якнайменше чотири цілісні мовні типи – класний, актив-
ний, ергативний та номінативний. Ймовірно також, що можуть існувати й такі мовні типи, які у
відомих мовах залишаються нереалізованими [Климов 1983, 79]. Подібна ситуація склалася з
так званим нейтральним типом, який було постульовано без достатньої структурної аргумен-
тації і який об'єднав, скоріше, мови, які типологічно не можна було, через брак фактичного
матеріалу, віднести до наведених чотирьох типів [Климов 1976, 129].

Для еталону нейтрального типу варто було б очікувати відсутності морфології, суб'єктно-
об'єктні відносини могли б передаватися тут переважно засобами лексичного рівня, що повинно
забезпечуватися дуже високим ступенем семантичної конкретності (і, відповідно, сильно визна-
ченою референтною співвіднесеністю) функціонуючих дієслівних лексем, яка дійсно спостері-
гається в деяких мовах. Але невирішеність такого фундаментального для контенсивно-типолог-
ічного дослідження питання, як принципи організації дієслівної та іменної лексики у відповід-
них мовах, не дозволяє зараз стверджувати неспіввіднесеність цих мов з яким-небудь з інших
типів [Климов 1983, 87].

В класному мовному типі представлене класно-особове дієвідмінювання, афікси якого не
розрізнюють суб'єктно-об'єктних форм. Активний лад характеризується двома серіями особо-
вих дієслівних афіксів – активною та інактивною – яка не збігається з суб'єктною та об'єктною.
Два ряди особових афіксів ергативного ладу – ергативний та абсолютний синкретично поєдну-
ють суб'єктну та об'єктну функції (при цьому прямо- та непрямооб'єктна функції вже розділені).
В представниках номінативного ладу існує єдиний ряд особових афіксів дієслова. В деяких з них
зустрічаються дві серії таких афіксів досить однозначно орієнтовані в суб'єктно-об'єктному відно-
шенні [Климов 1983 117].

В мовах класної типології відмінкова парадигма взагалі відсутня. В тих рідких випадках,
коли в мові активного ладу представлене елементарне відмінювання, активний та інактивний
відмінки позбавлені суб'ектно-об'єктної співвіднесеності. Ергативний та абсолютний відмінки
мов ергативного типу поєднують специфічним чином розподілену суб'єктно-об'єктну функцію.
Називний та знахідний відмінки номінативних мов досить чітко орієнтовані на передачу суб'єктно-
об'єктних відносин, через що можна говорити про суб'єктний характер номінативу та об'єктний
характер акузативу. Ряди особових афіксів дієслова активного ладу не збігаються із суб'єктними
та об'єктними та припускають лише можливість класифікації як "суб'єкт дії" та "суб'єкт стану".
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В представниках класного ладу лексика несе на собі максимальне навантаження в плані передання
суб'єктно-об'єктних відносин, тоді як в мовах номінативного ладу, навпаки, воно є мінімальним.

Протиставлення стабільних класних ролей, профілюючих в межах класної системи, особ-
ливо, протиставлення істота/неістота, можна розглядати як наближення до внутрішнього сти-
мулу класного ладу, де розподіл за ознакою активність/інактивність, хоча і є лабільним, вияв-
ляє співвіднесеність з розрізненням істоти/неістоти. Ще більш лабільна опозиція агентивної та
фактитивної основ, яка має місце в мовах ергативного типу, виявляючи безсумнівні зв'язки з
протиставленням активної та інактивної основ, наближається, тим не менше, до суб'єктно-
об'єктної семантичної детермінативи активного ладу [Климов 1983, 118]. Для пізньокласного
стану характерним є бінарний принцип протиставлення осіб/неосіб, який накладається на ба-
гаточисленну класифікацію субстантивів, котра визначає специфіку їхнього граматичного стану
[Климов 1983, 80].

В мовах класної типології специфічними є також принципи організації дієслівної та імен-
ної лексики: якщо дієслово має певний набір власне морфологічних категорій, то в іменнику
морфологія ще не відокремлена від словоутворення. Весь запас субстантивів розподілено тут на
змістовно обумовлені класи. Найбільш абстрактним поділом іменників тут може бути опозиція
істота/неістота [Климов 1983, 89]. Має місце також матеріально єдиний та функціонально ди-
фузний з точки зору суб'єктно-об'єктної співвіднесеності ряд класно-особових показників в мор-
фологічній структурі дієслова, які виявляють підпорядкованість категорії особи категорії класу.
Поряд з цим велика кількість дієслів виявляє специфічну діатезу неспособового характеру, яка в
дескриптивних граматиках мов класної типології трактується, як правило, як стан дієслова, хоча,
вочевидь, виходить далеко за межі цієї категорії. Під категорію стану тут підводяться рефлек-
сив, різні версії, вказується навіть на можливість наявності пасиву від семантично неперехідних
дієслів [Климов 1983, 90].

Активний лад, судячи зі змісту своїх структурних компонентів, є результатом трансфор-
мації класного ладу, типологічна глибинна структура якого ще менше відображує протистав-
лення суб'єктної та об'єктної основ. Такий висновок можна зробити на тій підставі, що лабільна
за своїм характером опозиція активної та інактивної основ близька до стабільної опозиції осо-
би/неособи, яка профілює в деяких представниках класного ладу [Климов 1977, 312]. Найвдалі-
шим, на наш погляд, є визначення названого ладу як органічно-активного, яке повніше відобра-
жує його внутрішню сутність [Тищенко, 45]. Але в межах термінологічної системи контенсивно-
типологічних досліджень, якою ми користуємося в межах даного дослідження і яку послідовно
викладено в роботах Г. А. Клімова з цієї проблематики, цей лад визначається як активний.

Найбільш загальна особливість мов активного ладу полягає в орієнтації їхніх поверхневих
структур на особливу глибинну структуру – семантичну детермінативу мови, яка протиставляє
не власне суб'єктне та об'єктне , або якесь інше, а активне та інактивне [Климов 1977, 55]. У
відповідності з його глибинною сутністю активний лад можна визначити як лад, різнорівневі
поверхневі характеристики якого орієнтовані на передання протиставлення не суб'єктної та
об'єктної основи, як номінативні мови і не агентно-фактитивної, як ергативні, а активної та
інактивної. Сукупність ознак-координат поверхневої структури (протиставлення активного та
інактивного класів субстантивів, опозиція активних та інактивних дієслів, кореляція активної та
інактивної конструкції речення, активного та інактивного рядів осібних показників дієслова та
активного та інактивного відмінків) виявляє значно меншу пристосованість до передання
суб'єктно-об'єктних відносин, ніж це виявляється в межах ергативного, а особливо номінативного
ладу [Климов 1977, 57]. Г. А. Клімов зазначає також , що “всі ці відносини ... виражаються і в
будь-якій активній мові. Однак через відсутність в її основних парадигматичних елементах
однозначної орієнтації на суб'єктну або об'єктну основу передання й того й іншого стає досяжним
в контексті взаємодії різних структурних компонентів мови в плані синтагматики”. З іншого
боку, в самій структурі активних мов можна виявити свідоцтво на користь чіткого розрізнення
суб'єкта та об'єкта дії [Климов 1977, 165].

Загалом можна сказати, що “структура активного ладу ... мотивується ... семантичною
детермінантою.., яка протиставляє активне начало інактивному” [Климов 1977, 57]. При цьому
звертає на себе увагу той факт, що в деяких мовах це протиставлення близьке до опозиції особи/
неособи, в інших, навпаки – до опозиції суб'єктного та об'єктного [Климов 1977, 309]. Таким
чином, “найбільш загальна закономірність діахронічного розвитку мов активного ладу... по-
винна бути сформульована як тенденція до посилення орієнтації його конструктивних елементів
на передання суб'єктно-об'єктних відносин, яка послідовно проводиться на всіх рівнях мови”
[Климов 1977, 171]. Крім цього, активною типологією речення є така його типологія, в межах
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якої суб'єкт активної дії трактується інакше, ніж суб'єкт інактивної, тобто стану (при цьому об'єкт
першої трактується аналогічно суб'єкту другої) [Климов 1977, 307].

Зрозуміло, що еволюційна модель зміни типологічного стану мов в напрямку посилення
суб’єктно-об’єктної детермінанти передбачає присутність елементів попереднього типологічного
ладу в представниках наступного. Залишивши осторонь суперечності, які виникають при
використанні для характеристики семантико-граматичних  відносин в конкретних мовах
парціального та системного підходів [Алексеев, 275], нам здається доцільним розглянути
граматичні конструкції, які виникли в межах активного типологічного стану в пра- та
протоафразійську добу і мали, безперечно, тісний зв’язок з мовною семантикою, в контексті їх
нинішнього функціонування в АЛМ у реінтерпретованому вигляді з неминучими для подібної
реінтерпретації відхиленнями від сучасної граматичної норми. З цією метою необхідно, на нашу
думку, детальніше зупинитися на тих характеристиках активного мовного ладу, які стали
визначальними для подальшого розвитку граматичної системи АЛМ, виходячи з тези про
номінативізацію її мов-предків без проходження ергативної фази.

Таким чином, імплікації активного ладу, які зустрічаються в арабській мові, можна розділи-
ти на три типи у відповідності із співвіднесеністю передумов виникнення того чи іншого явища з
певним етапом розвитку самого активного ладу: а саме ранньоактивний, з відчутними слідами
попереднього, тобто класного стану; еталонний, в якому основна семантична детермінанта, тобто
опозиція активної та інактивної основ представлена найбільш повно; та пізньоактивний етап, на
якому відчувається наближення опозиції активного та інактивного актанта до опозиції актанта і
медіума або суб’єкта та об’єкта. Так, наприклад, для ранньоактивного стану характерним є дом-
інування осібних афіксів першої та другої особи по відношенню до афіксів третьої особи, в яких
класноосібні позиції виявляються домінуючими [Климов 1977, 193]. Як приклад імплікації цього
типу в АЛМ можна навести особливості оформлення дієслівного присудка третьої особи множи-
ни.

В існуючих активних мовах пануючим за своєю розповсюдженістю виявляється дієслівний
морфологічний тип активної та інактивної конструкцій. З давньописемних мов цей тип характе-
ризувала еламська мова. Що стосується іменникового різновиду активної та інактивної конст-
рукції речення, то вона тепер на матеріалі ідентифікованих мов активного ладу, нібито, не засв-
ідчена. Можливо, вона була представлена, наприклад, в найбільш ранньому стані давньоєги-
петської мови [Климов 1977, 61]. В межах граматичної системи мов активного ладу активна
конструкція - це модель речення активної типології, що передає активну дію, а інактивна – мо-
дель, що передає стан [Климов 1977, 63].

Прямим результатом принципу утворення збірних імен, який функціонує в мовах актив-
ного ладу, є різноманітність способів утворення множини, які часто зустрічаються в згаданих
мовах [Климов 1973, 242]. Крім цього, якщо в мові існує протиставлення осібного (активного) та
неосібного (пасивного) класів імен, то форми множини можуть мати лише імена активного кла-
су [Климов 1977, 157, 210]. Цікавим в контексті дослідження граматичної системи АЛМ є, на
нашу думку, і те, що в окремих мовах активного ладу існує спеціальний покажчик речового роду
в третій особі однини та множини, тоді як серед покажчиків активних імен, що позначають
діяча, такого нема і його заміняє покажчик жіночого роду [Климов 1977, 235].

На рівні лексики для мов активного ладу  є два специфічних принципи організації словни-
ка. Іменники діляться на активні - "істоти" - люди, тварини, рослини та інактивні - "неістоти"-
субстантиви, які позначають все інше. Дієслова теж певною мірою дублюють такий розподіл - є
активні дієслова, які передають дії, рухи, відправлення життєвих функцій, та стативні, що позна-
чають якість, властивість, стан та ін. Оскільки опозиція перехідність/неперехідність не складає в
межах активної системи структурно релевантної ознаки, в його представниках функціонують
єдині дієслівні лексеми з дифузною з точки зору системи номінативного ладу семантикою типу
помирати/вбивати, горіти/спалювати і т. д. Переважна більшість активних дієслів може інтерп-
ретуватися як дії "істот", а інактивних – як "неістот". Звідси витікає факт лексичної координації
між відповідними класами іменних та дієслівних слів: активне дієслово сполучається з активним
іменем, а стативне – з інактивним.

На рівні морфології має місце протиставлення двох рядів осібних афіксів дієслова - актив-
ного та інактивного. Перший слугує для передання суб'єкта активного дієслова, другий – для
передання суб'єкта стативного дієслова, та, ймовірно, об'єкта активного. Зустрічається також
опозиція двох “відмінків” – активного та інактивного. Перший оформлює підмет при активно-
му дієслові, другий – при стативному, а також інші іменні члени речення. Ця опозиція може бути
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деякою компенсацією послаблення функціонально аналогічної опозиції двох серій особових
показників дієслова.

Звертає на себе увагу наявність у активного дієслова нестанової діатези, яка протиставляє
відцентрові та невідцентрові версії. Існує також морфологічна категорія приналежності, в рам-
ках якої розрізняються форми органічної/неорганічної (відчужуваної/невідчужуваної) природи,
що є одним з варіантів розрізнення осіб та неосіб, при чому розрізнення обох категорій можливе
лише для активних субстантивів. Крім цього, місце дієслівної категорії часу займає категорія
способу дії [Климов 1983, 91-95].

Наведені особливості призвели окремих дослідників до констатації інших типологічних
станів мови, а саме посесивного, прономінального та інкорпоративного які, щоправда, на рівні
семантичної детермінанти зводяться до контенсивних мовних типів, наведених вище.
Прономінальному ладу притаманнна наявність іменного покажчика підмета, який, втім, не можна
вважати покажчиком називного відмінку, а, скоріше, спеціальноого "абсолютного". Крім цього,
звертає на себе увагу нерозрізнення відмінку підмета й прямого додатку, тобто немає ще ніякої
граматичної вказівки на наявність дії, звідки логічно витікає її наявність в сфері лексики, і,
частково, синтаксису [Лосев, 283-286]. Посесивний лад відрізняється від прономінального тим,
що дія передається за допомогою імені, яке знаходится в посесивних стосунках з підметом. І
знову звертає на себе увагу наявність двох відмінків - абсолютного та "посесивного" . Ще одна
цікава особливість посесивного ладу полягає в тому, що розрізняють два класи присвійності, а
саме ті, що позначають частини тіла, родичів, найближчі до суб'єкту предмети і всі органічні
частини будь-якого цілого. Другий клас позначає решту предметів [Лосев, 290].

Як бачимо, ознаки двох наведених “типів” чітко корелюють з особливостями мов актив-
ного ладу і навряд чи можна вважати доцільним виділення їх в окремі групи навіть у складі
одного контенсивного мовного типу. Щодо “інкорпоративного” ладу, то його констатація, як
можна побачити нижче, пов’язана з особливостями дієслівної системи мов активної типології.

В іменниковій морфології активних мов, як вже зазначалося, наявна категорія посесив-
ності з протиставленням форм органічної та неорганічної приналежності, яка слугує для пере-
дання партитивних та посесивних відношень, категорії відмінку та числа розвинені слабо [Кли-
мов 1977, 309]. Характерну рису категоріального складу іменникової морфології складає катего-
рія присвійності, яка протиставляє форми органічної (невідчужуваної) та неорганічної (відчужу-
ваної) приналежності [Климов 1977, 148]. Форми органічної приналежності здатні приймати
три групи субстантивів, що визначаються: назви частин тіла людей та тварин, терміни спорідне-
ності та реалії, тісно пов'язані з людиною або тваринами [Климов 1977, 149]. Слід зауважити, що
присвійні афікси органічної приналежності представлені по мовах афіксами, тотожніми з
дієслівними осібними покажчиками інактивної серії. Форми неорганічної приналежноості пере-
даються або складним утворенням, яке складається з експоненти органічної приналежності та
додаткової афіксації, або - особливим рядом афіксів, який збігається дієслівними осібними по-
кажчиками афективного ряду [Климов 1977, 150 Уленбек, 186-207].

Представникам активного ладу притаманна відсутність парадигми відмінювання - проти-
ставлення активного та інактивного відмінків є характерним лише для пізньоактивного стану,
на правах компенсації опозиції активних ("істот") та інактивних ("неістот") субстантивів, що
послаблюється [Климов 1981, 116].

В самому факті диференційованості обох форм приналежності можна побачити певний
паралелизм функціям активного дієслова, яке розрізняє форми відцентрової ("відчужуваної" ) та
невідцентрової ("невідчужуваної") дії. Не в меншій мірі дві присвійні флексії протиставляються
як "ідентифікуюча" та "неідентифікуюча", тобто у відповідності з тим, чи передаються при цьо-
му відносини частини та цілого чи ні. В літературі вже неодноразово висловлювалося припу-
щення про існування внутрішнього зв'язку між функціонуванням в мові диференційованої за
характером приналежності іменної категорії приналежності та наявності в ній бінарної класиф-
ікації субстантивів [Климов 1977, 151]. Можливо, що самі відношення посесивності (партитив-
ності) повинні були виражатися шляхом іменної морфологічнї категорії присвійності з розріз-
ненням форм органічної та неорганічної приналежності [Климов 1977, 216].

Якщо врахувати факт звичайної нерозвиненості парадигми іменникового відмінювання в
активних мовах, то повинно бути зрозуміло, чому в них, як правило , представлений дієслівний
різновид моделей речення. Іменник та дієслово в мовах активного ладу вже взаємно диференці-
юються, хоча й виявляються сліди синкретичного стану в минулому [Климов 1973, 219]. Для
таких мов особливо справедливою є образна характеристика дієслова як "алгебраїчної формули
думки" [Климов 1977, 60].
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В структурі активного дієслова частіше за все представлений тільки особистий афікс ак-
тивної серії, хоча в деяких мовах є й афікс інактивної. В формах третьої особи суб'єкта в актив-
ному дієслові може бути відсутній покажчик активного ряду при наявності лише афікса інактив-
ного, позначеного об'єктом дії [Климов 1977, 136]. Ненаскрізний характер парадигми дієвідміню-
вання (повна - для активних та дефектна для стативних дієслів), його класно-особовий тип, різке
домінування аспектуальних розбіжностей, що передають спосіб дії, над темпоральними також є
характерними рисами дієслівної морфології активних мов [Климов 1977, 308]. Поряд з цим ак-
тивні дієслова дають широке варіювання основ, тоді як стативні мають одну [Климов 1977, 216],
що корелює з тим, що активне дієслово має багато форм, а стативне - як правило, одну. Слід
також зазначити, що існують спеціальні дієслова і часові форми для позначення руху осіб та
неосіб [Климов 1977, 114].

В типології речення активного ладу профілює кореляція його активної та інактивної кон-
струкцій. Перша з них завдається активним дієсловом-присудком, друга – інактивним. Крім
цього, тут можна виділити афективну конструкцію речення, обумовлену дієсловами ненавмис-
ної дії або стану (в представниках ранньоактивної типології може бути відсутньою). Крім цього,
в структурі стативного дієслова може бути представлений тільки афікс інактивного ряду, який
слугує покажчиком підмета [Климов 1977, 137].

За узгодженням осібних афіксів дієслова в мовах активного ладу завжди є можливість фор-
мального визначення підмета і ближчого додатка (дальший додаток в дієслівній словоформі не
знаходить відображення ). Осібні афікси активного ряду завжди співвіднесені з підметом. Афік-
си інактивного ряду в стативному дієслові співвідносяться з підметом, в інактивному - з ближ-
чим додатком. Нарешті, осібні покажчики афективного ряду в словоформі дієслова ненавмис-
ної дії та стану вказують на підмет [Климов 1977, 138]

Як вже зазначалося, в активних мовах третя особа отримує нульове (а іноді, в сутності,
лише класне) оформлення, тобто, іноді можна навіть сказати, що третя особа ніяк граматично
не виражена [Климов 1977, 139].

Найбільш гомогенну групу в межах активної типології виявляє клас "афективних" дієслів.
Виявлена лише тенденція до обмеження складу verba sentiendi і verba affectuum. Характерною
імплікацією мов активної типології варто вважати також "афективну" конструкцію речення, яка
повинна бути тут визначена як модель речення активної типології, що передає ненавмисну дію
або стан [Климов 1977, 173]. Через недорозвиненість парадигми іменникового відмінювання
афективна конструкція представлена дієслівним різновидом. Описова побудова афективної кон-
струкції виступає тільки в тих мовах активного ладу, де опозиція активного та інактивного на-
чал так чи інакше є близькою до опозиції особи/неособи [Климов 1977, 121].

Оскільки в мовах, що розглядаються, відсутнє протиставлення транзитивного та інтран-
зитивного дієслова, тут відсутня і категорія стану. В той самий час регулярно витримана в цих
мовах діатеза активного дієслова не носить станового характеру та функціонально набли-
жається до опозиції "актанта" та "медіума", характерної для давнього стану індоєвропейських
мов [Климов 1973, 221].

Форми активного та пасивного способів в активному дієслові не отримують диференці-
ації. Їхнє місце тут займає діатеза нестанового характеру, змістовна сутність якої зводиться до
протиставлення відцентрової та невідцентрової версій [Климов 1977, 308]. Семантика дієслівних
словоформ, що протиставляються за її допомогою, принципово відрізняється від змісту опозиції
активного та пасивного стану. Не збігається вона і з протиставленням транзитивної та інтран-
зитивної форм а, як правило, зводиться до опозиції семантики відцентрової та невідцентрової
версій [Климов 1977, 140]. Імплікацією, яка корелює з цим явищем, можна вважати те, що в
деяких номінативних мовах "пасивний стан" утворюється від семантично неперехідних дієслів
[Климов 1977, 198]. Ця діатеза реалізується функціонуванням спеціальних (зазвичай – префіксаль-
них) покажчиків відцентрової або невідцентрової версій, при чому особливо часто виявляється
маркованою невідцентрова версія [Климов 1977, 141].

Місце категорії часу, характерної для представників номінативного ладу, в дієслівній структурі
активних мов займає морфологічна категорія способу дії [Климов 1977, 144]. Для нашого дослідження
є важливим те, що час – суб'єктна одиниця, а спосіб дії – об'єктна [Климов 1977, 145]. Тобто можна
говорити про те, що час є ідентифікуючою категорією, тоді як спосіб дії – неідентифікуючою.

Діеслівна словоформа виявляє тенденцію до відображення в своєму складі всіх елементів
речення [Климов 1973, 220]. Ця особливість граматичної системи мов активної типології поряд
з деякими іншими, наприклад, з тим, що для даних мов є характерним циркумфіксне утворення
заперечних форм [Климов 1977, 148], призвела до постулювання деякими дослідниками окремо-
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го, а саме, інкорпоративного мовного ладу. Інкорпоративний лад, на думку О. Ф. Лосєва, пред-
ставлений в окремих палеоазійських та північноамериканських мовах архаїзмами, які не утво-
рюють будь-якої системи. Єдине, що їх об'єднує, це інкорпоративний характер побудови речен-
ня. Характерною загальною рисою цих мов є відсутність морфології та членів речення [Лосев,
250-252, 264]. Для двочленної інкорпорації характерною є наявність спеціального покажчика
присудковості, який скріплює обидві частини речення, і є незмінним, як "завжди однаковий цвях,
що скріплює дві будь-які дошки "[Лосев, 281]

До подібного тлумачення граматичної системи деяких мов активної типології призводить
також і той факт, що їхні такі істотні риси, як особливо тісний зв'язок між підметом та статив-
ним дієсловом-присудком призводить в умовах звичайної придієслівної позиції до явища інкор-
порації [Климов 1977, 116]. Слід зазначити також, що інкорпоруючий зв'язок присудка з підме-
том та ближчим додатком є практично спільною рисою мов активного ладу [Климов 1977, 125].

Серед ознак-координат активного ладу на синтаксичному рівні можна назвати кореляцію
активної та інактивної конструкції речення, перша з яких завдається активними дієсловами, а
друга - стативними, а також диференційованість в інвентарі другорядних членів речення ближ-
чого та дальшого додатків. Клас афективних дієслів, який виділяється переважно в мовах пізньо-
активної типології, також завдає особливу конструкцію речення [Климов 1977, 306].

У відповідності до синтаксичних залежностей, існуючих в реченні, словопорядок, що пере-
важає в мовах активної типології, може бути відображений схемою S–(O')–(O'')–V для активної
конструкції речення (O' тут символ дальшого додатку, O'' – ближчого ) та схемою S–(O')–V для
інактивної [Климов 1977, 308]. Специфічною є і синтаксична побудова моделей речення, обу-
мовлена особливостями синтаксичної взаємодії компонентів останнього, насамперед структур-
ним домінуванням дієслівного присудка над рештою слів. Цими особливостями й продиктова-
ний характерний для представників активного ладу порядок слів – SOV і OVS. [Климов 1977,
114]. На рівні синтаксису ведуче місце займає опозиція активної та інактивної конструкції. Є
підстави вважати, що афективна конструкція речення, організована специфічною групою дієслів
ненавмисної дії та стану, теж складає характеристику активного ладу.

Особливістю мов активного ладу є наявність ближчого та дальшого додатків, при чому ближ-
чий додаток зустрічається лише при активних дієсловах, тоді як дальший може зустрічатися й при
інактивних. В активній конструкції може зустрічатися ближчий та дальший додатки, в інактивній
– тільки дальший. Спосіб синтаксичного зв'язку слів, який в першу чергу співвідноситься з актив-
ним ладом – це, як вже зазначалося, інкорпорація, за якою стоять тісні зв'язки між активним дієсло-
вом-присудком та ближчим додатком, з одного боку, та стативним дієсловом-присудком і підме-
том – з іншого. Ближчий додаток передає об’єкт спрямованості дії, а дальший наближається до
обставини [Климов 1977, 307 Климов 1983 216]. Ближчий додаток охоплює взагалі ім'я об'єкта
спрямованості будь якого акту дії, зокрема, руху. Синхронною домінантою будь-якої моделі ре-
чення активної типології є дієслово-присудок, яке керує її іменними компонентами. Проявом саме
такої синтаксичної залежності є дуже розповсюджені в цих мовах факти інкорпоративного зв'язку
підмету із стативним дієсловом - присудком та ближчого додатку з активним дієсловом-підметом.
Ближчим додатком зазвичай виявляється іменник, який співвіднесено з інактивним осібним по-
казником дієслова, або зовсім не позначено в останньому [Климов 1977, 117]. В ролі дальшого
додатку повинні виступати іменники, що позначають місце, час дії або стану, а також знаряддя
[Климов 1977, 120].

Через відсутність в мовах активної типології позиційних відмінків, спеціально орієнтова-
них на передання суб'єктно-об'єктних стосунків (називний, знахідний, родовий, давальний)
функції цих відмінків виконують інші іменні форми [Климов 1977, 158]. Ясно, що сюди варто
було б віднести різноманітні локативи, які дійсно зустрічаються в мовах активної типології.
Таке саме, в принципі, і положення інструменталіса, зміст якого нерідко передається особливим
афіксом у складі дієслівної словоформи. Втім, “якщо виходити з ... точки зору, згідно якої не
доводиться говорити про відмінкові парадигми в мові, де відсутні... позиційні відмінки, то ці
локативи... та інструменталіс доведеться виключити із складу відмінювання, оскільки в більшості
випадків в мовах активної типології відсутні і позиційні відмінки” [Климов 1977, 159]. Тим не
менше, в деяких випадках останні існують, і, у відповідності із семантичною детермінативою
активного ладу, представлені кореляцією активного та інактивного відмінків. Функція активно-
го відмінка полягає в оформленні підмета при активному дієслові-присудку, функція інактивно-
го – в оформленні підмета при стативному дієслові-присудку, а також додатка (деякі з них мо-
жуть приймати післяйменникові закінчення) [Климов 1977, 160]. Активний “відмінок” як прави-
ло, маркований, інактивний не несе ніяких позначок. Втім слід зазначити, що “відмінки” мов
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активного ладу, як вже говорилося, не пристосовані для передання ідеї суб’єктності та об’єктності.
Так, протоіндоєвропейський активний маркований відмінок на -S- мав функцію позначення дія-
ча, а немаркований вказував лише на відсутність означеного діяча. Все це дозволяє сказати, що
опозиція активного та інактивного відмінків є найважливішою імплікацією активності на рівні
морфологічної системи, що обслуговує синтаксис [Климов 1977, 306].

Поділ іменних денотатів на лабільні за своєю сутністю "класи" суб'єктів та об'єктів тут ще
приховано за стабільним за своїм характером розподілом субстантивів на активні ("осібні") та
інактивні ("неосібні") класи. З іншого боку, принцип лексикалізації дієслів на активні і стативні
виявляє опору на поняття активності та інактивності дії, яку вони передають, і не відображає її
суб'єктного або об'єктного орієнтування. В галузі синтаксису, як було зазначено вище,
спостерігається кореляція активної та інактивної конструкції речення, а в сфері морфології
неможливо кваліфікувати обидві серії дієслівних осібних афіксів.

На рівні лексики мають місце дрібніші підрозділи інактивних імен, основані на формі пред-
мета, та активних - на розрізненні людей та тварин. “Ці ... групи субстантивів заявляють про
себе в деяких морфологічних особливостях їхнього узгодження з синтаксично пов'язаними з
ними словами. Іншою лексичною феквенталією ... є суплетивізм так званих сингулярних та плю-
ральних дієслів (явище пов'язане з нерозвиненістю форми числа)” [Климов 1977, 309].

Однією з найбільш характерних лексичних фреквенталій активних мов є також дуже ши-
роко поширені тут дублетні пари дієслів, члени яких визначають однорідні дії, які співвідносять-
ся референтами-особами та неособами [Климов 1977, 113]. Мовні факти свідчать також про те,
що активний лад - фаза інтенсивного формування прикметника, тісно пов'язаного одним зі своїх
витоків із стативним дієсловом, а також дієприкметника. [Климов 1977, 110]. Через семантичні
детермінативи активного ладу в прономінальній системі його представників не доводиться очі-
кувати наявності займенників "сам" та "свій" [Климов 1977, 112]

Природно очікувати формування відмінювання саме в ту епоху, коли стабільний розподіл
субстантивів на особи та не-особи починає поступатися місцем їхнім лабільним "класам" суб'єктів
та об'єктів [Климов 1977, 200]. Для пізньоактивного стану є характерною нейтралізація інклю-
зивного та ексклюзивного займенника першої особи множини, зафіксовано також окремі ви-
падки формування розряду присвійних займенників [Климов 1977, 174].

В мовах пізньоактивного ладу відбувається трансформація активного відмінку в деякий
граматичний та лексикалізація дієслів за ознакою транзитивність/інтранзитивність [Климов 1983
181] Для пізньоактивного стану є характерним також певне послаблення позиції активних та
стативних дієслів. З'являються факти переходу активних дієслів на дієвідмінювання за типом
стативних, і навпаки. [Климов 1977, 175]

Дієслова ненавмисної дії або стану обмежуються verba sentiendi і verba affectuum за рахунок
випадіння цілої низки лексем, які не припускають трактування в якості активних або стативних
[Климов 1977, 182]. В окремих випадках  на цьому етапі все ж спостерігається становлення лексем
"сам" та "свій". Послаблення опозиції "активність/інактивність", яке часто констатується в мовах
пізньоактивного ладу свідчить про початок процесу безпосередньої номінативізації цих мов, а у
випадку, коли ця опозиція переходить в транзитивність/інтранзитивність – про прояв тенденції
їхньої ергативізації [Климов 1977, 185].

Відбувається також диференціація додатків – ближчий стає прямим, дальший – непрямим
(або обставиною – О. Х.) [Климов 1977, 186]. Має місце поступове становлення темпоральних
градацій дієслова, яке протікає паралельно з деяким послабленням значущості категорії способу
дії та послабленням протиставлення відцентрової та невідцентрової версії активного дієслова
або поступовим перетворенням їх на опозицію активного та пасивного стану перехідних дієслів
номінативних мов [Климов 1977, 194]. Розділяються флексії імен та дієслів, виникає два прямих
відмінки, загальний та середній рід, інфект та перфект.

Перегрупування від біному активне дієслово (сідати-саджати) - стативне (сидіти) до бінома
транзитивне (саджати) - інтранзитивне (сідати, сидіти) позначає початок процесу ергативізації [Кли-
мов 1977, 176]. На цьому етапі спостерігається також процес звукового уподібнення активного і
стативного дієслова. Активне дієслово з плином часу поступово розподіляється між транзитивними
та інтранзитивними. Перші пов'язані із спрямованістю дії на об'єкт та відображають положення
суб'єкта. Інші дієслова дії обмежуються констатуванням самого їхнього акту, об'єкт дії відсутній, а
стативні перетворюються цілком в інтранзитивні [Климов 1977, 177]. В іншому випадку, вочевидь,
відстежується номінативізація мовної структури, намічається процес перебудови класів активних і
стативних дієслів у приховані класи транзитивних та інтранзитивних [Климов 1977, 179].

Варто зазначити, що конструкції, які є домінуючими в мовах одного контенсивного типу,
можуть бути не тільки представленими в мовах інших типів, але й слугувати для утворення нових,
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притаманних вже іншому типологічному устрою побудов, правда, при цьому неминуче послаб-
люється, а то й втрачається семантична мотивація самої побудови і вона таким чином граматика-
лізується та формалізується, зберігаючи, тим не менше, хоча б і на глибинно-синтаксичному рівні,
зв'язок зі своїми контенсивними “родичами”, утворюючи дуже часто матеріал для різноманітних
виключень, залежно від того, в яких саме формі та значенні увійшли в побудову елементи іншого
типологічного ладу. Наприклад, в нахсько-дагестанських мовах форма суб'єктного генетива не-
рідко не утворюється від імен неосібних, навіть у осіб вона замінюється формою абсолютного
відмінку, якщо змістовний акцент у відповідній атрибутивній синтагмі падає на дію, а не на її
суб'єкт [Климов 1983, 46]. В ряді мов змішаної активно-номінативної або ранньономінативної
типології спостерігається залишкове функціонування відмінку з дуже широким об'єктним змістом,
який відбиває причетність його типологічного прототипу до оформлення іменника найближчого
додатку. Як правило, воно полягає в наявності "знахідного відмінка", який поєднує семантику
загальної спрямованості на об'єкт [Климов 1977, 201]. Важко не помітити, що саме такий “знахід-
ний відмінок” реалізований в АЛМ у вигляді naşb'у, а наявність двохвідмінкового відмінювання
може бути пов'язаною з партитивною функцією раннього генітива [Климов 1977, 215], яка накла-
дається на залишки системи “органічної” та “неорганічної” приналежності.

Завершуючи характеристику граматичної системи мов активного ладу слід додати, що
якщо за стабільною за своєю сутністю опозицією осібної та неосібної основ, профілюючої в
низці мов класної типології, вгадується лише вельми грубе наближення до орієнтації мовної
структури на передання суб'єктно-об'єктних відносин, а за протиставленням активної та інак-
тивної воно виступає дещо чіткіше, то пізньоактивний стан виявляє вже безпосереднє торкання
до ергативного та номінативного ладу.

Ергативні мови є найбільш вивченими з неномінативних типів насамперед через їхню ве-
лику поширеність у порівнянні з іншими неномінативними мовами. Варто зазначити також, що
термін “ергативність” довго вживався в дуже широкому значенні дослідниками, які до того ж
використовували його для описання мовних явищ на різних рівнях і з різними методологічними
підходами [Алексеев 274 і далі]. І. М. Дьяконов, наприклад, під ергативною стадією розвитку
мови розуміє таку, на якій розрізнюються дієслова дії та стану, а діюча особа оформлюється
непрямим відмінком [Дьяконов 1967, 9], сутність ергативної конструкції дослідник визначає як
відсутність граматичної категорії прямого об’єкта (додатка) [Дьяконов 1967, 29]. Зрозуміло, що
під таке визначення ергативного мовного устрою можуть підпадати не тільки мови ергативної
та активної типології, але й ті пізньокласні мови, яким відомий розподіл на класи осіб та неосіб
з відповідною прив’язкою до класів дієслівних слів.

Якщо ми розглядатимемо ергативний устрій мови таким, як він описується контенсивною
типологією, стане цілком очевидно, що граматична система АЛМ не несе в собі будь-яких по-
мітних слідів ергативного минулого, тому характеристика структури ергативного ладу цікавить
нас в межах даного дослідження значно менше, ніж ладу активного; ергативоїдність є в даному
контексті системоутворюючою насамперед в галузі мовного мислення і семантики, як це вже заз-
началося вище. Визначальними є також критерії, які дозволяють відрізнити структуру ергативної
мови від активної. Насамперед слід зазначити, що в активній конструкції речення активної типо-
логії необхідною є одна – предикативна – синтагма, ергативна включає, як здається, дві – предика-
тивну та комплетивну [Климов 1977, 123, 307]. Для загальної характеристики ергативного ладу
важливим є те, що ергативні стосунки констатуються в мові, якщо показник об'єкту транзитивних
дієслів є тотожній до показника суб'єкту інтранзитивних, а останній відрізняється від показника
суб'єкту транзитивних дієслів [Климов 1977, 65, Mathews, 142]. Взагалі, в ергативних мовах опози-
ція перехідність/неперехідність виступає на перший план, витісняючи з нього попередню опози-
цію, притаманну активному ладу, чим, власне, і пояснюється той факт, що основною лексичною
імплікацією ергативності є опозиція дієслів за принципом перехідності/неперехідності [Климов
1973, 68]. Найбільш глибинною характеристикою ергативного ладу є “відрив” дії від свого вико-
навця, який перетворюється з “власника” дії на активного її виконавця, хоча і не від своєї особи,
що, в свою чергу, корелює з відсутністю в ергативних мовах номінатива та справжнього акузати-
ва [Лосев, 304].

Активний та номінативний лад можна вважати в деякому розумінні "стаціонарними"
станами мови, які характеризуються не тільки внутрішньою структурною завершеністю, але й
такими, що перебувають в більш-менш помітній відповідності до певних "норм свідомості" їхніх
носіїв, що відображені в семантичних детермінантах їх обох. Вочевидь, саме заміна цих
детермінант і обумовлює функціонування перехідної фази ергативності [Климов 1973, 246]. Отже,
якщо на рівні реалізації мовної структури ергативний лад є проміжним, хоча й необов'язковим
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етапом переходу між активним та номінативним ладом, на рівні семантики та мовного мислення
ергативізація є необхідною фазою, без якої важко уявити собі перехід від статично
“класифікованого” трактування дії класного та активного контенсивних мовних типів до
динамічного і персоніфікованого її тлумачення, притаманного мовам номінативного ладу.

В межах самого ергативного ладу іноді розрізнюються так звані афективний та локатив-
ний лади [Лосев, 327 331], але, на нашу думку їх недоцільно виділяти в окремі мовні типи, при-
наймні з точки зору реалізації основної семантичної детермінанти ергативного ладу. Разом з
тим, афективна конструкція не є прерогативою виключно ергативного ладу, вона зустрічається,
як ми могли побачити, і в мовах активного ладу. До специфіки її функціонування в ергативних
мовах можна віднести те, що в деяких випадках нібито виявляються verba sentiendi та verba
affectuum, що відбивається на керуванні в деяких мовах різними відмінками підмету [Климов
1973, 72]. Важливим для нашого дослідження є також і те, що в ергативних мовах субстантиви не
розбиваються на типологічно значущі класи, навіть в тих мовах, де є стабільні номінальні кла-
сифікації, ці класи виявляються більшою чи меншою мірою формалізованими, тобто не мають
чітких семантичних обгрунтувань і здатні визначити лише характер їхнього узгодження з інши-
ми компонентами речення. Дієслова, навпаки, чітко розподіляються по двох профілюючих гру-
пах: агентивні дієслова - дія, що розповсюджується з суб'єкта на об'єкт та фактитивні дієслова,
які позначають стан суб'єкта або його поверхневу дію на об'єкт [Климов 1983, 95]. Таким чином,
треба погодитися з думкою про те, що ергативність являє собою першу фазу номінативізації
активного ладу [Климов 1973, 246], але ця ергативність далеко не завжди виходить за межі влас-
не семантики і часто не залишає помітних слідів в поверхневих мовних структурах: в таких ви-
падках можна говорити про безпосередню номінативізацію мовного устрою, що і спостерігаєть-
ся в граматичному ладі АЛМ. Наслідки процесу такої номінативізації можна спостерігати і в
решті афразійсьих мов поряд з мовами індоєвропейськими, картвельськими, єнісейськими, ке-
чумара та деякими іншими [Климов 1977, 305, 312].

Якщо зіставити структурні імплікації згаданих вище типологічних систем, то за ступенем
своєї пристосованості до передання суб'єктно-об'єктних відносин дійсності їх можна розташува-
ти таким чином: класний тип, активний тип, ергативний тип, номінативний тип [Климов 1983,
116]. Максимальна типологічна відстань розділяє класний лад з номінативним: якщо в структурі
першого суб'єктно-об'єктні відносини передаються лексичними засобами, то в структурі друго-
го основна вага, навпаки, припадає на засоби граматичні [Климов 1983, 122]. Для нас важливим
є те, що в процесі зсунення центру тяжіння реалізації семантичної детермінанти в напрямку від
значення до структури конструкції, які утворювались на різних етапах реалізації мовних струк-
тур було пристосовано до обслуговування нових мовленнєвих потреб згідно з правилами ново-
го мовного устрою. Природно, що в процесі такого “перепрофілювання” ті властивості мовних
конструкцій, які не відповідали новим структуроутворюючим принципам, зникали з мови часто
разом із самими конструкціями, але інші, які в силу певних причин отримували стимул для збе-
реження або навіть для розвитку, закріплювались на нових ролях, створюючи грунт для різно-
манітних аномалій. Наприклад, в численних ергативних та номінативних мовах на правах пере-
житку зустрічається розподіл дієслів на динамічні та статичні, принципово близький до протис-
тавлення дієслів активних та стативних [Климов 1977, 310], спостерігається несумісність актив-
ного та інактивного відмінків з генітивом та дативом – формування передбачає перебудову ос-
новних позиційних відмінків у номінатив та акузатив [Климов 1977, 215]. В результаті основною
ознакою, яка дозволяє віднести мову до типу номінативних стає наявність в ній називного відмінку
поряд зі знахідним, хоча б і реалізованим тільки на глибинно-синтаксичному рівні, а практично
всі номінативні мови зберігають в своїх граматичних системах принцип поділу дієслів як мінімум
на дві дієвідміни, хоча зв’язок цих дієвідмін із семантикою, принаймні на поверхневому рівні,
давно втрачено. Зараз практично неможливо гарантовано встановити “активну” етимологію
того чи іншого граматичного явища з точки зору його “причетності” до структур, які домінува-
ли в минулому, тому доцільно говорити про імлікативний зв’язок відповідних явищ на рівні
типологічних аналогій. Так, архаїчна група афективних дієслів, яка функціонує в деяких ерга-
тивних та номінативних мовах, має аналогію в широко розповсюджених в мовах активної типо-
логії дієсловах ненавмисної дії [Климов 1983 178]. В багатьох нині ергативних та номінативних
мовах простежується аблаутне чергування широкого та вузького голосного, пов'язане з пере-
данням відцентрової та невідцентрової дії, яке можна пов'язати з аналогічним звуковим чергу-
ванням активних мов, що розрізняє відцентрові та невідцентрові версії дієслова. В семітських
мовах простежується функціонально близька до наведеної вокалічна опозиція a~i/u, де вона
торкається як транзитивних, так і інтранзитивних дієслів. Ймовірно, це дуже давнє явище, яке
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характеризувало словоформи єдиної дієслівної лексеми, повинно служити диференціації її "ак-
тивної" та "нейтральної" (медіальної) форми [Климов 1983 180, Jansen, 365-370]. Ймовірно, на-
зване явище має таку ж саму природу, що і аблаутна опозиція відкритої та закритої голосної для
розрізнення відцентрової та невідцентрової версій дієслова в сино-тибетських мовах [Климов
1973, 230,. Pulleyblank, 232]. Також однією з основних морфологічних імплікацій активного ладу
є морфологічна категорія класу, яка функціонує тут в структурі синтаксично зв'язаних з іменни-
ками слів - дієслів, займенників, іноді – числівників.

При припущенні про наявність в протоафразійській ергативного (фактично, активного)
ладу отримують просте та логічне пояснення всі головніші особливості протоафразійської
дієслівної системи, такі, як, наприклад, протиставлення дієслів дії дієсловам стану [Климов 1973,
250, Климов 1977, 180]. В цьому контексті очевидним також є те, що в основі давньоєгипетських
дієслівних форм лежить не пасивний дієприкметник, а дієприкметник стану [Климов 1973, 97],
що і пояснює “аномальні” особливості їхнього функціонування. На думку І. М. Дьяконова, про-
тиставлення дієслів дії та стану повинно бути спроектовано ще в протоафразійську добу. [ Дья-
конов 1972, 48].

Отже, треба погодитися з Г. А. Клімовим у тому, що не можна дотримуватися думки про
виключно архаїчний характер активної системи в порівнянні з ергативною та номінативною,
особливо беручи до уваги приклади поєднання в межах єдиної мовної структури ознак номіна-
тивного та активного ладу [Климов 1983 188].

Таким чином структури, які домінують в мовах активного ладу, можуть бути імплікатив-
но представлені в будь-яких ергативних, а також, що важливо в даному випадку, номінативних,
мовах, і АЛМ тут ні в якому разі не становить винятку. Навпаки, в її граматичній системі, яка
характеризує АЛМ як дуже розвинену мову номінативного ладу, можна зустріти, тим не менше,
багато імплікацій активного і навіть деякі імплікації пізньокласного устроїв мови. У зв’язку з
цим варто назвати, насамперед, ламану форму множини іменника та прикметника з особливос-
тями її вжитку для позначення осіб та неосіб, разом із специфікою узгодження імен та дієслів в
різних синтаксичних конструкціях. Категорія роду, яка є семантично мотивованою в межах
пізньокласного та ранньоактивного ладу, в АЛМ, як і в інших семітських мовах, безперечно,
зберігає залишки цієї мотивованості [Языки… 32].

Названі явища можна також віднести до ранньоактивних імплікацій, але в контексті їхнього
зв’язку з опозицією активність/стативність або дія/стан замість притаманної пізньокласному ладу
опозиції особа/неособа.

Одна з найцікавіших груп імплікацій активного ладу пов’язана з тим, що розгалуженій
системі дієвідмінювання тут протистоїть дуже бідна система відмінювання [Климов 1977, 131].
Одним з проявів цього, як вже зазначалося, є наявність відмінків з дуже широким об’єктним
змістом, які обслуговують все багатсво відмінкових відносин номінативної АЛМ і корелюють з
висхідними “абстрактними” відмінками, реконструйованими для праафразійського стану [Язы-
ки… 34]. Граматична система АЛМ, яка зберігає багато архаїчних рис, притаманних ранньому
стану афразійських мов, має систему відмінювання, в межах котрої функціонують саме такі форми
називного, родового і знахідного відмінків, сфера вжитку яких набагато більше виходить за
межі номінативу, акузативу та генітиву, ніж це спостерігається, скажімо, в індоєвропейських
мовах. Деякі особливості функціонування форм множини в арабській мові можуть, на нашу
думку, бути пояснені реалізацією принципів утворення збірних імен та семантичної обумовле-
ності наявності форм множини, яка має місце в мовах активного ладу.

Дієслівна система АЛМ теж несе в собі сліди “активного” минулого, результатом чого є,
наприклад, наявність форм пасиву у неперехідних дієслів поряд з її відсутністю у дієслів IX та XI
порід, вживання перфекту для позначення дії в майбутньому та імперфекта для позначення дії в
минулому тощо. Але найперспективнішим нам здається використання методологічних засад
контенсивно-типологічних досліджень в галузі синтаксису, який займає, як зазначалося, середнє
положення між формою та змістом мовної структури. Насамперед, звертають на себе увагу чис-
ленні випадки семантичного мотивування вибору тієї чи іншої моделі синтаксичного узгоджен-
ня. Так, наприклад, неперехідні дієслова з семантикою, пов’язаною із вербальним зверненням,
ставленням до кого-небудь, прибуттям до місця, а також з ідеєю спрямованості дії, керують
додатком в знахідному відмінку (naşb), як перехідні дієслова. Цей факт логічно пояснюється,
якщо розглядати названі дієслова як окрему семантично мотивовану групу дієслів на зразок
афективних, а naşb додатка – як об’єктний відмінок загального спрямування дії, який поєднує
семантику відмінка об’єкта дії та суб’єкта стану, що є результатом цієї дії. Інший приклад семан-
тичної мотивованості граматичної конструкції – узгодження присудка в числі з підметом імен-
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ного речення: якщо підметом є ім’я збірне, яке позначає розумних істот,  присудок може стояти
у формі як однини, так і множини навіть в межах одного речення. В реченні ahlI qarIbun, mUsi‘Una

- моя родина є близькою, заможною - перший присудок - qarIbun – узгоджується  з підметом за
формою, а другий - mUsi‘Una за змістом [Гранде, 469]. Даний випадок в межах змістовно орієн-
тованого підходу теж знаходить просте і логічне пояснення.

Як бачимо, контенсивний підхід дає можливість розглядати форму мовної структури без
відриву від її змісту як в синхронії, так і в діахронії, що, в свою чергу, дозволяє досліджувати
практично будь-яке мовне явище водночас в контексті семантики, синтактики і прагматики в
межах єдиного гносеологічного комплексу. Враховуючи тісний зворотній зв’язок АЛМ і АЛТ, а
також високий рівень формалізації ТАГ, пріоритетними з точки зору запропонованого підходу,
на наш погляд, є такі елементи арабської мовної системи:

-дієслівна морфологія;
-система відмінювання;
-синтаксис;
-логічні принципи лінгвістичного аналізу, вироблені в межах АЛТ.

Таким чином, аналіз системоутворюючих елементів структури АЛМ буде сприяти, на нашу
думку, повнішому розумінню загальної картини функціонування арабської граматичної систе-
ми у зв’язку з традицією її вивчення.
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КАРАЇМСЬКА ГРАМАТИЧНА ТРАДИЦІЯ В ІВРИТІ:
ОСНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ ТА ЇХ ПОГЛЯДИ

Виникнення караїмства  мало місце в VIII ст. і було зв’язане з ім’ям його засновника Ана-
на бен Давида – особистості, на думку деяких дослідників, легендарної [ Schur 1995, 24]. Треба
зазначити, що на початку свого існування група мала назву за ім’ям її засновника – ананіти.
Після смерті онука Анана вона набула назви, за якою відома до теперішнього часу – караїми.
Деякі дослідники дотримуються тієї точки зору, згідно з якою існували дві незалежні одна від
одної групи: ананітів та караїмів [Schur 1995, 22]. Таким чином Анана треба вважати лише пра-
батьком караїмства, але сама ця релігійна група всіляко модернізовувалася нащадками Анана.
Яків Кіркісані в своїй книзі “Kitab al – anwar w’al maragib” уявляв караїмів та ананітів як дві
незалежні секти.[Nemoy ed. 1939-43 volume 1, 15]. Зараз на терені колишнього СРСР, здебільшого
в Криму, мешкає невелике число караїмів – народу тюркського походження. Крім того визнавці
караїмства як релігії мешкають в Ізраїлі, зокрема в місті Рамле де є громадський центр караїмів,
та ін.

Основним джерелом , яке містить в собі відомості про Анана є “ Sefer ha –mitzvōt” (“Kнига 
заповітів”), автором якої був сам Анан бен Давид. До нас дійшли лише деякі її фрагменти. Інші 
джерела описують роль Анана в розвитку караїмського руху. По-перше це книга караїма деся-того 
сторіччя Якова Кіркісані “Kitāb al – anwar w’al marağib”, по-друге книга Аврама ібн Дауда “Sefer ha 
-Kabalah” та ін.

Рух караїмів виник як противага традиційному іудаїзму. Караїми створювали свої моли-
товники, за своїми поглядами трактували священні тексти.Протягом декількох столітть рух ка-
раїмів був рухом визволення. Караїмська течія подібно аналогічним течіям в християнстві, про-
пагувала принципи релігійного індивідуалізму та раціоналізму. Протягом всієї історії караїми
мали багато громадських центрів, зокрема в Єрусалимі, Візантії, Туреччині, Єгипті, Польші .
Єрусалимський період в розвитку караїмської лінгвістичної думки (X–XI ст.) багато дослідників
вважають золотим періодом в розвитку караїмської літератури. Першим мислителем цього пе-
ріоду вважається Даніель аль Кумісі, який є автором  коментарів до Священого Писання, серед
яких нам відомі :

1) коментар на Книгу буття 1:27–2:3
2) коментар на Книгу буття 2:18–3:1
В IX–X ст. нашої ери в Єрусалимі жили та працювали великий полеміст Салмон бен Єру-

хам, Йосип бен Ноах та Єфет бен Елі, який зібрав  коментарі до святого письма арабською
мовою. Ці коментарі є підсумком всіх коментарів, які були зроблені до нього. В XI ст. Давид
аль-Фасі зібрав “біблійний словник“.

У XII ст. треба відзначити двох караїмських мудреців: Якова бен Рувена – упорядника
коментаря на біблійний текст, який відомий під назвою “ sefer ha- osher”, Єгуду Хадасі, який
склав у 1148 році “ Еshkol ha Kofer” – енциклопедію караїмських законів. В тому ж XII cтолітті
караїмський мандрівник Веніамін з Тудели описав караїмську громаду Константинополя. Із за-
хопленням Констатинополя 1453 р. турками в ньому поселилися караїми з Адріанополя. Серед
арабських країн, на думку Моше Коріналді, [Сorinaldi 1984] найбільш багаточисленою була ка-
раїмська громада Єгипту. Тут жили та працювали люди, які робили коментарі до Біблії, зокpема
Елі бен Сулейман (кінець ХІ ст.), Шмуель бен Моше га Маараві (ХV ст.).

У ХVI–ХІХ ст. центр караїмського життя знаходився в державах Східної Європи (Росія,
півострів Крим). У XIV ст. Великий Литовський князь Вітольд розбив татар та захопив серед
іншого 483 караїмські родини яких поселив у місті Троки. Караїми з Трок отримали від Вітоль-
да свободу в виконанні релігійних обрядів, право на власну юрисдикцію та комерційну свободу.
В Троках мешкав та працював в ХVI ст. Іцхак бен Аврам, який написав книгу “Hizzuk Emuna”,
яка була спрямована проти християн та була розповсюджена серед християнських мудреців XVII–
XVIII ст. Караїми мешкали також в Луцьку, Львові та Галичині. Зокрема в Галичині кількість
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караїмів складала 27 родин ( за станом на 1627 р.). У 1765 р. кількість караїмів збільшилася і
сягала вже 99 родин.

У другій половині XVIII ст. стався ряд подій, які суттєво вплинули на життя караїмів та
їхній соціальний статус. По-перше це міграція караїмських мудреців з Литви та Волині; по-дру-
ге – приєднання Криму до Росії Катериною ІІ; і, нарешті,  три розподіли Польщі.

Таким чином караїми опинилися під владою Росії. Поселення караїмів у Польщі та Литві
дуже скоротилися, а на півдні імперської Росії, зокрема в Херсоні, Миколаєві, Харкові навпа-
ки, збільшилось. Наприкінці XIX ст. в Російській імперії мешкало 13.000 караїмів та видава-
лися караїмські журнали “Караїмське життя” (1911 р., Москва), “Караїмське слово” (1913–
1914 рр., Відень).

Перш ніж розповісти про караїмську лінгвістичну традицію, розглянемо як розуміли сутність
єврейської мови представники караїмів. Особистий погляд представників традиційного іудаїзму
наголошував на тому, що єврейська мова є священою, словом Божим. Єврейська мова розгляда-
лася як виключно витончена у всіх відношеннях. В зв’язку з цим вважалося, що переклад єврейсь-
ких слів мовами інших народів змінює їх смисл. Така точка зору була розповсюджена до того
часу, поки караїм Яків аль-Кіркісані не виступив проти цього.

Згідно караїмському погляду на сутність мови взагалі та єврейської мові зокрема, мову
потрібно розглядати з раціональної точки зору, тобто як явище, що виникло завдяки домовле-
ності між людьми. Караїмська позиція щодо єврейської мови була створена під впливом арабсь-
кої філософії мови, яка виникла в Іраку в середні віки. Період, під час якого проходило караї-
мське відродження єврейської мови, був обумовлений суперечками про витоки та природу
мови серед арабських граматиків, теологів та філософів. Думка представників ортодоксаль-
ного ісламу базувалася на важливості вивчення Корану як основи для вивчення мови. Віра в
священні витоки мови була піддана сумніву представниками раціоналістичної школи мута-
зилітів, які з IX століття відігравали важливу роль в розвитку арабської філософії та грамати-
ки [Olszowy- Schlanger 1997, 90–91].

Треба зазначити, що багато караїмів писали свої твори арабською мовою, а переклад
єврейською мовою був виконаний вже сучасними дослідниками. Представники мутазилітів
відкидали ідею священності арабської мови. Караїми прийняли цю точку зору в єврейському
контексті. Першим караїмським автором, що прийняв цю точку зору, був Абу Юсуф Яків аль
Кіркісані. В своєму коментарі на книги Тори, який відомий під назвою “Книга полів и садів”
Кіркісані відкидає ідею вічності мови, – пояснює її сутність як результат домовленості людей.
Засновником наукової теорії мови як результату домовленості людей вважається Абу-л-Фа-
радж Гарун – автор твору про біблійну граматику єврейської мови “Kitab al-Mushtamil ‘ala al-
uusūl w‘al fusūl fi al-lugha al ‘ibrāniyya”. Всеосяжна книга загальних принципів та окремих пра-
вил єврейської мови – 1026 р.) та його скороченої версії “Kitāb al-Kāfi”.

Чималий вплив на ал-Фараджа склала арабська традиція граматичної думки, а також ран-
ня караїмська традиція Єрусалимської школи, засновником якої був вчитель ал-Фараджа Йо-
сиф бен Ноах. Бен Ноах  написав багато книг, серед яких нам відомі біблійні коментарі, наприк-
лад, рукопис з 798 аркушів, який містить в собі коментарі на біблійну книгу “Вихід”, скорочений
варіант якої видав його учень Абу ал-Фарадж Гарун. Головним твором бен Ноаха є його робота
з граматики єврейської мови “al-Diqduq”. На думку Дж. Хана [Khan 1999, 189] робота бен Ноаха
є найпершою роботою з граматики єврейської мови, що була написана караїмським автором.
Тим не менш робота бен Ноаха не є систематизуючою роботою з граматики, вона є лише серією
граматичних нотаток з трактування біблійного тексту.

Основним моментом вчення бен Ноаха є концепція словостворювальної морфології. Свою
книгу автор розпочинає з опису процесу утворення форм дієслів, що утворюються з лексичної
або з морфологічної основи. За лексичну основу бен Ноах бере поняття “lughah“ – це базова
лексична одиниця, до якої належить те або інше слово.

Треба зазначити, що праці багатьох інших караїмських граматиків мали паралелі з погля-
дами бен Ноаха. Так, наприклад, точка зору бен Ноаха про те, що імператив – основна форма в
дієслові можна знайти у Єфета бен Елі (ХI ст.). Абу-ал-Фарадж Гарун (1-а половина XI ст.) у
своїх працях “al-Мushtamil” та “al-Кāfi” також підкреслює первинність імперативу в дієслові. В
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ХII cтолітті про це писав також караїм Алі бен Сулейман [див. S. Skoss The arabic interpretation
of Ali ben Suleiman, 1982; Khan 1998, 285] та автор праці “Меор аїн“.

Назва праці бен Ноаха "al-diqduq" (граматика ) та похідний від нього термін "al-diqdūqiyūna"
має на увазі дослідження священого письма але не мови як такої. Термін"al-diqduqiyuna" ввів в
науковий обіг Абу ал-Фарадж Гарун. Але він не використовував цей термін для визначення всіх
дослідників граматики, а відокремлював арабських (al-huna) та власне караїмських (al-diqduqiyuna)
дослідників. Термін “diqduq” використовувався також при згадці представників масори – людей,
які досконально знають єврейську традицію (масора в перекладі з мови іврит – це традиція): ha
kadmonim ha- melamdim u baalei ha-Qriya ve anshey ha-diqduq-перші вчителі які розуміються в
читанні та вчені-граматисти. Термін “anshey ha-diqduq” тут має на увазі вчених – спеціалістів в
правилах розставлення наголосів.

Праці масоретів поділяють на три періоди. До першого періодуVII–VIII ст. відносять
зауваження масоретів на тексти біблії, що були написані арабською мовою. До другого (VIII–
IX ст.) – граматичні нотатки єврейською мовою. До третього (Х ст.) належить література
масоретів, яка з цього часу починає видаватися виключно арабською мовою.

Ранні караїмські граматисти тобто бен Ноах, Абу-л-Фарадж Гарун та інші знаходилися
під впливом праць масоретів другого періоду. Так, наприклад, бен Ноах використовує терміни
“ lashon za” (“чоловічий рід”), “lashon rabīm” (“чоловічий рід – множина”), що були запозичені
у масоретів. Базуючись на цьому лінгвістичному впливі масоретів на караїмів мо жна
стверджувати, що караїмська лінгвістична традиція сягає своїм корінням в масоретські кола
IX ст., коли масорети писали єврейською мовою, а вже з Х ст., як вже зазначалося вище,
вони (тобто масорети) писали виключно арабською мовою. В той самий час бен Ноах, який
писав у Х ст. арабською мовою, вже використовує терміни з масоретських кіл більш раннього
періоду.

Підводячи підсумки, треба зазначити, що рання караїмська граматична думка
розвивається в тісному взаємозв’язку з масоретською традицією того періоду, коли єврейська
мова використовується  в масоретських текстах. У Х ст. караїми та представники
ортодоксального іудаїзму розвинули свої власні системи граматичної думки. Караїмська
традиція викладена в працях бен Ноаха та його послідовників, зокрема, в працях його учня
Абу ал-Фараджа Гаруна, рабинистична традиція – в працях засновника  єврейської граматичної
традиції Саадії Гаона. Між Саадією та караїмами є багато паралельних моментів. Так,
наприклад, Саадія та бен Ноах вважали основу дієслова – “asl” абсолютною формою. Проте,
як вважає Джефрі Хан, караїмська граматична традиція Х ст. була менш пов’язана з
масоретською традицією, ніж Саадія Гаон [Khan 1999, 197]. Бен Ноах, який жив вже в ХI ст.
дотримувався масоретської традиції дослідження біблійних текстів. Лише його учень Абу ал-
Фарадж Гарун займався виключно дослідженням мови, а не лінгвістичним аналізом біблійних
текстів. На відміну від бен Ноаха ал- Фарадж приділяв увагу змісту форм дієслів. За часів ал-
Фараджа караїмська граматична традиція сягнула вершини у своєму розвитку і це
продовжувалось автором праці "Меор аїн". Починаючи з ХII ст., ця традиція в дослідженні
мови поступово вироджується і на її місце заступає караїмська традиція перекладу біблійних
текстів арабською мовою, що було обумовлено полемікою караїмів та рабиністів.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА
Kafi: “al-Kitab al-Kafi fi al-luga al-'ibraniya byAbu al-Farag Harun  . Mss. in the National library of

Russia , St.Petersburg, Russia.
Mustamil: al-Kitab al-Mustamil  ' ala al-'usul w-al-fusul fi al-luga al-'ibraniya byAbu al-Farag Harun.

Mss. in the National library of Russia, St.Petersburg, Russia.
Nemoy L.( ed.) Kitab al-Anwar w-al -Maragib  by Ja’qub al-Qirqisani. N-Y., 1939-43 in 5 volumes .



117Східний світ №2 2001

Караїмська граматична традиція в івриті: основні представники та їх погляди

ЛІТЕРАТУРА
Зіслін М. Меор Аин Меор Аин Ж. Автореф. канд. филол. наук. Тбилиси. 1975
Baron S.W. Social and religious history of   the Jews vol. 15 N-Y ., 1957.
Basal N. Excerpts from the abridgment (Al- Muhtasar ) of Al-kafi by Abu Al-Farag Harun in arabic

script // I.O.S. vol.XVII Jerusalem, 1997.
Basal N. The conception   of Hal in the Kitab al- mustamil of  Abu al-Farag Harun // I.O.S. vol.XIX

Jerusalem, 1999.
Becker D. A unique semantic classification of the hebrew verb taken by the karaite Abu al-Faraj Harun

from the Arab Grammarian Ibn al-Sarraj // Jerusalem studies in arabic and islam № 20 Jerusalem, 1996.
Beilin Joel The dispersion of Egyptian Jewry .Berkley: Univ. of California pr. 1997.
Ben-Sasson H.H.(ed. ) History of jewish people.  London, 1976.
Ben-Sasson H.H. History of jewish nations, Tel-Aviv, 1969.
Ben-Sasson H.H. On Jewish History in the middle ages. Tel-Aviv, 1962.
Ben-Shammai H. Between Ananites and Karaites // Studies in Muslim-Jewish relation I Jerusalem,

1992.
Ben-ShammaiH. Hebrew in arabic scripts// Qurqisani's view..Jerusalem, 1993.
Corinaldi M. The personal status of the Karaites Israel, 1984 ( мовою іврит )
Documents of jewish sectaries N-Y.: Ktav publ. House 1970.
Golb N. Karaite literature // J.Q.R (N.S) vol. 57 Philadelphia, 1956–1957.
Gottheil R. An eleventh century Document concerning a Cairo Sinagogue// J.Q.R(O.S) vol.  XIX 1906/

07.
Gottheil R. Some  hebrew manuscripts  in Cairo Geniza//J.Q.R. vol.17 (O.S.) N-Y., 1902.

Khan G. Abu al-Faraj Harun and the early Karaite tradition // J.J.S. Oxford, 1997.
Khan G. Hashivut ha- taatikim ha karaim shel ha-mikra lehavanat masoret ha- karait ha- tavernit //

proceedings of the ninth congress of international organization for Masoretic studies . Cambridge, 1989.
Khan G. The book of hebrew grammar by the karaite Joseph ben Noah// J.S.S volume XLIII Oxford,

1998.
Khan G. The early karaite tradition of hebrew grammatical thought. Brill, 2000
Khan G. Karaite bible manuscripts from the Cairo Genizah Cambridge, 1990
Khan G. The concept of Hal in the Al-Kitab Al-Mustamil of Abu Al-Faraj Harun in comprasion ibn Al-

Sarrag // I.O.S. vol.19 Jerusalem, 1999.
Khan G. The medieval karaite transcription of hebrew into arabic// I.O.S. vol.12 1997.
Khan G. The Karaite tradition of hebrew grammatical thought// Hebrew study from Ezra to Ben-

Yehuda Edinburgh, 1999.
Maman A. Ha ivrit shel ha-karaim // Leshonenu le am vol 41 Jerusalem 1990 (5750).
Maman A. Ha -macor we shem ha-pe'ulah be tfisat Abu-al-fa raj Harun// Studies in Hebrew language

Jerusalem, 1996.
Maman A. Meor 'ayin ve toldot ha-mahshava ha-diqduq h ha- ivrit  // Leshonenu vol. 58 Jerusalem,

1995 (5754–5755).
Maman A . The comparison of the hebrew lexicon with arabic and aramaic  in the linguistic literature

of the Jews from rav Saadia Gaon to Ibn  Barun (Ph.D thesis) Jerusalem, 1984.
Mann J.On the terminology of the early Massorriets and grammarians Baltimore-Leipzig , 1926.
Mann J.Texts and studies in jewish history and literature N-Y., 1972.
Miller P.E. At the twilight of Byzantine Karaism. 1985.
Nemoy L. Early karaism // J.Q.R (NS) vol. 40 Philadelphia, 1949–1950 p.307-Yehuda Hajug London-

Berlin, 1870.
Olszowy - Schlanger J. Karaite linguistics: the renaissance of the Hebrew language among early Karaite

jews and contemporary Linguistic theories// Beitrage zur Geshichte der Sprachwissenschaft №  6,1997.
Olszowy - Schlanger J. Karaite Marriage documents in the Cairo Geniza .Leiden.:Brill 1998.
Polliack Meira R. The karaie tradition of Arabic Bible translation .Leiden, 1997.
Poznanski S.A. Abdul-Faraj Haroun // Revue de etudes juives Paris, №  331890.
Skoss S. Saadia Gaon.The earliest jerwish grammarian. Philadelphia, 1955.
Skoss S. The arabic interpretation of Ali ben Suleiman, Oxford., 1982.
Wieder N. The judean scrolls and Karaism, London, 1962.



В.А. Бушаков

ЕТНОНІМ ГАГАУЗ  ТА ЙОГО АЛОНІМИ ЧИТАК, ГАДЖАЛ І СУРГУЧІ
(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)

Дослідивши різні етноніми іранських, ґерманських, слов`янських, балтійських, тюркських, фінно-
угорських, самодійських, тунгусо-маньчжурських, палеоазіатських і кавказьких народів, А.Попов дійшов
висновку, що в утворенні етнічних імен немає будь-яких строгих законів, а  спостерігаються лише
окремі й аж ніяк не універсальні правильності, які мають дуже різний вигляд у різних конкретних
випадках і ледве піддаються узагальненню, що спричиняє виключні труднощі їхньої етимологізації,
котра в більшості випадків часто ускладнюється недостатністю джерел [Попов 1973, 159].

Походження етноніма гагауз також становить складне  питання для етноніміки.
Тюркомовний народ гагаузи (самоназва гагаýз) сформувався в Добруджі (історична область, 

розташована між нижньою течією Дунаю й Чорним морем), де  мешкає й нині, в Болгарії та Румунії. 
Його перебування на цій території   під іменем читаків засвідчив у середині XVII ст. турецький мандр-
івник Евлія Челебі. Під час російсько-турецьких воєн у кінці XVIII – на початку ХІХ ст. значна частина 
гагаузів переселилася до Російської імперії, де оселилась у Південній Бесарабії (Буджаку), а 1861 – 1862 
року частина бесарабських гагаузів переселилась у Таврійську губернію. На початку ХІХ ст. гагаузи 
ще мешкали у кількох десятках сіл під Адріанополем (Едірне), у них крім етноніма гагауз існував ще 
етнонім сургуч. Частина сургучів (1,5 – 2 тисячі) у 1913 році переселилась в Ямбольський округ на 
півдні Болгарії, а друга велика ґрупа (близько 7 тисяч) у 1923 році – до Греції. Існує кілька теорій щодо 
походження гагаузів. З двох основних: 1) гагаузи – отуречені болгари, що зберегли православну віру; 2) 
гагаузи – нащадки середньовічних узів, печенігів, половців і, можливо, давніх булгарів, - більш вірогід-
ною є друга [НЕ. Т. 1, 899; НЕЧ. Т. 1, 835; Губогло 1969; СМ, 121]. В деяких селах Молдови та України 
гагаузи називають себе також читак і ґаджал [Губогло 1969, 103; Дрон 2001 c, 325; Дрон 2001 a, 
321], і в гагаузькому антропоніміконі є прізвища Gacal, Çotak, Çutak і прізвисько Çıtak [ГРМС, 605, 
611]. В Республіці Молдова гагаузи здобули територіальну автономію – Gagauz Yeri.

Походження етнонімів гагауз (гаг. Gagauz, болг. гагaýз, тур. Gagavuz, рум. găgăúz) і ґаджал 
(болг. гаджaли турецькі селяни [БолгРС, 98]) також залишаються  нез`ясованими. Ім`я гагауз виво-
дять з етноніма gök oğuz у огузів [Губогло 1969, 103; СМ, 121] або з назви країни Kangha (Хорезм)
[Dron 2001] чи імені сельджуцького султана Ізз-ад-діна Кей Кавуса ІІ 1 , що досить слушно, зважаю-
чи на походження від відповідних епонімів етнічних імен осман, ногай, узбек.

М.Фасмер зіставив етнонім рум. găgăúz гагаyз із рум. găgăúţ простак, котре Г.Тіктін, укла-
дач “Румунсько-німецького словника” (Бухарест, 1903 -1925),  пояснював із вигуку gaga крик
гусей або з рум. a găgăí белькотати (див. [ЭСРС. Т. 1, 380-381]).

Що стосується етноніма читак, то його семантика зрозуміла з болг. читáк читáк, бусурмáн 
(лайливе прізвисько турків) [БолгРС, 1166] і тур. çıtak чужий, нетутешній, заброда, чужинець; 
читaк (прізвисько балканських турків); людина, яка неправильно говорить, недомовний, недорікий 
[ТРС, 189], who pronounces Turkish with a foreign accent and the teeth nearly closed; çıtak dili the 
peculiarly accented Turkish spoken by Albanians [TEL, 714], але потребує розвідки його етимологія. 
В.Дримба (V.Drîmba) пов`язав рум. ciutac отуречений болгарин 2 ; турок (у Добруджі) з рум. ciutac 
обрізаний (прізвисько мусульман і осіб, що прийняли іслам) (див. [Дрон 2001 c, 325]). І.Дрон 
пояснює ці слова з рум. ciutác цурка, поліно, яке вважає дакійським за походженням [Дрон 2001 с, 
325-326]). “Румунсько-руський словник” подає лише ciutác цурка, котре можна зіставити з рум. ciót 
~ ciótur пень, обрубок, обрубань; сук; недогризок; коротай, коротун; обрубань (кінцівки, хвоста), 
ciótcă
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пень, опецьок, поліно, ciút безрогий, однорогий, ciónt ~ ciúnt однорукий, безрукий; кульгавий, 
ciúmp обрубань, кінчик хвоста; сук [РРС, 270, 271, 276, 277]. Рум. ciút, можливо, запозичене зі 
слов`янських мов, пор.: укр. шyтий, болг., сербохорв. шут, слов. šutý, поль. szuty безрогий, комо-
лий, - але пор. також афг. şut безрукий; безногий; кульгавий, şútay безрукий [ПРС, 555]. Гаг. çótka 
опецьок, цурка; пень [ГРМС, 550] явно походить з рум. ciótcă (пор. гагаузьке прізвисько Çótka 
[ГРМС, 611]), а рум. ciutác цурка може бути запозиченим із тюркських мов, пор. гаг., тур. çotuk 
корч; пень [ГРМС, 550; ТРС, 198].

Етимології етнонімів гагауз М.Фасмера і читак І.Дрона є слушними, зважаючи на такі
закономірності утворення етнонімів:

1) в міжетнічних стосунках імена із пейоративним значенням доволі поширені: в Центральній
Азії давні тюрки словом çomaq палиця, ціпок, жезл називали мусульман - іраномовних согдійських 
купців; від цього тюркського слова походить також укр. чумaк (пор. турк. çomaq пень, крим. çomaq, 
тур. çomak палиця, дрюк, кий, булава) [ДТС, 153; Бушаков 1997, 99-100]; у Криму насмішкуватим 
прізвиськом danğalaq(тур.danğalakдрюк; тупиця, балда [ТРС,209]) називали греків, що переселилися 
до Криму з Анатолії [ПК, 198] і турків з Малої Азії [КРПС, 169]; кримські татари називали но-гайців 
“торсук-ногай (торсук – міх або цебро, в якому ногайці зберігали кумис). Ногайці ж називали татар 
бадрак (робітник), називаючи цим словом ледачого, нетямущого робітника” [Сергеев 1912, 120]; 
сербохорв. гoга муляр; ґoґа (глузливе прізвисько вихідців із півдня: з Македонії, Косова тощо)
[СХРС, 68] (ймовірно, заробітчани з Македонії й Косова наймалися на будівельні роботи) і алб. gogë 
привид (прізвисько християн - румунів, аромунів і слов`ян - в албанців-мусульман, яким могли також 
страхати дітей), пор. алб. gogól, gogomel опудало, потвора, рум. gog, gogomán дурень; простак, gógoriţă 
страховище, страхопуд [ЕСУМ. Т. 1, 542, 543; РРС, 576], ісп. у Гватемалі guagua страховище, страхо-
пуд, ісп. в Латинській Америці guagualón, guagualote бовдур [ИРС, 399]; з рум. hoţ (hoţul) злодій, 
розбійник, опришок походить укр. гyцyл, гoцул [ЕСУМ. Т. 1, 630]; ісп. gringo презирливо той, хто не 
розмовляє іспанською; той, хто розмовляє англійською [ИРС, 398]; гаг. тукан болгарин (що живе в 
Молдові) [ГРМС, 477], явно походить із рум. tucán істукан, ідол; бовдур? [РРС, 1474], запозиченого із 
старослов’янської. статуя, кумир, ідол (див. [ЕСУМ. Т. 2, 320]) або болг. истукaн істукан [БолгРС, 
333], пор. болг. балванъ (ХІІІ ст.), сербохорв. бaлван ідол, поль. bałwan ідол; йолоп, рос. болвaн, 
укр. боввaн ідол; дурень, бовдур [ЕСУМ. Т. 1, 216; ЭСРЯ. Т. 1, 186-187]3;  циг. гажё не циган, чоловік 
не циганської національності, гажи не циганка, жінка не циганської національності [ЦРиРЦС, 51] 
явно споріднені з гінді gojī ~ gūjī палиця, патик, кийок [UCHE. Т. 2, 923]4;

2) характерні фонетичні або лексичні особливості діалектів або говірок породжують відповідні
назви їхніх носіїв. Так, укр. кацaп росіянин (зневажливе прізвисько) явно підкреслює відміну часто
вживаних у мові російських слів как, какой від відповідних українських як, який, пор. походження
назв бойки й лемки, в яких відображені лексичні особливості бойківського й лемківського діалектів
цих етнографічних ґруп українського етносу [ЕСУМ. Т. 1, 223; Т. 3, 223], і не походить від слова цап
як жартівливе позначення людей, що носять довгі бороди, або від тур. kasap, крим. qasap м`яник
(див. [ЭСРЯ. Т. 2, 213; ЕСУМ. Т. 2, 408]). Залежно від вимови займенника “що” як каj, ча та штo
носіїв відповідних діалектів сербохорватської мови називають кaйкавцями, чaкавцями та штoкавцями
(сербохорв. кajкaвац, чaкавац, штoкавац), а залежно від вимови старого h як е, иjе та и носіїв відпов-
ідних говірок штокавського діалекту називають é?авац, иjé?авац та ú?авац [СХРС, 693].

Самоназва албанців shqipëtar, що з`явилась відносно недавно, і назва їхньої мови shqipja пов`я-
зані з прислівником shqip по-албанськи; ясно, зрозуміло та дієсловом shqipoj розуміти, котре похо-
дить від лат. excipere розуміти; перш shqipëtar значило “той, хто говорить по-нашому, ясно, зрозум-
іло” [НЗЕ, 522; Жугра, Сытов 1990, 60-61], пор. уг. magyar угорський, мадярський; угорець, мадяр та
magyarán прямо, одверто, magyaráz пояснювати; тлумачити [MOSZ. T. 2, 128] (етнонім magyar ети-
мологізується як “людина, що розмовляє”: реконструйована форма самоназви мадярів та мансі *mańćз
співпадає з давньоугорським віддієслівним іменником *mańćз розповідь, сказання [Вереш 1985, 117]).
Етноніми shqipëtar і magyar виникли з дихотомії “ми, хто розмовляє – чужі, хто не розмовляє (нашою
мовою)”. Етнолінґвістичною особливістю Албанії є її поділ на дві області – Ґегерiю (Ґегрiя, Ґегнí?) на
північ від річки Шкумбіні й Тоскерiю (Тоскрiя, Тоскнiя) на південь від Шкумбіні, що утворилися в
результаті дії географічних, історичних, етнографічних, мовних, політичних, реліґійних та економі-
чних чинників. Населення Північної Албанії іменується ґеґами (алб. gégë, тур. Kega албанці, що меш-
кають у Північній Албанії та Югославії [ТРС, 529]), а населення Південної Албанії – тосками (tóskë)
[НЗЕ, 521; Жугра, Сытов 1990, 47-51]. Між ґеґським (північноалбанський) і тоскським (південноал-
банський) діалектами албанської мови існують характерні граматичні й фонетичні розбіжності (див.
[Жугра, Сытов 1990, 79-82]), до яких належить різна вимова gj (нагадує укр. ґь, що майже переходить
у джь у північному діалекті й дь у південному діалекті) та q (нагадує укр. кь, наближається до чь, у
північному діалекті й ть у південному діалекті) [АРС, 464]. Алб. gégë можна зіставити з тур. keke,
kekeç заїка, заїкуватий, kekeme той, що запинається; заїка [ТРС, 530], keke a bird’s beak (пор. тур. gaga
дзьоб); one who stutters over letter k, kekeyi a stutterer over the letter k, kekemek to stutter over the letter k [TEL,
1559], кирг. kekeç заїка [КиргРС], уг. gagyog белькотати; лепетати, gége гортань [MOSZ. T. 1, 852,
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860], ісп. в Латинській Америці gogo заїка [РИС, 198], укр. гикати заїкатися, гикати, гикавець заїка, 
гикало, гикавий, гикливий [ЕСУМ. Т. 1, 506], старомонгольської kelegey, калм. kelkε заїкуватий, той, 
що нерозбірливо говорить [KW, 228], монг. хэлгий німий, недорікий [МРС, 585], бур. хэлэгэй, 
якут. keleğey, евенк. заїка, нан. xele німий [ЭРС, 228], кирг. kelegey із дефектом, tili kelegey 
недорікуватий [КиргРС. Кн. 1, 369].

Подібний дихотомічний звуконаслідувальний спосіб позначення іншомовних сусідів сло-
вами, що мають значення “той, що погано, неправильно говорить”, “заїкуватий, заїка”, “той,
що бурмоче”, “німий”,  був у давнину звичайним, пор. дгр. βάρβαρος варварський, негрецький,
іноземний; той, хто говорить зіпсутою грецькою мовою; варвар, не грек, чужоземець [ДГРС. Т.
1, 288], араб. barbara бурмотіти, barbar варвари; бербери, нубійці [АРС, 75], санскр. darada назва
народу, що розмовляє “зіпсутою” мовою і barbara той, хто бурмотить; варвар, дикун [СанРС, 260,
461]. Ґ.-Дж.Рамстедт зіставив калмицьке слово tatr і стмонг. tatari той, хто розмовляє з інозем-
ним акцентом, погано говорить, заїка з барабинським til3 tartyq заїка [KW, 384]. П.Пелльо, прий-
нявши таку етимологію монгольського слова, виводить етнонім tatar з тюрк. *tartar - аорист
дієслова tart- тягти, тягнути [Pelliot 1949, 232-233, прим. 2].

Звуконаслідувальний характер мають етноніми tat, tatar та Hottentot5 , який можна підтвердити 
наступними типологічними паралелями, узятими з різних мов: монг. tatari той, хто погано говорить, 
заїка, від якого, ймовірно, і походить етнонім tatar, евенк. tāte заїка і tāterā-заїкатися [ЭРС, 389], кор. 
tcdrci заїка і tcdcl-tcdcl заїкатися [КорРС, 223], майя tot заїкуватий, німий [Кнорозов 1963, 204], в' єт. t?t 
мовчати [ВРС, 532], крим. tutuq заїка [КТРС, 301], кирг. duduq  німий [КирРС], тур. dığdığı  гаркавий 
[ТРС, 226], уг. dadogó  заїкуватий, заїка, той, що белькоче [MOSZ. T. 1, 370], башк. totloğo- заїкатися, 
запинатися [БашкРС, 625], афг. t3t(a)ráy ~ tut(a)ráy той, що шепелявить,  невиразно говорить, tartaráy 
заїка [ПРС, 216, 224], араб. tahtaha заїкатися, бурмотати і ratana говорити чужою, незрозумілою мовою 
[АРС, 128, 380], свагілі -tatarika говорити швидко і невиразно, бурмотати [СуРС, 530], англ. stutter заїка-
тися; запинатися, говорити невпевнено, ісп. tartamudo заїкуватий [ИспРС, 729], іт. tartagliare бурмотіти; 
заїкатися; запинатися, погано говорити (якоюсь мовою), tartaglióne заїка, гаркавий [ИтРС, 867]. Спочат-
ку в Центральній Азії в термін tat тюрки, ймовірно, вкладали зміст “той, що бурмоче, говорить незро-
зумілою мовою”, який він і нині зберігає в Закавказзі, де значить також “німий”, або в Туреччині, де 
значить “той, хто не знає турецької мови”, “німий” [Schütz 1977, 80]. Угорці цим терміном (tót) іменують 
словаків,  подібно  тому,  як  слов' яни   іменують  ґерманців   німцями  (пслов. *němьcь  чужоземець,  від
*němъ < *měmъ заїкуватий [ЭСРЯ. Т. 3, 62-63]).

Прийнявши до уваги вищевикладене, можна припустити, що первісно етнонім гагауз мав
пейоративне значення і є споріднений з рум. găgăúţ простак (від рум. a găgăí белькотати),
етнонімом алб. gégë ґеґ (пор. тур. keke заїка), алб. gogë прізвисько християн, рум. gog простак,
сербохорв. гoга глузливе прізвисько вихідців із Македонії, Косова. Він має звуконаслідувальний
характер і належить до етнічних термінів із семантичним значенням “недомовний, недорікий”.
Цей спосіб утворення етнонімів яскраво виражений у біблійному псалмі: “Ти не побачиш більше
зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним”
[Книга пророка Ісаї 33, 19].

Етнонім читак є споріднений з тур. çotuk пень і рум. ciutác цурка і мав  первинне значення, 
аналогічне семантиці етнонімічного прізвиська çomaq у Центральній Азії та етнонімічного 
прізвиська danğalaq у Криму.

Утворенню етнонімів від зневажливих прізвиськ протистоїть утворення відетнонімних апе-
лятивів із пейоративним значенням: рос. дулéб болван, роззява, дурень, селюк  пояснюється з імені
давньоруського племені äóëháè на Волині [ЭСРЯ. Т. 1, 551], від ісп. griego грек утворилось gringo.

Назва адріанопольських гагузів сургуч, ймовірно, походить із тур. sorğuç султан на голов-
них уборах; чубчик (у птахів) [ТРС, 786] і, можливо,  вказує на відповідну особливість націо-
нального вбрання 6 (пор. прізвисько українців у росіян – хохoл [Даль 1956. Т. 4, 563]).

Що стосується пояснення болг. гаджaл турецький селянин із циг. гаджo чужинець, не ци-
ган [БЕР. Т. 1, 223], то воно є сумнівним, оскільки для циганів як турки, так і болгари є чужинця-
ми; за своїм фонетико-морфологічним складом гаджaл є, можливо, спотвореним арабізмом тур. 
hacir TEL, 2154], перс. hacer еміґрант; переселенець [ПРС, 590], пор. також тур. gacır a name for the 
gipsies [TEL, 1337], перс. ğäcär циган; ворожбит [ПерсРС. Т. 2, 202], араб. ğacar цигани [АРС, 713], 
гінді kancar a class of people of low caste whose employment consists in making and selling strings, etc.; 
a class of gipsies [UCHE. T. 2, 852].

Скорочення назв мов
алб. – албанська
араб. – арабська
афг. - афганська (пушту)
башк. – башкирська
болг. – болгарська
бур. – бурятська
в`єт. – в`єнамська
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гаг. – гагаузька
гол. – голландська
дгр.. – давньогрецька
евенк. - евенкійська
ісп. – іспанська
іт. – італійська
крим. – кримськотатарська
монг. – монгольська
нан. – нанайська
рум. – румунська
санскр. – санскрит
сербохорв. – сербохорватська
стмонг. – старописемна монгольська
тур. – турецька
турк. – туркменська
тюрк. – тюркська
уг. – угорська
укр. – українська
циг. – циганська
якут. – якутська

1 Рятуючись від монголів, султан Кей Кавус переселився був із своїми підданцями з Анатолії
до Добруджі з дозволу візантійського імператора Михаїла VIII Палеолога, звідки незабаром
вони були вимушені перейти до Криму, де Ізз-ад-Дін одружився з донькою золотоординського
хана Берке і одержав в управління (ікта) міста Солхат (Старий Крим) і Судак; помер Ізз-ад-дін
1278/79 року [Брун 1880, 333; Тизенгаузен 1941, 26; Навширванов 1929, 79].

2 Болгар-магометан у Болгарії називають помáк [БолгРС, 742].
3 І.Дрон вважає, що гаг. тукан болгарин походить з давньої тюркської (кипчацької) назви

якихось ґруп древніх тюркомовних булгар на Балканах і порівнює його з тюркським tuvğan рідний; 
родич [Дрон 2001 b].

4 Л.Мануш пов`язує циг. gadžó, циг. у Вірменії gadžáv нециган із санскр. слон; один з
переможених Шивою демонів-асурів [Мануш 1979, 76].

5 Ім`я готтентотів пояснюють з гол. hottentüt заїка: так перші голландські поселенці у
Південній Африці могли їх називати через характерні клацаючі звуки, притаманні готтентотським
мовам [НА, 117].

6 Тюркські етноніми можуть відбивати особливості одягу: каракалпак, карапапак [Еремеев
1970, 139-140].  Назва сургуч також може вказувати на особливість національного головного
убору гагаузів. Наприклад, у молдованів юнаки прикрашали святкові повстяні капелюхи
стрічкою, пером павича й квітами [НЕЧ, 808], а у гуцулів парубки оздоблювали фетровий капелюх
(крисань) пір`ям глухаря або павиними хвостами, збоку звисали вовняні китиці (кутасики)
[Гуцульщина, 193].
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КАРДАШ – КАЗАҐИ

Турецький термін "Кардаш–Казаґи", що означає в перекладі на українську мову "братній
козак", вперше засвідчений у державного історіографа, хрестоматійного історика Османської
держави На‘їма (1617–1703) [Na‘їma 1861, 274] . Мустафа На‘їм у п’ятому томі своєї історії Ta’rїkh
розповідає про прибуття до султана посольства від Кардаш–Казаґи – їхній гетьман був у той час
під зверхністю кримського хана. Дата посольства Ребі’уль-aхір 1063 р. від Гіджри – це березень
1653 р. [Na‘їma 1861, 274–275]1, тому немає найменшого сумніву, що цей термін виник під впливом
союзу Богдана Хмельницького з Іслам Ґіреєм ІІІ. З контексту зрозуміло, що тут йдеться про
козаків Богдана Хмельницького і кримського хана Іслам Ґірея ІІІ. У такому ж значенні "Кардаш–
Казаґи" засвідчено в іншого турецького історика XVII ст. Фундуклулу Мегмед-аги в його праці
"Сілягтaр – тарiхі", тобто "Історія меченосця", а також в описі подорожей Евлія Челебі "Сіягат
нaмесі" ("Опис подорожей") [Pritsak 1953, 295].

Слід також згадати про союзний похід Богдана Хмельницького з Іслам Ґіреєм ІІІ і Тугай-
беєм на Польщу в 1648–1649 рр. Існувала панеґірична татарська поема Джан-Мухамедова XVII ст.
Рукопис поеми, мабуть, загинув, але її опис у 1925  р. подав кримський історик Осман
Акчокракли – учень академіка Агатангела Кримського [Акчокракли 1930, 163–170; 1993, 134–
139]2.

У додатку до своєї німецькомовної статті про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною
у 1648 р. Омелян Пріцак згадує різні імена, які зустрічаються у турецьких істориків XVІІІ ст.
стосовно України та українських козаків. Зокрема існує інформація про "Кардаш–Казаґи" із
поданням турецьких джерел, де цей термін зустрічається [Pritsak 1953, 294–295] . Отже, в татарській
традиції союз із Б. Хмельницьким був важливим і залишив сліди.

Сучасник Іслам Ґірея ІІІ, його високий чиновник Гaджi Мегмед Сенaі’i, написав спеціальну
хроніку "Історія хана Іслам Ґірея ІІІ" про перші походи Б.Хмельницького з Іслам Ґіреєм ІІІ проти
Польщі (1648–1649). Хоч автор не використав повністю татарських офіційних джерел, все-таки
цікавим є його ставлення до Б.Хмельницького, сповнене пошани, порівняно до польських
гетьманів, хоч гетьман Хмельницький, як і вони, були християнами, а це, очевидно, подавало
дану особу у негативному баченні. Мегмед Сенaі’i про першу зустріч з ханом на українській
території Богдана Хмельницького пише так: "На другий день, 1 червня 1648 року, в Білій Церкві
відбулася зустріч Кримського Хана з Б. Хмельницьким; з Ханом був Тугай-бей, який дістав
багато ласки від Хана. Дві години пізніше, під Білою Церквою (татарські війська) були вишикувані
у бойовий порядок, а Гетьман Дніпрових козаків, згадуваний раніше, знаменитий муж на прізвище
Хмельницький, представив Ханові свої війська і виконав церемонії входження під протекцію
(Хана), після чого Його Хан прийняв по-володарськи. Опісля Хан залишив Білу Церкву і
затримався на спочинок у сільській околиці (Білої Церкви), притому не спустошив її [Sena’i 1971,
108] .

2 серпня 1649 р. (ханський візир) Сефер-Ґaзi-ага зробив пропозицію Ханові, щоб він дав
знати Гетьманові Дніпрових козаків, знаменитому мужеві Богдану Хмельницькому, як ідуть
справи, то нехай і він зі своїми добірними стрільцями разом з татарами йде назустріч королю.
(Тут, можливо, відбулася попередня зустріч Хана і Гетьмана, перед зустріччю з королем.)
Кримський Хан був аранжером Зборівського договору, і польська сторона мало що могла сказати,
і вона мусила беззастережно прийняти три пункти Хана, з яких перший – задоволення козаків
або продовження війни. Це правда, що Зборівський договір був продиктований Ханом, але не
Хмельницькому, а польському королеві[Sena’i 1971, 108] .

11 травня 1648 р. 80 польських (невірних) гяурів здійснювали владу і керівництво над
3 500 Дніпровими козаками, які перед тим прибули чайками на ріку Дніпро. Козаки посікли їх
мечами, а головних і найважливіших з них гяурів, трьох польських полковників, закували в
кайдани, опісля одного з них (М. Потоцького) послали до згаданого Гетьмана на прізвище
Хмельницький. Двох інших полковників відіслали з людьми згаданого героя битв Тугай-бея до
Хана, славного порогу найщасливішого володаря, і вони того ж дня пополудню прибули [Sena’i
1971, 126] .
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Іслам Ґірей ІІІ у четвер 21 травня 1648 р. вирушив із цього обозу, і місцем постою Його
Величності було місто, зване Кагарлик, близько однієї з великих річок, подібної до Нілу, могутньої
ріки, знаної і славної під іменем Дніпро. Того ж дня до осавулів гетьмана Дніпрових козаків
було послано чоловіка, щоб полагодити справи. Того ж дня до названого вище гяура на ім’я
Хмельницький, Гетьмана і начальника Дніпрових козаків, був посланий чоловік із таким наказом
хана: хай стануть і затримаються над рікою Інгулець так довго, аж поки ми прибудемо із
мусульманським військом [Sena’i 1971, 104] .

28 серпня 1648 р. Неподалік від Межибожа знаходився табір козаків. Славний їх вождь,
знаменитий їх Гетьман на ім’я Хмельницький, вийшов із 10.000 своїх вибраних сотників на зустріч
Калґи (наступника престолу), щоб обтерти своє обличчя в його володарське стремено (тобто щоб
поцілувати). Калґа наказав дати згадуваному Хмельницькому і його підвладним чудовий почесний
одяг, а також виявив їм багато ласки і зичливості, потім вони розмовляли і радилися у справі
польського табору, який тремтів від самої вістки про Калґу і слуг, і за допомогою Найвищого
Аллаха польський табір був розбитий і зруйнований. Опісля (Калґа) вирішив вирушити разом з
козаками в сторону знаної і славної однієї із столиць короля ляхів, званої Львовом [Sena’i 1971,
115].

12 жовтня 1648 р. (йдеться про облогу Львова) поляки вислали до Дніпрового Гетьмана
Хмельницького послів, кличучи: милосердя, милосердя! І сказали: дамо вам два рази по 100 тисяч
золотих, а також погоджуємося пізніше давати "поголовне" [Sena’i 1971, 116]. Хмельницький
вирішив стати посередником і подав аргументи на пропозицію львів’ян (щоб взяти відкуп, не
нищити Львова). І коли всі беї і карачу визнали – це правильно, – було послано зі сторони султана
(тобто Калґи) до населення замку (Львова) знаменитого мужа Періш-агу. Потім він приніс
інформацію, що від мешканців згаданого замку (тобто Львова) зібрано і згромаджено без жодного
недобору двічі по 100 тисяч золотих. І тоді видано наказ перестати обстрілювати замок із гармат.
21 жовтня 1648 р. перевезено на 80 возах сукна, золотоголови і шовку вартістю 200 тисяч талерів,
які опісля протягом трьох днів були роздані і розподілені поміж беями, капикулами, мурзами.
Згодом до султанського скарбу (Калґи) пішло теж двічі по 100  тисяч золотих. Тоді (Калґа)
запросив до себе згаданого Тугай-бея і Дніпрового Гетьмана Хмельницького, наказав їм, щоб зі
своїм військом нищили і грабували столицю і міста негідного короля (у глибині його краю).
21 жовтня достойний (Калґа) зволив рушити в поворотну дорогу на Крим [Sena’i 1971, 117] .

24 червня 1649 р. На другий день, коли Хан вирушив у сторону постою Чупартил, прийшли
зустріти його козаки, послані в посольство від Дніпрового Гетьмана, знаменитого мужа на ім’я
Хмельницький. Вони склали поклін і повідомили (Хана), що вони вишикувалися і стоять, готові
до його послуг, якщо потрібно. Другий постій був у замку під назвою Букі. Згаданий Дніпровий
Гетьман прислав тоді до володарського стремена вивідувачів, які самі прийшли, щоб зловити
язиків, але їх спіймали [Sena’i 1971, 119].

3 серпня 1649 р. Битва при облозі Збаража відбувалася у такий спосіб, як досі, (Хан) послав
до Гетьмана (Б. Хмельницького) свого слугу, Головного підскарбія, інформуючи його, що в
замку невірних, званому Тернопіль, знаходяться дві гармати для штурму фортеці, а також великі
інші гармати, які могли зруйнувати навіть гори [Sena’i 1971, 124].

2 серпня 1649 р. Великий ханський візир Сефер-Газі-ага сказав на нараді достойників
Кримського Хана таке: нехай (Хан) негайно дасть знати Гетьманові Дніпрових козаків,
знаменитому мужеві на ім’я Хмельницький, як справи (йдеться про зборівські переговори), і хай
він разом із своїми відбірними стрільцями вирушить на зустріч з королем" [Sena’i 1971, 126].

Після того, як ми ознайомилися з тим, як татарська сторона, зокрема Сенаi, ставилася до
Хмельницького, треба перейти до документів Богдана Хмельницького і простежити й оцінити
його дружбу з Іслам Ґіреєм ІІІ.

Які ж були стосунки гетьмана з кримським ханом? Найкращим джерелом є Листи самого
Богдана Хмельницького4 .

Лист Хмельницького до польського короля Владислава  IV від 12 червня 1648 р.[ДБХ, Док. 4,
33–36].

Ми змушені були звернутися за допомогою до Кримського Хана, який цього разу допоміг,
згадавши про те, що й ми його також кілька разів у таких самих випадках від його ворогів
рятували… І кримська орда, з того часу як уклала союз з нами, зовсім не має права вдертися до
держави в.к.м-ті.
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Лист Хмельницького до князя Владислава Домініка Заславського від 12 червня 1648 р. [ДБХ,
Док. 7, 41–44].

Коли Краківський милостивий князь Заславський, напавши з великим військом на наші
житла і край наш мало не весь спустошив, тобто не зважив на наші споконвічні права, дані
й.к.м., то ми мусили шукати допомоги у нашого сусіда Кримського Хана, якого ми перед тим
кілька разів рятували від ворогів.

Лист Хмельницького до московського царя Олексія Михайловича  від 8 червня 1648 р. [ДБХ,
Док. 10, 48–49].

Після перемоги під Жовтими Водами і під Корсунем "помог нам Господь Бог опановати
войско все їх квартянное і трьох гетьманів живцем взяти. Ми їх не брали, але тиє люди брали їх,
котриє нам служили, [в той м]ірі от царя кримського".

Лист Хмельницького до польського короля Яна Казимира від 15 серпня 1649 р. [ДБХ, Док. 65,
122–124].

Так що я не з пихи, але з великої біди, будучи вигнанцем з власної батьківщини, з убогих
володінь моїх, мусив мимоволі пригорнутися і впасти до ніг великого й.м. Кримського Хана,
щоб мене вернув до милостивої ласки в.к.м.

Лист Хмельницького до польського короля Яна Казимира від 16 серпня 1649 р. [ДБХ, Док. 66,
124–126].

Сподіваючись про все ретельно домовитись під час зустрічі з й.в.м. коронним канцлером,
якого в кор.м., п.м.м, обіцяє прислати до Кримського Хана для укладення з ним угоди.

Лист Хмельницького до Яна Казимира про напад татар на польських послів від 18 серпня
1649 р. [ДБХ, Док. 69, 131–133].

Трапилося так, що в. кор.м., п. м. м., вислав вночі до нас, своїх підніжків, як наших, так і
своїх послів. Свавільні татари, які грабували кожного, з чим би він не їхав, розбили у нас під боком
і м.м. панів послів в. кор. м. Та, слава Богу, близько був наш військовий осавул, який врятував їх,
хоч і не всіх здоровими. Однак Кримський Хан наказав провести слідство і розшук, все награбоване
знайти і повернути, а за образу в кор. м., п. м., винуватих покарати. А тим часом, щоб більше на це
не гаяти часу, як вже в. кор. м. п.н.м., з ласки своєї панської зволив призначити нам їх м. н. п.
комісарів, то покірно просимо якнайшвидше їх прислати. В кор. м., п. н.м., в листі своєму натякав,
щоб Орда і військо наше відступили. Ми б раді за наказом кор.м. це зробити, та зволь, в кор. м.,
п.н.м., знайти: якщо б навіть Хан і відступив зі своїми знатнішими людьми, то тоді без нього і без
нас самих ці свавільники, яких тепер багато з різних країн понаходило, змовившись, не дай Боже,
велику шкоду можуть заподіяти… Покірно просимо також, щоб ваша кор.м., п.н.м., не підозрівав
нас у тому, що сталася така зневага від свавільних татар.

Лист Хмельницького до польського сенатора і київського воєводи Адама Киселя від 26 травня
1650 р. [ДБХ, Док. 99, 168–169].

А есть ли надобно против недруга королевского величества на службу воинскую людей, и
я подлинно слышал от Хана Крымского, что истинно рад со мною вместе на королевскую службу
против недруга его ставитца, покаместа Бог помочи подаст. А и ныне о том Хан Крымской ко
мне писал, конечно на то укрепляючися, а ныне не убояся ничего.

Лист Хмельницького до кримського хана Іслам Ґірея ІІІ   від квітня 1654 р. [ДБХ, Док. 243,
338–341].

Найясніший милостивий Кримський царю, а наш вельми милостивий пане! Віддаючи
звичайні покірні послуги на милостиву ласку вашої царської милості, нашого милостивого пана,
щиро бажаємо доброго здоров’я і щасливого панування на незліченні роки і передаємо наш
низький поклін.

А тепер, коли ви своєю нерозривною присягою переконали нас у незмінній ласці вашої
царської милості… обіцяємо і запевняємо вашу царську милість, що на вічні часи ні ми, ні наші
нащадки не порушимо вашої присяги.

А цю присягу … тепер відновляємо нашим листом, бажаючи вірно додержувати її… Тому
що Радзівілли наближаються з військами до Любеча і Лоєва, уклінно просимо, згідно з вічною
присягою, подати нам звичну допомогу.

Що ж до Москви, з якою ми вступили в дружбу, то ми це зробили згідно з порадою вашої
царської милості.
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Лист Хмельницького до московського царя Олексія Михайловича від 15 вересня 1654 р.
[ДБХ, Док. 279, 381–383].

Посылали есмя до тебя, великого государя нашего… что по смерти Ислам-Гирея, хана
крымского, посылали до нас вся Орда Каммат-бет мурзу, хотячи сызнова с нами в братстве по
прежнему быть и противу ляхов нам помочь давать.

Лист Хмельницького до кримського хана Мегмет Ґірея від 29 жовтня 1654 р.[ДБХ, Док. 288,
396–398].

Після повернення наших послів, з якими прибув Тохтамиш-ага, ми як з листа вашої ханської
милості, так і з усних розповідей посольства довідались, що бажаєш зберегти з нами братерство,
як і небіжчик святої пам’яті Іслaм Ґірей хан, чому ми з усім Військом Запорозьким дуже раді.
Тільки нас дивує, що ваша ханська милість пишеш, щоб ми відступилися від московського царя…
Ваша ханська милість в листі своєму заявляєш, що коли ми відступимося від московського царя,
то ти направиш на нас угорців, мунтян і волохів і сам, з’єднавшись з поляками, спустошуватимеш
наш край. Зваживши це і уникаючи гніву божого, ми ніяк не можемо й не хочемо порушувати
присяги… Тому розсуди сам, ваша ханська милість, разом з їх милостями панами, агами, беями
й усіма мурзами, що було б слушніше й вигідніше не дати себе обманути обіцянками спільних
наших ворогів, а жити з нами в братерстві, як ми жили тих сім років, разом їли хліб і сіль,
уклавши дружбу з небіжчиком святої пам’яті Тугай-беєм. Слушно було б, коли б і тепер ваша
ханська милість прислав до нас якусь гідну особу для підтвердження вічної між нами приязні,
чого ми, стоячи на кордонах наших, охоче чекаємо, бажаючи, щоб не тільки ми, але й наші
потомки в майбутньому нашою приязню могли тішитися… Зволь… жити з нами в братерстві і
прислати до нас свого посланця якнайшвидше.

У висновку можна сказати, що Богдану Хмельницькому весь час до 1654 р. вихідним
моментом залишався його союз з Іслам Ґіреєм ІІІ, тобто протекція кримського хана. А з другого
боку, гетьман намагався мати подібний зв’язок і з московським царем. Як наслідок дружніх стосунків
між Іслам Ґіреєм ІІІ і Богданом Хмельницьким зберігся турецький політичний термін "Кардаш–
Казаґи", тобто "братні козаки", які є в братньому союзі із татарами. У XVII ст. договори були
тільки між володарями. Кримський хан, який не зв’язаний був з цією європейською теорією, визнав
Хмельницького володарем. Зокрема, у березневому договорі 1648 р. між Богданом Хмельницьким
і кримським ханом говориться, що згідно з тодішнім звичаєм присяга обох володарів дійсна до
смерті. Коли у 1654 р. помер Іслам Ґірей ІІІ, братерство з татарами скінчилося. Новому кримському
ханові Мегмет Ґірею, говориться у листі Хмельницького (№ 279) [ДБХ, Док. 279, 381–383] , треба
було давати нову присягу, і, як свідчать документи Хмельницького, між ними не було вже тих
братерських взаємин, як з Іслам Ґіреєм і Тугай-беєм. Новий хан говорив з Хмельницьким мовою
ультиматуму: або московський цар, або наша дружба. Навпаки, братерськими залишалися взаємини
у Хмельницького з Іслам Ґіреєм ІІІ навіть після того, як гетьман пішов під протекцію у 1654 р.
московського царя. Адже, за словами Хмельницького, сам Іслам Ґірей ІІІ радив йому шукати
війскову допомогу у Москві. Хоч під час переяславських переговорів московський цар ставив умову
порвати стосунки з ордою [АЮЗР 1878, Т. Х, 235–237; Грушевський Т. 9, Ч. 2, 760–761] , але
Хмельницький відмовився це зробити з огляду на союз з кримським ханом (дану присягу). Тобто
Хмельницький, який вирішив піти під протекцію московського царя, мусив поладнати справу з
кримським ханом, щоб з ним не розірвати союзу. Цікаво, що союз з Москвою не змінив ситуації з
Кримом. У радянські часи вважали, що Б.Хмельницький розірвав стосунки з ханом і пристав до
царя. Вважаю, що якби кримський хан зрадив стосункам гетьмана, то про це Б. Хмельницький
ясно б висловився.

Богдан Хмельницький давно резервував Москву, ще у вересні 1650 р., коли Іслам Ґірей ІІІ
хотів піти військовим походом на Москву, то гетьман відмовив його, переконав хана, щоб, замість
на Москву, йти походом на Молдавію, проти молдавського воєводи Васіле Лупула, і це було
зроблено [АЮЗР 1878, Т. VIII. 326, 328, 329; Жерела... 1911, 139; Статейний...1883, Т. Х, 693;
Т. ХІ, 685; РДАДА... 1650, 8; Соловьев 1961, 572–574]. Такий факт є доказом не тільки того, що
Іслам Ґірей ІІІ респектував як політичного союзника гетьмана Богдана Хмельницького, але й
рахувався з його досвідом як полководця. Політичний термін "Кардаш–Казаґи" продовжував
існувати і після того, як Мегмет Ґірей не відновив присяги, проте як пам’ять про колишню дружбу.
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Кардаш – Казаґи

1
У Стамбулі великий візир прийняв українське посольство, дата подається – 14 березня

1653 р."[Смолій, Степанков, 1994, 158].
2
Передрук у рубриці "Зі спадку наших попередників": Східний світ. – К., 1993. –  № 1. – С.

134 – 139. Татарська поема Джан-Мухамедова частково опрацьована кримським істориком
Османом Акчокракли. В ній йдеться про союзний похід Іслам Ґірея ІІІ і Тугай-бея з Богданом
Хмельницьким на Польщу в 1648 – 1649 рр. (за рукописом матеріалів етнографічної експедиції
Кримського НКО по Криму влітку 1925 року).

3
Польський османіст (галицько-караїмського роду) Зигмунд Абрагамович видав у 1971 р.

текст, переклад і коментар (на жаль, без індексу) одного кримського історичного твору "Історія
Хана Іслaм Ґірея ІІІ". Автором є Гаджі Мегмед Сенаї’, який писав цей панегірик на замовлення
ханського великого візира Сефер Ґазі-аґа і закінчив цю хроніку 1 серпня 1651 р. Цінним у праці
є інформація з діяріїв трьох кримських походів в Україну – двох Іслам Ґірея ІІІ (1648, 1649 рр.) і
Калґи (наступника престолу) восени 1649 р., в яких є багато дат і топографічного матеріалу.

4
Термін "Лист" офіційно вживався в Україні для визначення дипломатичного листування

на відміну від документів, що виходили з військової канцелярії і стосувалися внутрішніх справ
(універсал, наказ). Іноді "Листом" називався також універсал.  В листування з російським урядом
свої звернення гетьман називав "Листами". В традиційному російському діловодстві слово "Лист"
вживалося щодо цих гетьманських документів. Посол, посольська місія ставали тоді
повноважними, коли одержували підписаний гетьманський Лист, адресований главі відповідної
держави чи уряду. Збереглася значна кількість таких гетьманських Листів. Тепер відомі Листи
опубліковані у збірнику ДБХ.
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ІСТОРІЯ

О.А. Борділовська

“ІДЕАЛЬНИЙ ЦАР” У КЛАСИЧНІЙ ІНДІЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

Індійська політична теорія, що формувалася протягом багатьох століть, величезну увагу
приділяла особі монарха, і за довгі часи у відповідній літературі склався образ “ідеального”
правителя – справедливого і невтомного, доброчесного і розумного. З давнини в Індії існували
різні типи держави, і перш за все джерела завжди називають монархію (раджья, свараджья,
махараджья), а вже потім – республіку (сангха). Оскільки саме монархія була на території Індо-
стану найбільш поширеною формою правління, то цей факт відбився навіть у визначенні назви
науки політики: раджадхарма (“обов’язок царів”), або раджьяшастра (“наука правління”). Існу-
вали й інші назви для визначення науки керування суспільством, зокрема – данданіті, від санск-
ритського “данда” – покарання. Остаточною назвою для цієї галузі знань згодом став термін
нітішастра (слово “ніті” взагалі спочатку мало значення “напрямок” і вже пізніше стало пере-
кладатися як “політика”). Такі загальні зауваження подає на початку своєї монографії відомий
індійський вчений, знавець класичного індійського суспільства А. С. Алтекар [Altekar 1992, 1-2].
Погодившись із ними, спробуємо більш детально визначити місце монарха в системі державно-
го управління давнього та ранньосередньовічного індійського суспільства. За допомогою різно-
типних джерел намагатимемось також намалювати образ “зразкового”, “ідеального”, з точки
зору індійської традиції, правителя і знайти відповідні приклади.

Слід зазначити, що індійська політична теорія та уявлення про “правильну” поведінку
членів суспільства знайшли своє відображення у різноманітних текстах. Передусім, це саме пра-
вова та етико-моральна література дхармашастр – трактатів, які відбивають норми поведінки
людини з кожного соціального прошарку (тобто варн і каст) і для кожного періоду життя –
ашраму, а також містять практичні поради стосовно організації суспільства і процесів ведення
державних справ. Закони Ману (найдавнішого правового кодексу індусів) чітко сформулювали
принципи суспільного життя індійців на основі варново-кастової системи. За визначенням відо-
мого російського вченого, дослідника індійського права А. М. Самозванцева, “…Ману пропо-
нує ідеальну схему життя, набір правил поведінки, наслідування котрим означає виконання дхар-
ми і застерігає від її порушення” [Cамозванцев 1991, 7]. Обов’язково слід пам’ятати, що дхарма –
виключно індійський термін, який не має аналогів у європейській традиції, він містить багато
значень: це і закон, порядок, і порядність, і обов’язок, і життєвий шлях, окремий для кожної
варни. Тому й самі дхармашастри слід розглядати не тільки як суто правові тексти, але також і
як збірки моральних нормативів, що стали своєрідним орієнтиром для всіх благочесних індусів.
У такому контексті слід вивчати і дхармашастру Ману, створення якої вчені зазвичай відносять
до I–II ст. н. е., й інші подібні твори – дхармашастри та дхармасутри (прозаїчні дхармашастри)
Гаутами, Васіштхи, Баудхаяни, Апастамби, Яджнавалкьї, Наради. Ця, так би мовити, мораль-
но-правова література індусів створювалась протягом декількох століть, з другої половини дру-
гого тисячоліття до н.е. до першої половини першого тисячоліття н. е. Для розуміння абсолютно
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всіх життєвих пріоритетів індійців вона має величезну цінність. Завдяки дхармашастрам ми ще
раз маємо можливість пересвідчитись у тому, що протягом століть традиційне індійське суспіль-
ство зберігало в основному одні й ті самі пріоритети, витоки котрих – у філософсько-релігійно-
му вченні індуїзму. Саме тому в цих трактатах багато повторів і спільних моментів. На думку
багатьох відомих індологів, зокрема Макса Мюллера “…усі без винятку відомі нині дхармаша-
стри, написані у метричній формі, є лише обробкою найдавніших сутр або записів родових зви-
чаїв, складених спочатку в окремих ведійських школах” [Самозванцев 1991, 6].

Таким чином, закони Ману є своєрідним рубежем, що, з одного боку, підсумували накопиче-
ний на той час досвід, а з іншого – стали базою для подальшої деталізації права та моралі індусів.
Так, скажімо, дхармашатра Наради майже цілком присвячена проблемам права і покарання. Проте
і тут, як і в інших трактатах, безліч разів ми зустрічаємось з особою царя. Адже він – виконавець
вищої волі і найсправедливіший суддя для своїх підданих. Але й Нарада, й інші автори дхармашастр
підкреслюють, передусім, велике значення царської влади як одного з основних елементів у системі
загального світосприймання: “В цьому світі вісім священних дорогоцінностей: брахман, корова,
жертівний вогонь, золото, топлене масло, сонце, вода, а восьма – цар” [Дхармашастра 1998, 138].

Особі царя та його обов’язкам присвячено чимало сторінок “Артхашастри” – твору, який
окремо вирізняється серед усієї згаданої вище літератури. Створення її найчастіше приписують
Чанакьї Каутільї, міністру Чандрагупти Маур’я (кінець IV ст. до н. е.). Можливо, Каутілья був
творцем лише якоїсь частини цього тексту, а пізніше він був дороблений, або ж “Артхашастра”
є зведеним результатом спільної праці поколінь індійських учених. Наукові суперечки з цього
приводу досі не закінчені [Вигасин, Самозванцев 1986, 5]. Так чи йнакше, “Артхашастра” є
найбільш повним джерелом з організації різних функцій держави та життя населення, що на
тривалий час стало основою для подальшого розвитку законодавства в Індії, оскільки охоплює
всі сфери управління, в тому числі адміністративно-господарську і юридичну. До речі, сама на-
зва цього твору перекладається не досить чітко: зазвичай трактат Каутільї називають “Наука
політики”, насправді ж слово артх скоріше перекладається як “прибуток”, “користь”, “багат-
ство”. Але ж політика держави та її господаря має бути саме корисною для народу, тому проти-
річчя тут немає. Вивчати ж “Артхашастру” мали за обов’язок усі царі та царевичі, про що нео-
дноразово згадують такі автори, як Бана і Дандін.

 Хоча наука управління державою не була в Індії окремою галуззю знань, проблеми влади
та управління не обминули також ні Веди, ні Упанішади, ні епос. Наприклад, дванадцята книга
“Махабхарати” – “Шанті-парва” подає правила поведінки громадян і принципи державобуду-
вання, багато уваги приділяє обов’язкам царя. “Бхагавадгіта”, яка є частиною шостої книги “Ма-
хабхарати”, фактично повністю присвячена дхармі кшатріїв, і зокрема – царів. Адже бог Крішна
переконує Арджуну в тім, що він має взяти участь у великій битві на полі Курукшетри, навіть
якщо проллється кров, оскільки таким є його обов’язок як царевича, як кшатрія. Неодноразово
зображується постать царя та царський двір в інших книгах “Махабхарати”, а також у “Рамаяні”.

У художній літературі різних жанрів теж розглядаються проблеми державобудування вза-
галі, і царської влади зокрема. Причому деякі твори майже цілком присвячені політичним пи-
танням. Насамперед, мається на увазі “Нітішатака” (“Сто строф про політику”) відомого поета
Бхартріхарі, життя якого, ймовірніше за все, припадає на другу половину VII ст. н. е. В інших
творах ми просто знайдемо описи царів та їх палаців, розповіді про великі завоювання могутніх
правителів, їхні мудрі державні вчинки і, безумовно, сімейні справи. Так чи інакше теми ”Ідеаль-
ний правитель” торкалися такі великі драматурги, як Бхаса, Вішакхадатта, Шудрака, Калідаса,
автори романів Бана та Дандін. І якщо Дандін у “Пригодах десяти царевичів” (“Дашакумарача-
ріта”) розповідає про вигаданих принців, то головною діючою особою в “Життєписі Харші”
(“Харшачаріта”) Бани є махараджа Харшавардхана – реальний цар, який на початку VI ст. н. е.
об’єднав під своєю владою території майже всієї Північної Індії. Так само в п’єсі Вішакхадатти
“Каблучка Ракшаси” головними героями є цар Чандрагупта Маурья та його хитромудрий рад-
ник Каутілья, той самий, котрому приписують авторство “Артхашастри”.

Безумовно, художні твори – особливий тип джерел і вимагають відповідного, критичного став-
лення. Але ж не можна взагалі ігнорувати свідчення, які містяться у творах класичної літератури. Як
зазначає відомий знавець індійських текстів російський вчений, професор І. Д. Сєрєбряков: “…ці
твори відбили типові риси, характерні для багатьох правителів, царів чи імператорів, лише худож-
ньо узагальнені. Вони не менш вагомі, ніж положення дхармашастр, нітішастри та артхашастри про
статут та обов’язки царя, а певною мірою і більш вагомі, оскільки зображують, як саме реалізували-
ся в житті теоретичні настанови” [Серебряков 1983, 71]. Дійсно, художні твори подають нам картину
життя класичного індійського суспільства, яку неможливо уявити без постаті царя.

Взагалі, вся індійська література, починаючи із “Рігведи” та “Атхарваведи”, містить
свідчення щодо теорії та практики політичного управління. Безумовно, не всі царі педантично
дотримувалися порад авторитетних джерел, які не відображали існуюче, а скоріше намагалися



130 Східний світ №2 2001

О.А. Борділовська

показати, як повинно бути. Саме для цього і була створена “Артхашастра”, яка не зображувала
існуючі при дворі Маурьїв порядки, а лише пояснювала, як треба діяти, аби досягти найкращих
результатів в управлінні державою та народом, і таким чином найкраще дотриматися власної
царської дхарми. Дхарма царя найчастіше за все в джерелах розглядається разом із дхармою
кшатріїв, “ідеальним” представником варни яких є цар [Самозванцев 1991, 185]. Але перед тим,
як більш детально розглянути сутність раджадхарми, необхідно зробити кілька загальних
зауважень щодо композиції індійської політичної теорії взагалі.

Автори усіх правових трактатів однаково визначають сутність концепції саптанга (“сім
елементів”): існують сім основних складових, що визначають державу. Це, насамперед, голова
держави, цар (свамін), по-друге – рада міністрів (аматьяс), по-третє – сама країна, її територія
(раштра). Потім – столиця держави, або форти (дургас), її військо (бала), казна (коша) і, нарешті,
– союзник (мітра). Як зуважує Алтекар, за цією теорією “…держава може існувати і плідно
функціювати лише тоді, коли всі ланки політичної структури тісно пов’язані між собою і постійно
виступають у взаємодії” [Altekar 1992, 45].

Як бачимо, перше місце серед усіх державних інститутів займає царська влада, і багато текстів
засвідчують її небесне походження. Концепція чакравартіна, тобто “того, хто керує колесом зако-
ну”, стає поширеною ще з часів імперії Маурьїв. За священними текстами цар вважається опорою
світу, захисником миру, володарем землі, і, нарешті – богом серед людей, його втіленням на землі.
Закони Ману встановили, що цар уособлює сім (священне для індійців число) різних якостей: він –
батько, матір, учитель, захисник, вогонь, скарб та потойбічна відплата. Класичний індійський цар –
кшатрій, а доля кшатрія, за Законами Ману, така: “Охорону підлеглих, роздачу милостині, жертво-
підношення, вивчення Вед та несхильність до мирських втіх Брахма встановив для кшатріїв” [Зако-
ни Ману 1960, 45]. Початок монархії пов’язаний із вірою стародавніх індійців у те, що лідер нації має
забезпечувати силу, мудрість, енергію, а отже – перемогу над ворогом. Тому царі часто належали до
варни кшатріїв. Але царська родина лише теоретично мала походити з  кшатріїв, тобто належати до
стану військових. Практично так було не завжди (Шунги та Канви, наприклад, були брахманами,
Харша походив із варни вайшьїв, а Нанди і, можливо, Маурья взагалі були шудрами), і, за висловом
А. Бешема,  “…хто царював, той і кшатрій” [Бешем 1977, 99]. Тому далі будемо говорити про рад-
жадхарму – обов’язки царя, ким би він не був за походженням. Коротко дхармасутра Васіштхи
визначає її в такий спосіб: “Власна дхарма царя – охорона живих істот, виконуючи її, він досягає
благополуччя в обох світах” [Самозванцев 1991, 31].

Величезне значення царської влади мали підкреслити й особливі ритуали, пов’язані із прихо-
дом того чи іншого володаря до справ керування державою. Життя індійського суспільства вза-
галі наскрізь пронизане безліччю звичаїв та ритуалів, виконання яких додає впевненості, закінче-
ності у всіх життєвих справах. Що вже й говорити про необхідність належним чином обставити
такі визначні події, як коронація монарха, початок його царювання. З цього приводу існувало два
головних ритуали, які доповнюють один одного – раджасуйя (фактично – коронація) і ашвамедха
(жертвоприношення царського коня). Раджасуйя поділялась на три етапи: підготовчі церемонії,
коронація, як така, і наступні за нею ритуали. На першому етапі цар відвідував своїх майбутніх
радників, вищих державних сановників, міністрів. Сама ж урочиста церемонія починалася на дру-
гий день. Під час коронування і благословення на царство монарх сидів на прикрашеному дорого-
цінним камінням троні, вкритому шкурою тигра, де його окропляли водою, принесеною спеціаль-
но із святих річок та морів. Посередники богів – брахмани читали відповідні мантри, переповідали
цареві благословіння від різних божеств. Читання священних текстів мало забезпечити силу і за-
конність царської влади. Натомість перед урочистою церемонією цар клявся в тому, що буде в
найкращий спосіб керувати державою і захищати своїх підлеглих. На честь цієї події він отриму-
вав безліч подарунків як доказ вірності та любові своїх підлеглих. Після церемонії він повертався
до залу засідань ради міністрів. Їхав цар на слоні, або на спеціально прибраній колісниці.

Взагалі раджасуйя, на думку багатьох дослідників, повною мірою тривала протягом цілого
року, і складалася з низки різних жертвоприношень і ритуалів. Наприклад, цар ступав на шкіру
тигра і робив три символічні кроки, тим самим – порівнюючись із богом Вішну, чиї три кроки
обіймають весь світ [Бешем 1977, 90]. До того ж, під час раджасуйї цар мав здійснювати військові
походи на сусідні царства, що мало символізувати підкорення чотирьох чвертей світу – кінцеву
мету царювання [Межгосударственные…1987, 183]. Цей ритуал схожий із іншим, згаданим вище –
ашвамедхою. На цілий рік цар випускав на волю спеціально підібраного коня. На чию територію
ступав кінь, з тим володарем він мав воювати. Проте джерела повідомляють, що необов’язково
справа доходила до військового протистояння, місцеві царі могли просто визнати себе підкорени-
ми, васалами. В будь-якому разі через рік коня повертали і приносили в жертву. Для нагляду за
ним призначали військовий загін, керування яким було дуже почесною справою, і часто її доруча-
ли представникам царської сім’ї. Такий звичай існував з давніх давен і принаймні під час царюван-
ня Гуптів. Калідаса, життя і творчість якого припадає саме на період їх панування, в своїй п’єсі
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“Малявіка і Агнімітра” розповідає про ашвамедху: ”Зробивши все необхідне для царського свята
жертвоприношення коня, я поставив царського сина Васумітру на чолі загону із ста царевичів для
охорони жертовного коня, котрому впродовж цілого року я надав можливість вільно блукати без
вуздечки. В той час, як кінь пасся на правому березі Сіндгу, шайка яванавських вершників зробила
спробу заволодіти ним. Стався великий бій проміж двома військами”, – доповідає царський пол-
ководець у листі своєму господарю [Ашвагхоша 1990, 354].

Ашвамедху міг здійснювати тільки великий цар, який претендував на гегемонію над інши-
ми, менш могутніми, володарями. Взагалі ж в джерелах зустрічаються різні титули монарха, які
засвідчують ступінь його влади: раджа (цар), махараджа (великий цар), махараджадхіраджа
(найвеличніший з усіх царів), самрат (імператор). В “Харшачаріті” Бана називає царя Прабха-
каравардхану махараджадхіраджею, а його сина Харшу – вже самрат. Основні обов’язки царя
були однаковими для всіх перерахованих вище “рангів”, і в будь-якому разі цар, який керував
навіть дуже маленькою територією, мав нести відповідальність за долю та добробут свого наро-
ду. З іншого боку, володар завжди відчував себе вищим обранцем долі, і відомий індійський поет
Бхартріхарі, який практично був сучасником царя Харші (він помер, як вважають, не пізніше
652 р. н. е.), іронічно зазначав із цього приводу:

Отчего цари полны гордыни,
Отчего их распирает чванство
Там, где царства целого пространство
Две деревни составляют ныне? [Классическая 1977, 77].

(Переклад В.Потаповой)
Проте всі правові трактати вказують на необхідність для звичайних людей підкорятися

царю, оскільки від нього залежить їх життя. Натомість джерела радять цареві, як саме керувати
країною: “Узявши до уваги місцеві звичаї, а також усі звичаї каст чи сімей, цар нехай змушує
кожну з чотирьох варн наслідувати її дхармі. На тих, хто порушує ці дхарми, цар нехай покладе
покарання,” – вказує дхармасутра Васіштхи [Самозванцев 1991, 31]. Тобто перший і основний
обов’язок усіх царів – підтримання порядку, традиційних засад суспільства, варнового розподі-
лу. Тільки такий цар може вважатися «ідеальним” в індійській класичній традиції, оскільки, як
зазначає дхармашастра Наради, “…якщо цар не накладав би постійно покарання на членів усіх
варн, які загубили свій шлях, усі ці підлеглі загинули б…” [Дхармашастра 1998, 135]. Далі Нара-
да пояснює, що саме має робити володар: “Його справа – охорона підлеглих, шанування стар-
ших та розумних, розглядання судових справ та захист себе”[Дхармашастра 1998, 136].

Для того, щоб виконувати свої високі обов’язки, царю необхідно було мати певні особисті
якості, на що вказує, наприклад, дхармасутра Гаутами: ”Цар вчиняє справедливо і говорить
справедливо. Він має бути обізнаним із трьома ведами та логікою, чесним, приборкувати почут-
тя, власником достойностей, мати помічників та багатства. Нехай він буде справедливим до
підлеглих. Нехай творить для них добро. Для нього, що сидить нагорі, всі будуть нижчими, за
винятком брахманів. Але навіть вони нехай його шанують” [Самозванцев 1991, 37]. Такий поря-
док пов’язаний із тим, що варна брахманів – перша, вища, тому й ставитись до них треба відпо-
відно, адже саме брахмани підтримують зв’язок із богами, виконують усі належні ритуали.

Брахман огню поклоняется,
Прочие касты – властителю [Классическая поэзия… 1977, 79].
Царська влада має бути освяченою, недаремно, як вже зазначалося вище, багато великих

правителів свій рід “виводили” від богів. Задля подальшого щасливого царювання необхідним
був постійний зв’язок із брахманами, тож “справжній” цар мав їх поважати: “Нехай цар буде
постійно відданий шануванню брахманів, оскільки влада, пов’язана із брахманами, – основа
охорони світу” [Дхармашастра 1998, 136]. Серед найближчих радників царя перше місце тради-
ційно займав пурохіт – домашній жрець, без якого не вирішувалось жодне питання як у справах
державних, так і в царській родині. “Царю слід обрати домашнього жерця, у всіх проявах доско-
налого по своїх якостях. Нехай цар покладається на його вказівки,” – зазначає дхармасутра
Баудхаяни [Самозванцев 1991, 27].

 Високе та почесне місце, яке займали брахмани, ми можемо неодноразово простежити за
“Харшачарітою” Бани, зокрема на прикладі царської родини. Пурохіт, родинний жрець, постійно
присутній на сторінках роману. Він за допомогою своїх помічників-астрологів вираховує найспри-
ятливіші години для початку різних важливих подій – вирушання у похід царського війська, весілля
царської дочки тощо; дає поради у вихованні царевичів, пояснює сни цариці, надає належний комен-
тар обставинам, за яких народилися всі царські діти. Невипадково і в “Артхашастрі” окремо йдеться
про правила, за якими цар повинен призначати домашнього жерця: “Домашнім жерцем нехай цар
призначає людину високої моралі, вченого роду, яка добре вивчила веди та шість допоміжних наук,
передвістя богів та науку державного управління, який вміє протистояти лиху, що йде від богів та
людей, за допомогою заклинань та відповідних засобів” [Артхашастра 1959, 25].
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  Бана наголошує на щасливому збігові зірок під час народження молодшого сина, Харші,
про що одразу був повідомлений царський жрець на ім’я Тарака, думку якого високо цінував
махараджа. Тарака обіцяв, що саме цей син стане “…великим імператором, господарем семи
частин світу та семи океанів” [Бана 1989, 218]. Вже інший брахман, Гамбхіра, проводить весілля
царівни Радж’яшрі. “Невдовзі Гамбхіра, мудрий брахман з царевого оточення, мовив, звертаю-
чись до Грахавармана: “Мій сину, твоє одруження із Радж’яшрі стане ланцюжком, що міцно
поєднає два сяючі, наче сонце та місяць, роди – Пушпабхуті та Маукхарі, чия слава лунає на весь
світ, втішаючи слух наймудріших людей…” [Бана 1989, 247]. Таким чином, ми можемо пере-
свідчитися у тому, що брахман грав вирішальну роль у державних та особистих справах свого
господаря, від успішного тандему “цар – жрець” залежала доля держави. І так само, як
“справжній” цар мав поважати брахманів, розумний жрець, царський радник, мав шанобливо
ставитися до царя: “Мудрі люди вважають царя за втілення усіх богів; тому розумна та добро-
чесна людина повинна бачити в ньому бога і не казати йому неправди”, – такі поради брахма-
нам містить “Вікрамачаріта”, життєпис легендарного царя Вікрами [Викрамачарита 1960, 35].
Невідомо, чи насправді царював колись в Індії цей цар (хоча в І ст. н. е. був у місті Удджаїні
раджа на таке ім’я), чи це міфічна особа, але історії його царювання, художньо оброблені, при-
писують йому безліч чеснот, серед яких – справедливість.

“Ідеальний” цар дійсно мав бути справедливим (та й не тільки в Індії). Якщо зважити на
те, що цар найчастіше виконував обов’язки головного судді в своїй країні, ця вимога набирає
особливого значення. “Зважив, що є важливо, що не важливо, потрібно розрізняти закон та
беззаконня. Тоді, раджа, приймавши рішення, виконуй свій обов’язок, котрий є вищим,” – так
радить Махабхарата [Махабхарата 1989, 222]. Про царські суди розповідають різні джерела, і
завжди царський наказ і суд визнається за прояв вищого порядку, а ті, хто порушують ці накази,
мають бути покарані смертю. “Що б не зробив цар – це є непорушним, бо він має охороняти,
він – володар цього світу, він розглядає справи, виявляючи милість до живих істот; так встанов-
лено,” – зазначає Нарада [Дхармашастра 1998, 136]. “Вікрамачаріта” взагалі стверджує: “На кого
гнівиться цар, той і без провини винуватий…”[Викрамачарита 1960, 52].

  Отже, царське слово, накази царя мали в традиційному індійському суспільстві силу зако-
нодавчих актів. Цар мав повні юридичні права для розгляду будь-якої справи у своїй державі, він
був здатний оголосити будь-яке рішення щодо подальшої долі підлеглого, царське слово було
останнім, а іноді – фактично єдиним під час розгляду справ. “Судова справа має чотири ступені: це
дхарма, процес, звичай і царський наказ; з них кожен наступний є вищий за попередній” [Дхарма-
шастра 1998, 57]. Як бачимо, такий порядок був схвалений літературою сутр і шастр і вважався
цілком зрозумілим. Чи не звідси багато сторіч потому європейці зробили висновок (цілком спра-
ведливий) про існування східної деспотії як особливої форми абсолютної монархії, де цар – госпо-
дар, правитель, воєначальник, верховний суддя, тобто уособлення бога на землі.

  Царський двір, за описами Бани, дійсно був сконцентрований навколо фігури махараджі.
Цар був оточений фаворитами та підлеглими, в той час як полонені чекали від нього хоча б
погляду, і сам Бана був повністю зачарований атмосферою страху і водночас поваги, що панувала
в царському таборі. “У таборі знаходилося багато ворожих господарів, узятих у полон... Вони
постійно запитували у слуг та різного придворного люду, що проходили повз них постійно з
різноманітними завданнями: “Добра людина, чи станеться це сьогодні? Чи буде великий цар
давати аудієнцію сьогодні в залі по обіді? Чи може він вийде на подвір’я?” – так минав день за
днем, сповнений надією на зустріч з махараджою…Були тут й інші царі, які приїхали за власним
бажанням, щоб відчути велич махараджі; вони прибули з різних країн і тепер чекали на ту мить,
коли зможуть його нарешті побачити…” [Бана 1989, 130–131]. Отже, при дворі панувала цілком
виправдана атмосфера схиляння перед могутнім Харшою, його словом і ділом. Та, з іншого
боку, підлеглі очікували на справедливість великого царя, розраховували на його мудрість та
доброту, турботу та захист.

А ось як зображує Бана в своєму іншому творі – романі “Кадамбарі” – “ідеального” волода-
ря – вигаданого царя на ім’я Тарапіда: “…Він силою власних рук підкорив землю і тепер насолод-
жувався плодами верховної влади, мудрий, сповнений мужності, той, що вивчив науку політики,
знавець доброчесності, що затьмарив блиском своєї краси місяць та сонце, очистив свій дух та
плоть нескінченними жертвоприношеннями, врятував світ від усякого лиха…” [Бана 1995, 81].

Бхартріхарі так визначав основні обов’язки та долю всіх царів: “Влада, слава, турботи про
народ, щедрість до брахманів, розумне правління, думи про інших – ось головні достойності царя.
Якщо в царів їх немає, то який сенс шукати заступництва в таких царів?” [Бхартрихари 1979, 68]
Інший автор, Дандін, у такий спосіб подає ідеал царя: “І ось цар, якщо він знавець усіх правил
державного управління, ні вдень, ні вночі не має ані хвилини спокою, вічно працює і постійно тур-
бується” [Столепестковый лотос…1996, 205]. Цар Пуруравас, герой п’єси Калідаси “Мужністю здо-
бута Урваші”, страждаючи від кохання, так посилається на виконання своєї “царської служби”:
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День полон службы, в этом отвлеченье
От грусти, он прошел не слишком скучно, –
Но как пройдет мучительная ночь?
В ней, долгой, никакого развлеченья [Столепестковый лотос…1996, 502]

(Переклад К.Бальмонта)
Задля успішного виконання державних обов’язків цареві було необхідно мати добрих по-

мічників – міністрів, радників. Досить часто джерела посилаються на велику роль царських са-
новників у керуванні державою, їх вплив на царя. Так, головний міністр Харші (він був також і
його двоюрідним братом) Бханді завжди знаходився поруч зі своїм господарем, супроводжував
його у подорожах та військових експедиціях. Якщо вірити Сюань Цзану, саме Бханді відіграв
вирішальну роль у зведенні Харші на трон Канауджу – столиці його союзників Маукхарі - після
того, як загинув тутешній цар, чоловік сестри Харші. Так само вирішальними стали вчинки
царського радника Чанакьї Каутільї під час боротьби за царську владу між Нандами та Маурья:
перший цар династії Маурья Чандрагупта отримав трон завдяки саме хитромудрій поведінці
Каутільї. Калідаса приписує останньому багато рис “справжнього” царського слуги, таких як
відданість, хитрість та хоробрість. ”…Таким чином, з мого боку нічого не випущено. І тільки
сам цар не бере участі ні в чому, покладаючи тягар державної політики на мене, свого головного
радника. І дійсно, адже лише тоді щасливим є царювання, коли сам володар позбавлений тяж-
ких турбот, пов’язаних із особистою участю у справах держави…” – так розповідає про себе сам
Каутілья [Столепестковый лотос 1996, 311].

У романі “Кадамбарі” згадуваний вище цар Тарапіда, встановивши порядок у своїй країні,
повністю доручає керування справами своєму міністрові: “Цар Тарапіда .. підкорив ще в юності
всі землі і, переклавши на міністра Шуканасу як на друга тягар царювання, подарувавши підлег-
лим добробут, вже не бачив нової справи, яка б пасувала його величі…” [Бана 1995, 86]. За
теорією саптанга, вищі державні чиновники – ратнінс – недарма посідають друге після царя
місце за важливістю задля забезпечення роботи “правильної” держави. Тому в багатьох текстах
містяться поради і побажання стосовно того, якими мають бути царські радники. У “Махабха-
раті” мудрий брахман Дхаумья дає настанови братам Пандавам з приводу того, як саме треба
служити царю: “…І ніколи не слід давати поради цареві, якщо він їх не питає, а слід сидіти
мовчазно біля нього, надаючи йому пошану в належний час. Адже царі засуджують людей, що
кажуть неправду, і також презирливо ставляться до брехливих радників…Цареві слід прислуго-
вувати із завзяттям, ніби Агні чи іншому богу, адже, якщо хтось стане служити неретельно, він,
мабуть, знищить такого… Під час обговорення всіляких справ слід доповідати і про корисні, і
про приємні, але про корисне слід казати, навіть якщо це неприємне” [Махабхарата. Виратапар-
ва 1993, 12]. Отже, від царевого найближчого оточення залежало, чи буде щастити самому царю
та його народу. На це вказувала і “Артхашастра”, й інші авторитетні тексти; в “Махабхараті”
говориться, що цар природньо залежить від міністрів, як тварини – від хмар, Брахмани – від Вед,
а жінки – від своїх чоловіків [Altekar 1992, 160].

Запорукою щасливого правління, крім згаданих вище факторів, був іще один, досить ваго-
мий: йдеться про вдалу зовнішню політику царя. Тут слід пригадати ще одну досить відому
давньоіндійську політичну концецію – мандали. Ця концепція передбачає наявність могутнього
правителя, що стоїть, так би мовити, у центрі кола чи колеса. (Недарма сильний монарх у ста-
роіндійській, і зокрема буддійській, традиції має назву чакравартін“той, хто обертає колесо [за-
кону]”). Вона також передбачала розділ великої держави на певну кількість маленьких країн,
гегемонію над котрими і мав встановити найсильніший, здійснивши дігвіджайя – підкорення
всього світу. Далі теорія мандали у спрощенні має такий вигляд: найближчі сусіди царя, які без-
посередньо оточують його володіння, – це потенційно ворожа сфера; ті ж, які межують із тери-
торією ворога, – потенційні друзі. Так стверджується у 13–15 шлоках 2 розділу VI частини
“Артхашастри”. Взагалі традиційно мандала нараховує 12 правителів, серед яких не лише сусі-
ди-вороги та їх сусіди-союзники, а також союзники ворогів і союзники союзників, союзники
союзників ворогів тощо [Altekar 1992, 294–295].

Безумовно, така теорія є доволі схематичною, і на практиці одну мандалу не обов’язково скла-
дали саме 12 царів. Так само різною могла бути кількість потенційних друзів або ворогів. Єдине, що
завжди залишалося обов’язковим, це мета царя, який стояв у центрі мандали: поширити і втримати
свої володіння. Такий правитель за допомогою своїх послів і таємних агентів спостерігав за можли-
востями усіх оточуючих його правителів, враховував усі зміни в міждержавних стосунках і у розвит-
ку країн-сусідів. Потім, завдяки системі угод та домовленостей (необов’язково шляхом війни!), підтри-
мувати свою силу та зберігати власну незалежність, залишатися домініоном.

Підкреслимо, що індійська політична теорія завжди була виключно мирною, з давніх давен
теорія ненасильництва впливала на всі сторони життя індійського суспільства. Тому серед усіх за-
собів зовнішньої політики (їх Каутілья називає всього шість, проте інші автори зводять їх до двох
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основних – миру та війни) війна визнається останнім шляхом, коли всі інші є вичерпаними. І якщо за
кінцеву мету могутній цар мав у разі необхідності й наявності потенціалу вагомо поширити власні
володіння, йому радили здійснити так зване дхармвіджайя – “справедливе завоювання”, на відміну
від двох інших – лабхвіджайя (“корисного”) і асурвіджайя (“диявольського”). Дхармвіджайя відрізня-
лося тим, що цар, який претендував на роль гегемона, проголошував свої наміри і пропонував іншим,
слабішим царям, з власної волі визнати себе підлеглими. Натомість він залишав таким країнам пев-
ну незалежність, а їх господарям – майже необмежену владу на своїх територіях. Так радила вчиняти
й “Артхашастра”: “Якщо сильніший цар здійснює завоювання, то слабшому цареві залишається
тільки схилитися, наче очерет, та визнати свою залежність” [Каутилья 1964, 695]. Історія свідчить,
що багато разів так і відбувалося: після підкорення Ашокою Калінги його верховну владу одразу
визнали деякі інші держави, зокрема Андхра, і тим запобігли великого кровопролиття. Так само під
час завоювання “чотирьох чвертей світу” Харшою багато правителів визнали його за гегемона і
надіслали до армії Харші свої війська. Натомість зберегли, принаймні частково, свою незалежність,
про що свідчать, зокрема, подорожні записи Сюань Цзана.

   Вдала зовнішньополітична діяльність вимагала від царя, таким чином, не тільки і не
стільки сили та хоробрості, але розуму та зваженості. Ось які поради цареві дає з цього приводу
одна з книжок “Махабхарати”: “З’ясовуй постійно свою могутність стосовно всіх своїх союз-
ників, як сильних, так і слабких…Переговорами, сіянням розбрату, підкупом, відкритим напа-
дом, пропонуванням дарунків та доброчесною поведінкою привертаючи до себе своїх ворогів, а
слабих підкоряючи силою, вдаючись до уговорів по відношенню до союзників, необхідно схиля-
ти на свій бік війська солодкими промовами. Посиливши таким чином своє військо та попов-
нивши казну, ти зможеш досягти повного успіху” [Махабхарата 1993, 52].

Перерахувавши всі основні вимоги до “зразкового, ідеального” царя, які за багато століть
накопичилися в класичній індійській традиції, задамося питанням: а чи існували насправді такі
царі, які хоча б частково відповідали цим вимогам?  Якщо вірити джерелам – так, існували, і ми
спробуємо навести кілька прикладів.

Ашока Маурья – ось, мабуть, перший досить вдалий  приклад “зразкового” індійського царя.
Принаймні більшість дослідників як в Індії, так і за її межами дають йому таку високу оцінку. Так,
відомий індійський історик Р. Маджумдар в монографії “Стародавня Індія” зазначає: ”Ашока не
лише визначився із тим, що є справедливим, він і сам намагався дотримуватися цих правил” [Мад-
жумдар 1997, 90]. Російський індолог С. Ольденбург зазначав, що ”… Ашока докінчив справу свого
діда і об’єднав, за винятком невеличкої частини Декану, всю Індію під однією владою…” [Ольден-
бург 1991, 138]. Можливо, йому просто пощастило (на відміну від інших царів), оскільки про царю-
вання Ашоки з ІІІ ст. до н. е. до нас дійшло досить багато інформації, завдяки його державним
едиктам. Ці написи були зроблені на скелях і спеціальних стовпах, і каміння збереглося до нашого
часу і розповіло про державні заходи Ашоки. Зокрема, ці едикти доповіли про своєрідну трансфор-
мацію державного мислення Ашоки: відомо, що своє царювання він почав, як і належало, з великого
завоювання, а згодом перетворився ледь не на пацифіста. Про це свідчать його власні едикти: “Після
восьми років царем Пріядарші (епітет Ашоки), “Улюбленцем богів”, завойована Калінга. 150 тисяч
людей звідти виведені, 100 тисяч вбиті і ще більше померло. Тепер, після того, як завойована Калін-
га, в “Улюбленця богів” є сувора турбота про охорону дхарми, любов до дхарми, рішення про наста-
нову до дхарми. Ось з’явилося каяття “Улюбленця богів”… [Бешем 1977, 62].

Вважається, що на Ашоку великий вплив мало вчення буддизму із його концепцією  ахімси
– шанобливого ставлення до всіх живих істот. І хоча Ашока офіційно не зробив буддизм держав-
ною релігією в своїй імперії, він всіляко сприяв його поширенню (в тому числі за межами Індії,
зокрема на Цейлоні), і цей факт розглядається деякими дослідниками як одне з найвеличніших
його діянь. На території Індії збудував він понад 80 тисяч буддійських ступ, а також за його нака-
зом було побудовано багато лікарень для людей, а ще – спеціальних лікарень для тварин.

З точки ж зору викладених вище “вимог”,  Ашока дійсно може сприйматися як “справжній”
цар: він на початку свого царювання забезпечив могутність і спокій в своїй державі, був розум-
ним і розважливим політиком, підтримував стосунки із багатьма країнами, зокрема Сирією,
Єгиптом, Македонією, Епіром, Цейлоном [Крижанівський 1996, 311]. У своїй імперії він нама-
гався вшановувати не тільки буддистів, але й брахманів, запобігаючи релігійному розбрату і
демонструючи толерантність, про що також відомо з його едиктів.

Ашока намагався дотримуватися царської дхарми і в основному її проявів – дбати про
своїх підлеглих і захищати їх. Він багато подорожував і ходив на прощу до святих місць. Нака-
зав будувати криниці та спеціальні притулки для інших подорожуючих і прочан, уздовж доріг
наказав також саджати фруктові дерева, що давали б тінь та їжу перехожим. Алтекар А.С. вва-
жає, що виключна активність, енергійність у звичайних справах царів з династії Маурьїв, і зок-
рема Ашоки, стали запорукою успіху їхнього управління імперією. Посилаючись на один з едиктів
Ашоки, він зазначає, що згідно йому великий цар, “Улюбленець богів”, ніколи не був остаточно
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задоволений своєю діяльністю, і наказав пускати до нього всіх бажаючих з їх скаргами та про-
ханнями навіть тоді, коли приймав їжу чи відпочивав [Altekar 1992, 317]. Крім того, як і належа-
ло “ідеальному” цареві, Ашока був справжнім меценатом, за часи його правління, як вже зазна-
чалось, розквітло індійське мистецтво архітектури і скульптури, професор С. Ольденбург вва-
жає, що “…як для державного та релігійного життя Індії Ашока своєю яскравою особистістю
відтворив цілу еру, так, і в мистецтві його час дав ті імпульси, котрі дозволяють нам говорити
про мистецтво того часу як про відому відправну точку” [Ольденбург 1991, 140].

В індійській традиції “справжнім” царем вважається також Харша, який мав все необхідне
для царювання і в належний спосіб використав свої можливості, за що і отримав своє друге
ім’я – Шіладітья, тобто “Сонце доброчесності, справедливості”. Сюань Цзан повідомляв, що у
постійних турботах про державу та народ цар навіть забував про відпочинок: “День був зама-
лий для нього. Цар завжди поділяв свій день на три частини, з них першу присвячував справам
державним, політичним, а дві інші – виконанню релігійних обов’язків. Він стільки працював,
постійно дбаючи  про інтереси свого народу, що забував про сон та їжу” [Индия…1984, 102].

 Судячи з повідомлень як Бани, так і Сюань Цзана,  Харша справді сумлінно ставився до
виконання царських справ і тому отримав належну повагу з боку підлеглих. Розповідаючи про
свою першу зустріч із великим Харшою, Бана передає атмосферу пошани та поклоніння, що
панувала у царському таборі. З його опису ми бачимо, що цар оточений васалами, фаворитами,
різними святими людьми, варту несуть найміцніші вояки; підлеглі, полонені та посланці з інших
країн чекають аудієнції, як найбільшої милості. “Нарешті сторож біля воріт сказав Бані:
“Ходімо, зараз ти зможеш побачити на власні очі нашого великого господаря!” Почувши ці
слова, Бана ледь зміг підвести вгору свої очі, що розглядали прикрашені щоки царського слона
і були напівзакриті від солодких пахощів, та прослідував дорогою, яку вказував слуга, пройшов
через три двори, де було безліч царів-васалів, і, нарешті, в четвертому побачив махараджу
Харшу, котрий сидів на невеличкому майданчику перед павільйоном, в якому давав аудієнції
після прийняття їжі. Трохи далі від нього стояли слуги: вишикувавшись в одну лінію, стрункі,
висотою кожен з них був близько шести футів, світлошкірі,  як  квіти карнікари, добре озброєні,
а за походженням із старих родин; усі вони нагадували золоті колони. Поруч із царем сиділи
його фаворити. Харша сидів на троні, зробленому з каменю, ясного, як перли, омитому
сандаловою водою, яскравому, як повний місяць, із поверхнею, холодною, наче талий сніг…”
[Бана 1989, 118–119]. Таким чином, перед нами – типова ілюстрація до зображення східних
порядків: великий цар, оточений розкошами, і його підлеглі, котрі готові виконати будь-який
наказ свого господаря.

Свідчення іноземців, так само, як і місцеві джерела, традиційно вихваляли палаци індійських
господарів. Не став винятком і двір Харші, про що свідчать дещо прикрашені описи Бани. У
батька Харші в Стханішварі був величезний палац із безліччю слуг, якими традиційно керував
управляючий. Палац поділявся на чоловічу та жіночу половини (окремо був ще і гарем),  кожен
член царської родини мав свою прислугу, серед якої були навіть такі притаманні лише індійцям
посади, як охоронниця ларця із бетелем.

 Крім постійної царської резиденції в столиці держави (нею пізніше став, як зазначалось,
Канаудж), Харша наказав улаштувати в різних частинах країни спеціальні місця, де він міг би
зупинятися під час своїх подорожей. Мандруючи, він намагався власноручно перевірити
сумлінність виконавців царської волі, чиновників різних рангів, а також побачити на власні очі,
як живуть його підлеглі. Зазвичай він зупинявся в одній з тимчасових резиденцій на кілька днів,
і кожен міг звернутися до нього із проханням або скаргою. Тоді Харша творив свій царський
суд, карав злочинців і захищав знедолених. “Мій народ не повинен зазнавати ніяких страж-
дань – такою, начебто, була воля царя, і звідси виходили його накази” [Ядав 1987, 76].

Слід зазначити, що і до Харші індійські царі багато подорожували (згадаємо хоча б про
Ашоку), оглядаючи свої володіння разом із військом, почтом, жінками та слугами. Під час таких
подорожей вони нерідко поєднували справи державні із розвагами, наприклад, полюванням, а
також прямували у святі місця. Судячи з розповіді Сюань Цзана, Харша не тільки відвідував
різні святині, він ще й наказав побудувати нові, перш за все – ступи, а в місцях, де вже існували
буддійські реліквії, спорудив сангхарами. Крім того, махараджа дбав про безпечність та здоро-
в’я інших подорожуючих, своїх підлеглих, щедрість його проявилась у побудові спеціальних
притулків – дхармашал. “…По всій Індії в містах і селах уздовж усіх великих доріг він збудував
будинки для подорожніх людей, забезпечені водою, та розмістив там лікарів, аби вони досхочу
роздавали ліки мандрівникам і бідним людям, які жили поблизу” [Индия…1984, 106–107].

Харша найкраще відповідає одній з іпостасей царя, які перераховують правові тексти, він –
“той, хто роздає багатства.” Справжній цар накопичував скарби не для себе, а для того, щоб в
страшні часи нагодувати свій народ, забезпечити військову перемогу у разі такої потреби, підтри-
мати талановитих, мудрих та “святих” людей. Харша роздавав свої багатства, вдавшись до ори-
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гінальних заходів: раз на п’ять років він проводив так звані релігійні асамблеї, де вшановував
індуїстських богів та Будду, і роздавав царські подарунки. Сюань Цзан розповів про ці асамблеї,
які “за прикладом своїх предків” скликав Харша: “Він спорожнює свої скарбниці, аби віддати
все, як милостиню, і зберігає лише зброю воїнів, що не підходить для дарунків” [Индия…1984,
107]. Слід зауважити, що така царева поведінка взагалі-то відповідала класичним східним тра-
диціям: цар – верховний господар і розпорядник державного майна, він накопичує скарби і роз-
дає їх за власним бажанням, аби підлеглі бачили його милість та доброчинність.

Одна з таких асамблей відбулася у 643 р. н. е. поблизу Канауджа (саме на ній і був почес-
ним гостем китайський чернець, якого особисто запросив Харша). Ці збори тривали 23 дні, і на
них зібралися 3 тисячі монахів махаяни і хінаяни, стільки ж брахманів і близько 10 тисяч сту-
дентів університету Наланди та інших центрів освіти. За наказом Харші на березі Гангу було
збудовано спеціальний павільйон і встановлено статую Будди 100 футів заввишки. В асамблеї
брали участь 20 царів, скоріше за все васалів Харші, а також цар Камарупи Бхаскаварман, про
якого Сюань Цзан розповів як про союзника Харшавардхана. Цього ж року відбулася подібна
асамблея у священному місті Праяг, де зливаються води Гангу та Ямуни. Про мету цих зборів
сам Харша, згідно джерелам, висловився так:

З тої пори, як я, Шіладітья, посів
на троні, став правителем, пройшло
30 років. Здавна
я дбаю про те,
щоб мої чесноти не переставали збільшуватись
та колишній причинний зв’язок (карма)
був подовжений. Ось тому
я, накопичивши майно, коштовності й перли,
підготував зручне місце для
спорудження майданчика в країні Праяга,
між двох річок,
один раз на 5 років скликаю
брахманів і священнослужителів,
а також незаможних і бідних, безпорадних і знедолених,
самотніх і сиріт з усіх 5 князівств Індії,
впродовж 80 днів без перерви
роздаю пожертви. Я 5 разів в такий спосіб
роздавав пожертвування. І от
у мене є намір зробити це вшосте [Тугушева 1991, 188–189].
Упродовж місяця Харша роздав усі свої скарби, в тому числі військову здобич і царські

подарунки. Здається, що він відновив практику, яка існувала раніше, і зробив такі збори регу-
лярними. У життєписі Сюань Цзана також вказується, що одного разу цар навіть зняв свій влас-
ний одяг і прикраси, і вдягнув якусь стару одежину. Проте присутні раджі викупили царське
вбрання і повернули Харшавардхані [Тугушева 1991, 190].

Таким чином, “справжній” індійський цар мав багато працювати, а не тільки пишатися своєю
владою, не лише накопичувати скарби, але й роздавати їх. Царська влада, так би мовити, передба-
чала постійну турботу, оскільки мала захищати абсолютно все: територію – від ворогів, варновий
поділ – від суміші та нечистоти, багатих – від грабителів, бідних – від великих податків, сім’ї – від
подружньої зради. Влада також мала підтримувати релігію (у різних проявах), забезпечувати про-
ведення загальнодержавних робіт: іригаційних заходів, боротьби з голодом тощо.

Творити добро для підданих, яких Ашока називав своїми дітьми, – завдання почесне і до-
сить складне. Мабуть, тому день монарха був розписаний ледь не по хвилинах. Каутілья радить
цареві відпочивати не більш, як шість годин на добу, і не втрачати багато часу на такі речі, як
умивання та їжа. “Вихідних” цареві мати не належало: якщо він не радився зі своїми міністрами,
то вислуховував тих, хто звертався до нього із проханнями, а також приймав військові паради,
зустрічався із брахманами, працював у суді, виконував належні релігійні церемонії тощо. Ма-
буть, тому інший автор, Дандін, з великою долею притаманної йому іронії досить яскраво зма-
лював тяжкі царські будні в романі “Пригоди десяти царевичів”. Дозволимо собі навести тут
досить великий уривок з цього твору (хоча і з певними скороченнями):

“…Нарешті він вивчить науку політики і тоді побачить, що людина, яка знає усі тонкощі політич-
ної науки, не може нікому довіритися, навіть своїм синам та дружині! Навіть для заповнення власного
шлунку він має точно знати, скільки потрібно рисової каші, і з якої кількості рисових зерняток воно
складається, і скільки дров необхідно, аби зварити таку кількість каші. Потім, коли цар встане, то чи
встигне він виполоскати рота, чи ні, чи встигне проковтнути жменьку каші, він має встигнути вислухати
впродовж першої напівчверті дня цілу доповідь про прибутки та витрати, а поки він слухає цю доповідь,
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його хитрючі міністри встигають вкрасти половину… У другій напівчверті дня життя царя стає мукою,
адже слух його зневажається через погрози, котрі сиплють один на одного  підлеглі, що судяться між
собою… Під час третьої напівчверті дня царю нарешті надається можливість помитися та поїсти. Та
тільки-но він поїв, страх, що його могли отруїти, не залишає його, доки не відбудеться травлення. У
четвертій напівчверті встає він лише задля того, щоб простягнути руку і отримати гроші. У п’ятій –
виконує тяжку працю, радячись із міністрами… Потаємно плетуть вони інтриги, збуджують заздрощі і в
країні, і поза її межами, а потім поводяться, як справжні володарі, і тим тримають царя в своїх руках. У
шосту частину дня він може згідно звичаю або відпочивати, або ж радитися із міністрами. Проте який це
відпочинок! Він не може тривати більш ніж три і три чверті години! Впродовж сьомої частини дня він має
обтяжувати себе тим, що інспектує всі чотири роди зброї. У восьмій – його турбують воїнські чесноти
головнокомандуючого, із яким він особисто товаришує. А потім наступає час вечірньої молитви і одразу
вслід за тим – перша частина ночі, коли він приймає таємних агентів, через яких визначаються найсу-
воріші завдання… У другій частині ночі, після вечері, він, як вчений брахман, повторює про себе молитви.
У третю частину, із звуком труби, він лягає спати і міг би, згідно правилам, спати впродовж четвертої та
п’ятої частин ночі. Та де ж  такому страждальцю насправді думати про солодкі сни, як голова його йде
обертом від нескінченних турбот?..” [Столепестковый лотос…1996, 204–205].

Вслід за Дандіном, з іронією чи без, маємо зазначити: нелегка та була справа – царювати і дотри-
муватися усіх належних правил та настанов. Можливо тому досі згадують та шанують індійці тих
царів, які принаймні намагалися відповідати високим вимогам науки політики та дбати про свій на-
род. Кращим доказом цього є той факт, що гербом Республіки Індія нині є зображення капітелі колони
з Сарнатху (три леви тримають колесо закону – дхармачакру), спорудженої великим царем Ашокою.
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Д. Д. Амоголонова

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ КАРТИНЫ МИРА
 В ТРАДИЦИОННОЙ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В основе картины мира, принятой в той или иной культуре, лежат космогонические и космологи-
ческие представления, отражающие отношение к пространству и времени, а также их освоение. При
этом знания, полученные в рамках нерасчлененного мифологического мировосприятия, являются уни-
версальными, обладающими имманентно экстраполятивными свойствами, а потому одновременно ка-
саются любой сферы общественной и индивидуальной практики. Рассматривая космогонический миф
(или мифы) в качестве основного, мы подразумеваем, что из него (или из них) воспроизводятся другие
мифы и связанные с ними ритуалы, синхронические или диахронические. Наиболее архаичный пласт
индоевропейской культуры (и соответствовавший ему общий праязык), конечно, не поддается целост-
ной реконструкции. По этому поводу Макс Мюллер писал: “Мы не можем считать, что нам доступна
хотя бы сотая часть религиозной и светской поэзии, существовавшей в эпоху Вед” [Müller 1899, 41]. Oднако
изучение мифологического материала (возможно, вторичного по отношению к более древнему) пред-
ставляется в значительной мере продуктивным с точки зрения возможности достоверно реконструиро-
вать исходные элементы. Таким образом, для исследования базовых моделей картины мира мы можем
опираться на письменные памятники культуры, содержащие в эклектичном или упорядоченном виде
сведения, необходимые для исследования. Важно отметить, что и сами памятники в целом становятся в
последнее время объектом изучения с целью выяснения реального времени их создания и изустного
хождения до момента письменной фиксации. Этот вопрос мы не исследуем, поскольку исходим из поло-
жения, что мифы, изложенные в них, не подвергались редакциям и искажениям, а лишь обогащались
новыми сюжетами и новой интерпретацией базового понятийного аппарата.

 Источниками для нашего исследования служат тексты Ригведы, Атхарваведы, Брихадараньяка-
Упаняишады и другие тексты Шатапатха-брахманы, Законы Ману и Грихьясутры, а методологическую
базу представляют труды в области индоевропеистики и индологии. Исследователи XIX–XX вв. пред-
ставляли разные направления и школы и нередко становились основоположниками научных концеп-
ций, внося вклад не только в развитие мифологических и религиоведческих исследований в рамках ка-
кой-либо культуры, но и в становление современной культурологии [Wilkins 1975; Keith 1925]. Исследова-
ния индийской космогонии всегда основывались в первую очередь на изучении гимнов Ригведы, пред-
ставляющей собой наиболее архаичный пласт культуры и восходящей к индоевропейским основам.
Поэтому, оценивая ведийский период как эпоху индийского ритуализма, мы одновременно считаем его
завершением весьма протяженного во времени формирования арийской (индоиранской) религиозно-
мифологической традиции. Многочисленный пантеон ведийских богов привлекателен для исследовате-
ля с различных точек зрения, в частности, для нас он интересен как материал, позволяющий выявить
базовые элементы картины мира, а также их интерпретацию в более поздние периоды. В этой связи для
нас методологически важна точка зрения М.Мюллера, высказанная более ста лет назад в связи с Х Ман-
далой Ригведы, о существовании в исходной мифологической традиции некоего одного божества, пред-
шествовавшего появлению множества богов, представляющих различные аспекты Природы. Таким
образом, М.Мюллер встал в оппозицию к господствовавшей тогда (и сейчас имеющей сторонников)
концепции, рассматривающей эволюцию иерофании как постепенное “сужение” пантеона и выстраива-
ние пирамиды с верховным божеством на вершине, что позднее переходит в монотеизм. В комментарии
к 121 гимну Х Мандалы Ригведы, более известному как “Гимн неведомому богу”, М. Мюллер обсуждает
идею первоначального Творца (он же Перворожденный, Хиранья Гарбха – Золотой Зародыш) как нача-
ло мироздания. Более того, исходя из содержания гимна, исследователь приходит к выводу о том, что он
содержит не поздний, а, напротив, архаичный материал [Müller 1891, 3–4]. Наследником концепции Мак-
са Мюллера является индийский пандит М.Оджха, занимавшийся психологическими концепциями ве-
дийской и брахманистской эпохи, который, отстаивая свою точку зрения по поводу причин наличия в
индийских религиях огромного пантеона, отмечал, что речь всегда идет об одном персонаже в его раз-
личных функциях [Ramanathan 1997, 37–38]. Эта точка зрения перекликается с мыслью И.Дьяконова [Дья-
конов 1992] касательно тропического характера мифологических персонажей и характеризует, на наш
взгляд, время первоначального нерасчлененного мировосприятия, космической гармонии, что идеально
выражено в формуле: “В жертву жертве жертвой воздали боги по обряду первых жертводаяний, и верну-
лись эти силы на небо, где остались прежние боги садхья” (возможно, этот класс небесных существ пред-
ставляет собой сонм предков. – Д. А.) [Атхарваведа VII, 5, 1]

 Современные исследователи индоевропейской и древнеиндийской культуры, как правило, следу-
ют принципу системности и основываются на структурном методе. Для них характерно, тем не менее,
различие в подходах, что выражается в выстраивании ими двух (или более) принципиально разных базо-
вых моделей индийской картины мира. Так, сравним троичную концепцию Дюмезиля, с одной стороны,
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а с другой – двоичную концепцию Гонды с его дуальными божествами ведийской религии или Кумарас-
вами с его идеей, касающейся духовной и светской власти в Древней Индии [Coomaraswamy 1942; Gonda
1974]. Весьма интересно с точки зрения нашего исследования то, что упомянутые авторы, опираясь на
одни и те же источники, приходят к принципиально противоположным результатам. Но в любом случае
авторы солидарны в том, что понимание картины мира в ведизме невозможно без выяснения особенно-
стей космогонической мифологии. Отметим, что, как известно, космогонических моделей в Ведах пред-
ставлено несколько; в качестве творца выступают Тваштри, Адити, Пуруша, Праджапати. Важно, по-
видимому, выявить наиболее архаичный пласт, представляющий собой так называемый центральный
космогонический миф. При этом остальные вовсе не будут считаться неверными или искаженными, а
напротив, будут способствовать реконструкции базовой модели картины мира, которая подвергалась
стадиальным изменениям, а возможно, и трансформациям. Предложенный в свое время М. Мюллером
филологический, точнее, лингвистический подход был, как известно, раскритикован сторонниками струк-
турного метода. Дюмезиль писал о том, что соответствия между теологическими дефинициями или ми-
фологическими темами важнее, чем совпадение или родство имен богов [Dumezil 1956, 117]. Однако в
рамках конкретной индоевропейской культуры этот метод является едва ли не единственным бесспор-
ным, поскольку выявление базовой терминологии, восходящей к исходным лексическим единицам или
корневым основам праязыка, может служить достаточным доказательством временного приоритета
одной модели над другой. Для исследований возможно привлечение материалов не только германских
или латинских (как это делал сам Мюллер), но и хеттских и кельтских, а в современности – литовских, где
принципиально важные понятия культуры сохранили архаичный первоначальный смысл. Отметим так-
же, что филологические (или этимологические) исследования в области мифоведения выступают одно-
временно как источник информации и как эвристическое средство и, следовательно, способствуют вы-
полнению задачи с различных сторон.

 Космогонические мифы о возникновении двухчастной вселенной характерны, по-видимому,
для всех мифологических систем в силу своей архетипичности. Для индоиранской традиции они
оказались устойчивыми в наибольшей степени из-за консервации в ритуальной практике архаичес-
ких элементов, восходящих к арийскому номадизму. Иногда полагают, что таким архетипом высту-
пает dvandva (то есть composita) mitra-varunau, присутствующая как в ведизме, так и в митраизме
(считающаяся в обеих традициях пережитком). Однако нам представляется базовой dvandva rodasi,
встречающаяся в Ригведе и означающая парное сочетание небо и земля [Rgveda I, 64, 9]. Этот термин
может иметь также и женский род (rodasi), что, по-видимому, доказывает его архаичный (возможно,
вообще исходный) характер. Этому невычленяемому единству соответствует двандва Dyavaprthivi,
относящаяся, по-видимому, к более поздней эпохе. Одновременно в Ригведе это парное сочетание
имеет третий элемент – antariksam [Rgveda V, 85, 3] или rajas [Rgveda I V, 53, 7] – воздушное простран-
ство, причем в одних и тех же гимнах, что, несомненно, свидетельствует о сосуществовании обеих
моделей. Для доказательства приведем одновременное включение элемента триады rajas в оппози-
цию rajas –rocana, где первый – это темное, а второй – светлое пространство.

 Несмотря на более выраженную репрезентативность троичной модели, которая в каждом уровне
включала число подуровней, кратное трем (к примеру, в “теории трех долгов” или в интерпретации
Брихадараньяка-Упаняишадой приведенной выше жертвенной формулы из Атхарваведы: есмь брах-
ман, есмь жертва, есмь мир [Brihada… I, 5, 17]), бинарность не только сохранялась как пережиток архаи-
ки, но и имела определенную тенденцию к развитию. Это выражалось, например, в приобретении персо-
нажами характеристик, связанных с числами, кратными двум. Таким образом, для ведийской и более
поздней традиции сосуществование обеих моделей (во множестве выражений и проявлений) всегда было
обычно. Дальнейшая интерпретация общеизвестна и даже банальна и часто приводится для доказатель-
ства общности индоевропейских культурных корней: Dieus имеет в каждой отдельной культуре сходное
имя, причем оно всегда связано с атмосферными иерофаниями, в частности, это касается персонажа
Dyaus-pitar. Но все они заместили в более позднюю эпоху божество светлого времени дня, поскольку, по-
видимому, Dieus восходит к слову dyu – “день”, “небо”, “свет” и соотносится, соответсвенно, с русским
словом “день”. Этой же части оппозиции принадлежит rocana – светлый мир.

 Что касается подразумеваемой второй части оппозиции, то более архаический термин rodas (земля)
позднее замещается Prthivi, а связанный с этой частью оппозиции rajas – приобретает, кроме исходного, еще
и характеристики негативного элемента этического дуализма – темный, необузданный, гневливый и про-
чее. В частности, в Аюрведе психический тип раджас свойственен темпераментным и раздражительным
людям и противоположен типу брахман. В социальной сфере устойчивость двучленной модели демонст-
рируется на примере свойственного индийцам патернализма в общественной практике. Она закреплена,
например, во взаимоотношениях деревенской семьи с ее неприкасаемыми подопечными.

 Окончательное утверждение в поздневедийскую эпоху трехчленной модели сопровождалось
существенными трансформациями теонимов. Это было связано, в частности, с их табуированием,
сопровождавшим возвышение брахманов и их отделение от остальных варн. Интересно отметить,
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что даже в Упанишадах присутствует материал, свидетельствующий о сопротивлении окончатель-
ному утверждению варновой иерархии. Так, в Брихадараньяка-Упаняишаде находим, что Брахман
и Кшатра – суть одно, а при Раджасуе брахманы сидят ниже кшатриев, ибо в светской власти после-
дние выше первых [Brahadaranyaka I, 4, 11]. По-видимому, в этой связи следует согласиться с тем, что
даже после прихода в Индию арийские племена существенно отличались друг от друга в способах
ритуальной практики, причем, даже если ведийские постулаты в начале I тыс. до н.э. оказались
принятыми всеми, то в социальной сфере различия могли сохраняться еще довольно долго.

 Не в меньшей степени трансформации теонимов способствовали процессы развития мифопоэзии.
Замена сакрального термина или имени происходила не стихийно, а в рамках определенных ассоциативно-
семантических рядов, что вполне сообразуется с мыслью И. М. Дьяконова о тропическом характере
большинства персонажей религиозной мифологии. При этом, правда, не всегда удается достоверно
представить линейное или поступательное преобразование одних персонажей в другие, поскольку этот
процесс, несмотря на свою закономерность и упорядоченность, все же не был линейным и обладал
способностью регенерироваться, особенно в условиях восприятия и адаптации иных предлагаемых
мифологических концепций (для примера: генетическое единство “прародительниц” Родас, Адити и
Притхиви не вызывает сомнений, но расположить их в эволюционном следовании проблематично). В
этой связи представляется плодотворным исследование проникновения в арийскую культуру неарийских
культурных элементов. В первую очередь, это, конечно, касается дравидской культуры, но не только в
процессе взаимопроникновения ее с культурой индоариев и складывания общего ведийско-
брахманистского комплекса в Индии, но и в доиндийский период. Общеизвестно дравидское
происхождение Шивы и Кришны или парного сочетания tantra-mantra. Этот ряд можно продолжить, но
важнее выявить более общее культурное воздействие, способствовавшее активизации и закреплению
базовых моделей в индийской культуре начиная с эпохи Вед и Упанишад. Следует исходить из того, что
арии в этническом отношении были неоднородны, а их многовековые (возможно, более чем
трехтысячелетние) миграции до окончательного утверждения на Иранском нагорье и в Индии сталкивали
их и заставляли сосуществовать, например, с переднеазиатскими народами. Поэтому можно отметить
наличие неарийского и недравидского компонентов в культуре (в частности, можно отметить, что
индийский brahman и еврейское имя Абрахам восходят к одной трехбуквенной основе brh со сходными
огласовками, а в переводе означают “прародитель”). Формулировка идеи священного брака между Богом
и раджой – это, возможно, свидетельство месопотамского или восточно-средиземноморского влияния.
Кроме того, даже в достаточно отдаленную эпоху существовали контакты арийских индийцев с тюрками
и монголами. Не исключено, что через доступные перевалы в Гималаях в Индию проникали монголоидные
племена еще в ведийскую эпоху. Они, возможно, действительно являются участниками битвы на
Курукшетре, происходившей примерно в XII–XI вв. до н. э., в результате которой проигравшие отступили
в горы на север. Если это так, то можно признать существование еще одной, протомонгольской, этно-
культурной основы сложения индийской традиции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в традиционной индийской ведийско-
брахманистской культуре наличествовали две модели мира, сложившиеся как в рамках индоев-
ропейской или индоиранской общности или в условиях Индии, так и в процессе культурных
контактов с неариями, что приводило к закреплению или регенерации базовых элементов, воз-
можно, уже бывших в какой-то период пережиточными.
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В.А. Рубель

АНТИАББАСИДСЬКЕ ПОВСТАННЯ АБУ ХАРБА:
ПРОБЛЕМА ЕТНО-ДИНАСТІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Народні заворушення найрізноманітнішого характеру неодноразово потрясали стабільність
Багдадського халіфату Аббасидів протягом його тривалої історії (749–1258), причому особливо
масштабними, а тому небезпечними для влади вони стали в IX ст. Однак вивчення цих соціаль-
них катаклізмів, незважаючи на солідну історіографію та об’ємне джерельно-документальне за-
безпечення, ніяк не може вважатися завершеним. І ледь не в першу чергу означене зауваження
стосується антиаббасидського повстання, що мало місце у Сирії протягом 227 (за іншою вер-
сією – 226) року Хіджри (прибл. 840–842 р. від Р.Х.) та увійшло в історію за ім’ям його керівника
як “повстання Абу Харба”.

В існуючій літературі означеному народному руху приділяється на подив мало уваги. У
масштабній академічній шеститомній “Истории Востока”, яку публікує протягом останніх років
Інститут сходознавства Російської академії наук, він взагалі не фігурує [Большаков 1995]. У ву-
зівських навчальних виданнях це повстання якщо і згадується, то лише побіжно-констатуюче
[Петрушевский 1970, 144; Рубель 1997, 276] – або знову ж  ігнорується [Ацамба 1987]. Навіть у
„боротьбистськи” налаштованому на прискіпливу увагу до будь-яких проявів народних завору-
шень академічному радянському виданні “Всемирная история” про нього не згадано ані словом
[Беляев 1957], хоча за кількістю учасників (до 100 тис. повсталих) його ніяк не віднесеш до мало-
значимих соціальних катаклізмів.

На такому фоні вже майже природною виглядає цілковита неувага до постаті Абу Харба
та керованого ним повстання з боку авторів низки  фундаментальних праць енциклопедично-
узагальнюючого характеру [Грюнебаум 1988; Ислам... 1991; Массэ 1982].

Звичайно, дещо більша увага повстанню Абу Харба приділяється у спеціальній науковій
літературі, але і в ній відсутні відповіді на головні питання будь-якого соціального катаклізму:
 в чому причина означеного вибуху народного невдоволення?
 хто його організував?
 якою була соціальна програма повстанців?

Фактично, науковці у своїх працях просто позитивістськи переказують хід означеного по-
встання за описом знаменитого арабського середньовічного хроніста ат-Табарі (838–923), кот-
рий стисло висвітив перебіг даного руху у своєму титанічному за обсягом та ледь не енциклопе-
дичному за змістом літописі “Історія пророків і царів”.

Хроніка ат-Табарі дає такі відповіді на висловлені вище запитання стосовно повстання
Абу Харба: “...причиною повстання Абу Харба проти уряду були такі обставини: під час відсут-
ності Абу Харба один солдат (аббасидської армії. – В.Р.) захотів зупинитися в його домі, в якому
перебувала чи дружина, чи сестра Абу Харба. Вона не бажала його впустити, і він ударив її
своїм батогом. Вона підняла руку для захисту, удар припав на руку, і на ній залишився слід.
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Коли Абу Харб повернувся додому, вона заплакала, поскаржилася на вчинок солдата й показа-
ла йому слід від удару, що залишився на руці.

Тоді Абу Харб узяв свій меч, підійшов до солдата, що не чекав нападу, й зарубав його на
смерть” [ат-Табарі 2000, 411]. Далі описується, як Абу Харб утік зі своєї Палестини (де проживав
зі згаданою жінкою) до “гір урдунських”, оскільки “уряд почав розшукувати його” [ат-Табарі
2000, 411], і там, назвавшись Омейядом – тобто представником знищеної Аббасидами
попередньої халіфської династії – почав напучувати народ “жити правдиво, боротися проти
кривди, говорив про уряд (Аббасидів) та про його (погане) ставлення до народу й ганьбив
його” [ат-Табарі 2000, 411]. Проповіді його зібрали сто тисяч прибічників, котрі зі зброєю в
руках повстали проти Аббасидів, однак карателі, очолені аббасидським генералом на ім’я Раджа
ібн Айюб аль-Хадірі, не стали воювати з таким натовпом заколотників, а дочекалися, “коли
настав час починати обробіток полів, землероби, що перебували при Абу Харбі, пішли до
праці, а володарі земель – у свої маєтки, в Абу Харба лишилося небагато народу...” [ат-Табарі
2000, 411]. Лише тоді урядова армія Раджі атакувала бунтівників і, вирізавши понад 20 тис.
повстанців, потопила даний бунт у крові. Сам Абу Харб потрапив у полон до карателів і
закінчив життя в підземній в’язниці Самарри – приміської резиденції багдадських халіфів з
роду Аббасидів [ат-Табарі 2000, 413].

Отже “Історія пророків і царів” подає таке бачення означеного повстання. Оскільки до чи
то сестри, чи то дружини якогось палестинця Абу Харба залицявся якийсь солдат урядової абба-
сидської армії, той почав лаяти уряд. Цей прикрий факт настільки вразив земляків Абу Харба,
що сто тисяч землеробів і землевласників, стурбовані честю абсолютно не знайомої їм ображе-
ної жінки (!), взялися за зброю та повстали проти Аббасидів, причому усі вони виявилися на-
стільки простодушними, що свято увірували в те, що, як заявляв сам Абу Харб, він є представни-
ком колишньої халіфської родини Омейядів, котру вже майже сто років як скинули з престолу та
знищили. Про якусь програму повстання літопис нічого не згадує, як і залишає без відповіді
просте запитання: чому доля ліквідованої майже століття до того династії так схвилювала при-
бічників Абу Харба, що вони готові були битися за цього псевдо-Омейяда проти існуючої халі-
фської династії?

Як бачимо, в середньовічній хроніці ат-Табарі є багато явних нестикувань і натягів, але
істориків вони чомусь не насторожили. Майже слово в слово з усіма згаданими непорозуміння-
ми переказав опис ат-Табарі знаменитий класик світової орієнталістики А. Мюллер [Мюллер
1895, 240]. Є.А. Бєляєв, стисло згадуючи про рух Абу Харба при описі інших народних виступів
у Халіфаті, „творчо” доповнив ат-табарівський опис даного заворушення вигаданим міським
повстанням “мешканців Дамаска” [Беляев 1966, 250], хоча ні про які бунти городян у хроніці не
згадується, а серед безпосередніх учасників руху Абу Харба фігурують тільки землероби й зем-
левласники, тобто представники аграрних кіл регіону. Що ж до причин, рушійних сил і мети
повсталих під проводом Абу Харба десятків тисяч людей, то цей аспект порушеної проблемати-
ки чомусь взагалі нікого з дослідників не зацікавив.

Водночас, на переконання автора даної статті, ключем до розуміння істинної сутності по-
встання Абу Харба має служити той самий скандальний лжеродовід, яким Абу Харб вивів себе
від ас-Суф’яні, тобто династії дамаських халіфів Омейядів, які володарювали в Арабському ха-
ліфаті протягом 661–750 р. і були, врешті-решт, скинуті з престолу саме Аббасидами.

Не секрет, що після створення внаслідок великих арабських завоювань VII ст. грандіозно-
го Арабського халіфату далеко не всі етно-конфесіональні угруповання, що мешкали відтепер
на підконтрольних ісламу територіях, здобули рівні права. Явно людьми другого сорту, хоча й з
певними гарантіями недоторканості майна, життя та віросповідання, стали в Халіфаті христия-
ни, іудеї та сабії. Тотальному винищенню підлягали язичники-багатобожники, атеїсти та пред-
ставники різноманітних сект антисуспільно-деструктивного характеру (по типу маніхеїв, маз-
дакітів тощо). Однак і всередині мусульман проголошена Кораном рівність всіх правовірних не
стала нормою життя.

Доки при владі перебували Омейяди, які зійшли на халіфський престол в Дамаску завдяки
підтримці сирійських арабів-мусульман сунітського толку, рівноправ’я правовірних в ісламі
не було й бути не могло. Етнічною базою Дамаського халіфату Омейядів протягом усієї його
історії виступали виключно ті араби, що заселили після завоювань Сирію і сповідували
виключно іслам сунітського типу. Саме з них формувався кістяк привілейованих частин
халіфської армії (особливо командирів), тільки вони служили на впливових чиновницьких
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посадах, керували освітою й наукою. Тільки з них формувався халіфський уряд, армійський
генералітет, вищий дипкорпус тощо. Така ситуація викликала постійне невдоволення з боку
мусульман інших категорій: арабів-несунітів, шиїтів, новонавернених мусульман з числа
неарабських народів  та ін. Їх не влаштовувало засилля сирійських арабів-сунітів при владі, і
саме на хвилі цього масованого невдоволення до влади в Халіфаті прийшли у середині VIII ст.
хитрі Аббасиди, котрі пообіцяли урівняти в статусі всіх мусульман незалежно від
територіального походження, національності чи конфесійної в межах ісламу орієнтації. Під
такими гаслами вони змогли зібрати проти Омейядів цілу коаліцію: шиїтів, мусульман-неофітів
неарабського походження (персів, берберів та ін.), арабів-мусульман Аравії, Іраку, Магрибу й
Єгипту, різнобарвних ісламських сектантів тощо. І саме на хвилі їхнього спільного масштабного
руху в 750 р. Дамаський халіфат, в якому однозначно володарювали тільки сирійські араби-
суніти, був ліквідований, а саму династію Омейядів майже поголовно винищили. Відтоді
сирійські араби-суніти втратили своє привілейоване становище в Халіфаті, а тому згадували
про часи омейядського панування як про “золоті часи” свого домінування.

А битися було за що. В часи Аббасидів головний суддя Єгипту отримував зарплату в 7
золотих динарів (1 динар – 4,5 г золота) на день, головний суддя Багдада – 500 золотих динарів на
місяць, візир Халіфату (тобто перший міністр імперії) – 7 тис. динарів на місяць [Бартольд 1992,
69], а начальники діванів (тобто міністри халіфського уряду) – по тисячі динарів щомісяця (рядовий
бюрократ – удесятеро менше: 100 динарів щомісяця) [Рассказ о Далиле-хитреце… 1959, 318]. Кожна
наложниця коштувала державному бюджету Халіфату в часи халіфа Харуна ар-Рашида (786–
809) у 100 золотих динарів на день [Рассказ об Ала-ад-дине… 1959, 349], а офіційні “сотрапезники”
халіфа гарантовано отримували від казни по тисячі динарів на місяць [Рассказ об Ала-ад-дине…
1959, 344]. Стільки ж мали в зарплату багдадський градоначальник і кожен офіцер столичного
гарнізону (простий солдат – вдесятеро менше, “лише” 100 динарів на місяць) [Рассказ о Далиле-
хитреце… 1959, 283–284, 309]. До цих стабільних окладів періодично додавалися періодичні разові
винагороди, пов’язані зі святкуванням визначних перемог арабської зброї на фронтах, сходженням
на престол нового халіфа тощо, причому обсяги таких “жалувань” сягали для представників
політичної еліти Халіфату – від 500 до 100 тис. (!) золотих динарів кожному еміру, міністру чи
генералу [Надирадзе 1968, 214–215]. Не дивно, що майно особистого тілоохоронця халіфа Харуна
ар-Рашида на ім’я Саліх оцінювали у 100 тис. дирхемів (один золотий динар дорівнював 15–20
срібним дирхемам) [Рассказ о великодушии… 1959, 111], а районного намісника в Каїрі – у 100
тис. динарів [Рассказ об ан-Насире… 1959, 225].

Для порівняння: зарплата висококласного кравця становила 20 дирхемів (1 динар) за день
роботи [Сказка о горбуне 1958, 303], а продавець отримував на день 2 дирхеми (ціна одного
бурдюка води [Рассказ о Далиле-хитреце… 1959, 317]) плюс харчування від господаря лавки
[Сказка об Абу-ль-Хасане… 1959, 201]. Зарплата садівника становила 1 динар на день [По-
весть… 1958, 356], охоронця – 5 динарів за ніч [Рассказ о лже-халифе 1959, 54], носія по місту –
10 дирхемів за рейс [Рассказ о женщине… 1959, 253], а караванного слуги – 20 динарів за не
завжди безпечний рейс [Сказка о Джударе 1959, 38–39]. Навіть щасливий рибалка міг налови-
ти риби за день максимум на 30 дирхемів [Сказка о Джударе 1959, 7]. Та й згадані вище разові
„святкові” винагороди для “низів” соціальної піраміди Халіфату були значно скромнішими
від “індивідуальних пожалувань” для начальства. Нараховували вони не більше 1–3 золотих
динарів [Надирадзе 1968, 170].

Лише делікатну роботу донощика влада оцінювала за високим тарифом, навіть якщо нею
займався простолюдин. Стабільна такса дорівнювала, як правило, 100 срібним дирхемам за кож-
ного викритого завдяки доносу зловмисника [Надирадзе 1968, 212]. Однак “іудина планида” в
усіх народів завжди вважалася справою брудною, тому далеко не кожен мусульманин обирав
такий шлях збагачення.

І це в системі цін, коли за тисячу динарів (що дорівнювали двадцяти тисячам срібних дир-
хемів) можна було купити готову торговельну лавку [Сказка о купце… 1958, 31], а за 5 тис.
дирхемів (250 динарів) – 50 ардеббів (100 гектолітрів) відбірного зерна [Сказка о горбуне 1958,
251]. Мішок чорного антрациту оцінювався в 1 дирхем [Рассказ о шести… 1959, 196], ціле ягня –
1 динар [Рассказ о женщине… 1959, 252], яйця – мідний фельс за штуку [Рассказ о Таваддуд 1959,
63] (1 дирхем складався з 16 фельсів), а скромний обід коштував не більше п’яти мідних фельсів
[Рассказ о чистильщике… 1959]. Добрий каптан оцінювався у 15 динарів [Сказка о Сейф-аль-
Мулуке 1960, 55], добротне плаття – у 20 дирхемів [Надирадзе 1968, 25], хороший мул – в 1000
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динарів [Сказка о рыбаке… 1960, 281], а розкішний будинок коштував від одної до п’яти тис.
динарів [Рассказ об Абу-ль-Хасане… 1959, 238].

Наведені цифри однозначно підтверджують, що будь-яка державна служба в Халіфаті га-
рантувала людині життєвий рівень на порядок кращий від виробника, на якого влада ще й на-
кладала солідні податки (докл. див.: [Рассказ о Таваддуд 1959, 22–23]), не рахуючи різноманіт-
них перманентних поборів (докл. див.: [Надирадзе 1968, 19–69]), котрі ще й мали постійну тен-
денцію до перманентного зростання (докл. див.: [Надирадзе 1968, 194–202]). Отже, втративши
статус апріорі домінуючого в державному апараті етносу сирійські араби-суніти відчули не лише
моральний дискомфорт, але й пережили суттєве погіршення свого матеріального становища.
Подивимось тепер з цих позицій на дії Абу Харба.

Ат-Табарі свідчить, що до згаданого конфлікту Абу Харб (повне ім’я – Абу Харб аль-
Мубарак аль-Ямані) жив у Палестині, але після вбивства аббасидського солдата втік до “гір
урдунських” (тобто на кордон Палестини з Сирією), де й “удавав він із себе Омейяда, і його
прибічники казали, що він – ас-Суф’яні” [ат-Табарі 2000, 411]1 . Що дослівно проповідував цей
лже-Омейяд, ми не знаємо, але добре відомий результат його проповідей: спочатку до нього
приєдналося чимало землеробів-простолюдинів – “жителів цієї округи” (тобто Сирії, де ще з
омейядських часів більшість населення становили вже араби-суніти), а “коли назбиралося в ньо-
го багато прибічників і послідовників з людей вищеназваного класу, він взявся за пропаганду
серед місцевої знаті, і на його бік перейшло чимало вождів єменітів, зокрема дехто Ібн Бейхас,
людина впливова серед єменітів, і двоє інших дамаскинців” [ат-Табарі 2000, 411].

Цікаво, що ат-Табарі вживає в даному випадку слова “єменіт” і “дамаскинець” (тобто
мешканець Дамаської області – читай сирієць) як синоніми. Це пояснюється, мабуть, тим, що
серед арабів-мусульман, котрі осіли в Сирії, було багато вихідців з південноаравійської країни
Ємен, але ніяк не дозволяє розцінювати цю інформацію як свідчення про можливий виступ го-
родян у самому Дамаску.

Та виникає просте запитання: до чого мав закликати Абу Харб сирійців, аби до нього
приєдналося “сто тисяч” народу, включаючи впливового місцевого вождя Ібн Бейхаса та двох
інших лідерів з числа тих самих “дамаскинців”.

Якщо взяти до уваги втрачені сирійськими арабами-сунітами привілеї й відповідне мате-
ріальне процвітання, тобто усе те, що вони мали за Омейядів і розгубили за Аббасидів, зали-
шається лише одна можлива версія подій. Абу Харб не просто удавав із себе Омейяда. Він
закликав сирійців повернути етно-державні порядки, що панували в Дамаському халіфаті, ос-
кільки тільки за такої програми дій прибулець міг за короткий термін здобути прихильність
значних мас сирійського населення. А це означає, що повстання Абу Харба являло собою не
селянський антидержавний бунт, не релігійну війну сектантів проти офіційної церкви і вже
тим більше не вибух народного невдоволення сирійців, ображених в своїх почуттях до нікому
не відомої палестинки.

Повстання Абу Харба являло собою масовий рух сирійських арабів-сунітів, спрямований
на ліквідацію Багдадського халіфату Аббасидів за його етно-державну політику зрівнювання в
правах всіх мусульман ісламської теократичної імперії. Мета повстанців полягала в поверненні
собі (тобто сирійським арабам-сунітам) статусу пануючого, привілейованого етнічного угрупо-
вання Халіфату, що проявилося формально в закликах до відновлення в її владних правах ди-
настії дамаських халіфів Омейядів, чиє панування становило свого часу “золоту” для сирійських
арабів-сунітів епоху їхнього виключного етно-кланового домінування в політичному житті “світо-
вої” арабо-мусульманської імперії.

1 Друге ім’я ас-Суф’яні (Суф’янід) є повним синонімом поняття Омейяд, оскільки першим
халіфом просирійської династії дамаських халіфів Омейядів був Муавія – син колишнього лідера
антиісламського руху багатого купця Абу Суф’яна Сахра ібн Харба. Звідси друга назва роду
Омейядів – ас-Суф’яні.
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ДЕ ЗНАХОДИЛОСЬ МІСТО ОРНАС?

У творі “Історія монгалів”, написаному католицьким місіонером Плано Карпіні, який побу-
вав в Імперії монголів у 1245–1247 рр., міститься досить цікава інформація про штурм монголами
одного великого міста “в землі Бісермінів” – Орнас. Західноєвропейський мандрівник повідомляє,
що ця подія сталася після того, коли монголи “обрали в імператори Оккодая (Угедея. – О. Б.), сина ...
Чингіз-кана”. П. Карпіні  зазначає, що перед штурмом Орнаса монгольські війська, очолювані ону-
ком Чингісхана – Бату,  захопили в землі “Сарацинів, які говорили по-Команські”, міста Бархім та
Іанкінт [Карпини 1957, 46]. Після того, пише католицький місіонер: “Пішли вони також проти
міста, що іменується Орнас. Це місто було дуже багатолюдним, тому що там було дуже багато хри-
стиян, а саме Хозар, Руських, Аланів та інших, а також Сарацинів. Саме Сарацинам належала і
влада над містом. А це місто було заповнено безліччю багатств, тому що було розташоване на якійсь
річці, яка тече через Іанкінт і країну Бісермінів та яка впадає в море, звідси це місто служить немов  як
гавань, і інші Сарацини мали в ньому величезний ринок. І через те, що вони не могли здолати його
інакше, то перерили річку, що текла через місто, і потопили його з майном і людьми” [Карпини 1957,
46]. Крім цього, деякі дослідники схильні були ототожнювати це місто з містом Ornac (Ornatia,
Orantia, Cornax, Tornax, Tenex), яке, згідно повідомленню монаха Альберіка, було захоплено монго-
лами в 1221 р. під час походу в землю “Команів та Руських” [Шильтбергер… 1867, 30, прим. 2].

Досить цікавим є те, що в більш пізній золотоординський період у письмових джерелах зга-
дувались майже  тотожні топоніму Орнас назви населених пунктів. Так, Патріарший (Ніконівсь-
кий) літопис, повідомлячи про мор, який спустошив Золоту Орду в 1345–1346 рр., згадує місто
Орначи: “Того ж лета бысть мор силен зело под восточною страною: на Орначи, и на Азстрокани,
и на Сараи, и на Безджи и на прочех градех стран тех, на крестианах, и на Арменах, на Фрязех, и
на Черкасех, и на Татарях и на Обезех...” [Патриаршая ... 1965, Т. 9–10, 217]. У цьому ж літопису
під 1395 р. перелічені країни та міста, завойовані Тимуром, і серед них Арначи: “А се имена тем
землям и царством, еже попленил Темир-Аксак: Чегадай, Горусани, Голустани, Китай, Синяя Орда,
Ширазы, Азпаганы, Арначи, Гилян, Сиз, Шибрен, Шамахии, Савас, Арзунум, Тевризи, Тефлизи,
Гурзустани, Обези, Гурзи, Бигуаты...”  [Патриаршая ... 1965, Т. 11–12, 158–159]. Очевидно, що
наведені у Патріаршому літопису топоніми Орначи й Арначи позначали одне і те ж місто.

На початку XV ст. у Золотій Орді побував західноєвропейський мандрівник Іван Шільтбер-
гер, який залишив після цього нотатки про свою подорож, перекладені російською Ф. Бруном. В
одному місці своїх мемуарів І. Шільтбергер, розповідаючи про маршрут одного золотоординського
царевича із Персії до Золотої Орди, згадав дуже цікаву для нас назву міста – Origens: “Потім прой-
шов він через область, яка має назву Шабран і через іншу, яка називається татарською Темір-Капі,
що означає по-нашому залізні ворота. Вона відокремлює Персію від Татарії. Потім пройшов через
місто Орігенс, котре досить велике і знаходиться серед великої річки Еділ; далі – через гірську країну
Джулат (Setzulat), населену великою кількістю християн...” [Шильтбергер… 1867, 30–31].

І якщо переклади згаданих середньовічних текстів визнані фахівцями правильними, то великі
сумніви викликає зроблений В. Г. Тізенгаузеном переклад тих уривків “Збірника літописів” Рашид
ад-Діна, де йдеться про події XIII cт. і згадується неначе місто Орнач. Наприклад, опис подій 1282–
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1283 рр. у Північному Причорномор’ї В. Г. Тізенгаузен подав так: “..він (Ногай. – О. Б.) виступив із
земель руських , Орнача і Кехребі, которі сам завоював і зробив своїм юртом та місцеперебуванням,
переправився через річку Узі (Дніпро)…” [Тизенгаузен 1941, 69]. Як зазначили видавці другого тому
“Сборника материалов, относящихся к истории Золотой Орды”, це є “кон’юктура Тізенгаузена”,
запропонована замість назв в рукопису: Валах, Тамах, Узнас [Тизенгаузен 1941, 69, прим. 11]. Крім
цього, Березін пропонує читати назву міста М.н.к.ш (М.н.к.с) як Манач (Манич) або Орнач в тому
уривку твору Рашид ад-Діна, де йдеться про події 1237–1239 рр.: “Потім в кака-ілі, тобто в рік свині,
відповідаючий 636 р., Гуюк-хан, Менгу-каан, Кадан і Бурі попрямували до міста Мінкас (М.н.к.ш –
Орнач) і взимку, після облоги, що тривала 1 місяць і 15 днів, захопили його…”   [Тизенгаузен 1941,
37, прим. 11]. На підставі цього в коментарях до видання, зроблених В. Г. Тізенгаузеном перекладів
перських текстів, було зазначено: “Орнач – це місто в Східній Європі, назва якого зустрічається в
джерелах, але місцеположення не встановлене; в наших текстах воно існує тільки внаслідок кон’юк-
тур Тізенгаузена, очевидно невдалих…” [Тизенгаузен 1941, 296]. Таким чином, у джерелах східного
походження немає згадки про місто Орнас–Орнач. Очевидно, що дане місто в арабських та перських
текстах було відомим під іншою назвою.

Дослідники ще в ХІХ ст. висунули припущення, згідно з яким назви Орнас, Орнасіа, Арначі
та Орігенс використовувались для позначення одного і того ж міста. Проте щодо локалізації
його висувались різноманітні припущення. Причина цього – суперечність та непослідовність
викладання матеріалу в письмових джерелах. Ф. Брун у своїх коментарях до перекладу тексту
“Мандрів” І. Шільтбергера навів досить докладний історіографічний огляд думок істориків –
його сучасників щодо локалізації згаданого міста.

Так, Тунманн, М. Карамзін та Кунік вважали, що місто Орнас – це місто Тана (Азов) на
Нижньому Дону [Шильтбергер… 1867, 30, прим. 2]. Схожих поглядів щодо цього дотримувався
Ю. А.  Кулаковський, який також вважав, що дане місто знаходилося на Дону [Кулаковский
1899, 59]. Можливо, що підставою для такого ототожнення стало повідомлення Плано Карпіні,
згідно з яким описані події відбулися “по смерті імператора (Чингісхана. – О. Б.)”, тобто після
1227 р, коли за часів правління Угедея Батий завоював східноєвропейські степи [Карпини 1957,
46]. Проте інших аргументів на користь такого ототожнення більше немає.

Всупереч цьому, інші дослідники, включаючи Ф. Бруна, припускали, що місто Орнас–Ор-
ігенс знаходилось на Кавказі. Як вже зазначалось, Березін локалізував це місто на річці Манич,
а П. Бутков – на північній притоці Кубані [Шильтбергер… 1867, 30, прим. 2]. Сам Ф. Брун лока-
лізував місто Орнас–Орігенс також на Північному Кавказі на річці Терек: “Подібно місту Те-
некс, або Орунція Альберика, місто Орнас, котре в 1237 році було затоплене Батиєм, під час
його походу проти Турок та Руських, зручніше локалізувати на Тереці…”. Приводом для такого
ототожнення для Ф. Бруна стала співзвучність назв Тенекс–Торнакс і Терек, а також інформація
І. Шільтбергера про знаходження міста Орігенс біля місцевості “Джулат”, що традиційно пов’я-
зують з центральною частиною Північного Кавказу. Ф. Брун вважає також вагомим аргумен-
том на користь такого припущення  згадку П. Карпіні про аланів-християн, які проживали в
місті Орнас. На думку Ф. Бруна, під час походів монголів алани-християни могли мешкати тільки
на Північному Кавказі [Шильтбергер… 1867, 30, прим. 2].

Зі свого боку, сучасник Ф. Бруна та Ю. А.  Кулаковського – Е. Бретшнейдер звернув увагу
на те, що в різних манускриптах праці Плано Карпіні написання назви цього міста дається по-
різному: Орнас, Орнак, Орнар. Останній варіант дав підстави Е. Бретшнейдеру ототожнити Ор-
нас з Отраром. Як доказ цього було використане твердження Плано Карпіні, що Орнас знахо-
диться на одній річці з містом Іанкінтом (Янчикентом), тобто на Сирдар’ї [Карпини 1957, 209,
прим. 93–94]. Однак інформація про штурм монголами Отрара зовсім не збігається з описом
Плано Карпіні. Тому  М. Карамзін, Гаммер та Срезневський висловили припущення, що місто
Орнацій у Альберіка, Орнас у П. Карпіні та Орнач давньоруських літописів позначало місто
Ургенч, яке було захоплено монголами у Середній Азії і затоплено водами Амудар’ї  ще за часів
Чингісхана [Шильтбергер… 1867, 30, прим. 2]. У ХХ ст. С. П.  Толстов та В. В.  Бартольд також
ототожнили місто Орнас Плано Карпіні зі столицею Хорезма – Гурганджем (Ургенчем) [Тол-
стов 1948, 15; Бартольд 1963, 503, прим.  3]. Підставою для цього стали подробиці про штурм
монголами в 1221 р. столиці Хорезму – м. Ургенч, що містяться у східних джерелах і в багатьох
рисах збігаються з інформацією Плано Карпіні.

Таким чином, ніхто з дослідників не виявляв сумнівів щодо тотожності назв Орнас, Арначі,
Орнаціа та Орігенс. Проте одні історики схильні були локалізувати це місто на Дону, другі – на
Північному Кавказі, а треті – ототожнювали його зі столицею Хорезму – Ургенчем або навіть
Отраром. Незважаючи на це, кожна версія має хибні моменти через те, що дослідники, які
займалися цим питанням, схильні були орієнтуватись переважно на дані одного із джерел, не
цікавлячись походженням інформації або правильністю послідовності описаних подій. Але якщо
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розглянути описані події в більш узагальнюючому ракурсі, то можна помітити багато
невідповідностей у авторів, які писали про місто Орнас–Орігенс.

Саме перші десятиліття XIII ст. стали для монголів періодом їхньої експансії. З 1205 р. по
1218 р. війська Чингісхана були зайняті скоренням племен і народів Центральної Азії та Північно-
го Китаю. У результаті цих походів були приведені в покірність племена на півночі від Селенги
до Єнісею, а також ойрати, урсути, тубаси. Залежними від монголів стали також уйгури, тангути
й інші народи Центральної Азії. У 1211 р. почалася військова кампанія монголів проти північно-
китайської держави Цзінь, що в основному завершилася 1215 р. узяттям її столиці – Пекіна. Після
цього в Східному Туркестані була підкорена держава Кара-Кидань. У 1218 р. монголи з’явилися
на кордонах величезної держави Хорезмшахів, яка включала не тільки значну частину Серед-
ньої Азії, але і землі Ірану, Афганістану. Напад на Хорезм розпочався в 1219 р., що в остаточно-
му підсумку призвело до падіння важливих центрів цієї держави – Отрара, Бухари, Самарканда
та інших міст. Особисту участь у підкоренні Середньої Азії брав сам Чингісхан. До кінця 1220 р.
нескореною монголами  залишалася столиця Хорезму – місто Гургандж (Ургенч) [Греков, Яку-
бовский 1950, 35–56; Вернадский 1997, 40–52; Бартольд 1963].

Як зазначив Рашид ад-Дін, “Хорезм – первісне ім’я якого Гурганч, а монголи його називають
Ургенч” [Рашид-ад-дин 1952, 214]. В інших мусульманських авторів Ургенч був відомий як “Гургандж”.
Опис штурму Гурганджа – Ургенча, столиці Хорезму, монголами, що міститься у творах арабо-персь-
ких авторів, у багатьох деталях збігається з інформацією Плано Карпіні. За даними таких мусуль-
манських істориків, як Ібн ал-Асір, Рашид ад-Дін, Дзузджані, Джувейні та ін., на Гургандж за наказом
Чингісхана, рушили з південного сходу через Бухару корпуси його синів Чагатая та Угедея з тисячами
правого крила, із північного сходу, із Дженда, – корпус старшого сина Джучи. Після цього Гургандж
був обкладений з усіх боків і почалася тривала облога міста. Монголам доводилося брати квартал за
кварталом. У результаті затяжного штурму монголи вирішили відвести води Амудар’ї  і затопити
місто. Але це їм дорого коштувало – монголів загинуло більше, ніж жителів міста. Тоді ж почалися
розбрати щодо долі міста між Джучи і Чагатаем – Джучи хотів зберегти його, тому що Гургандж у
майбутньому повинен був увійти до складу його улуса. Чингісхан, дізнавшись про серйозні розбрати
між його синами, призначив над ними старшим наймолодшого за віком Угедея. Порядок був віднов-
лений і після завзятих боїв Гургандж (Ургенч) був захоплений монголами [Тизенгаузен 1884, 32; 1941,
13–14; Рашид- ад-дин 1952, 214–217; Якубовский 1930, 11–13; Бартольд 1963, 500–504].

Опис руйнації Ургенча в мусульманських авторів у багатьох деталях збігається з даними
Плано Карпіні про Орнас. Ібн ал-Асір сповіщає про це так: “Билися чоловіки, жінки, діти і не
переставали (битися) таким чином, доки вони (Татари) заволоділи всім містом, перебивши всіх,
хто знаходився в ньому, і пограбувавши все, що в ньому було. Потім вони зруйнували греблю,
якою утримувалася вода Джейхуна (Амудар’ї. – О. Б.) від міста; тоді вода заюшила в нього і зато-
пила все місто; будівлі були зруйнувані і місце їх зайняла вода. З жителів його практично жодний
не зберігся, тоді як в інших землях деяким удалося врятуватись: із них хто сховався, хто біг, хто
вийшов так потім врятувався, хто сам лягав серед вбитих і (потім) ішов; у Харезмі (Ургенчі. –
О. Б.) же тих, хто сховався від Татар, або затопила вода, або убили руїни. І перетворилося усе в
купи та хвилі” [Тизенгаузен 1884, 32]. Джузджані доповнює розповідь Ібн ал-Асіра новими подро-
бицями: “У продовженні 4 місяців жителі Хорезму боролися з ними (монголами) і відбивали зрад-
ливих, що, нарешті, узяли місто, віддали весь народ мученицькій смерті та зруйнували всі будівлі
за винятком двох місць: 1) Кушк-і-Ахчека і 2) гробниці султана Мухаммеда Текеша... ” [Тизенгау-
зен 1941, 14]. Рашид ад-Дін повідомляє також:  “вони (монголи. – О. Б.) вигнали в степ відразу усіх
людей, відокремили від них біля ста тисяч ремісників і послали [їх] у східні країни. Молодих жінок
і дітей же погнали в полон, а залишок людей розділили між воїнами, щоб ті їх перебили... Разом
зруйнували залишки будинків та кварталів” [Рашид-ад-дин 1952, 217].

В. В.  Бартольд, виходячи з даних мусульманських авторів, прийшов до висновку, що Гур-
гандж був узятий і зруйнований монголами в квітні 1221 р. На його думку, саме тоді “Хорезм
повинний був увійти до складу володінь Джучи, то Чагатай та Угедей звернулися до свого батька,
що у той час осаджував Талькан” [Бартольд 1963, 504]. На думку О. Ю. Якубовського, розповідь
Ібн ал-Асіра про тотальну руйнацію Ургенча є перебільшенням. І для цього у дослідника були
певні підстави: “Вже самий факт, що на території Куня-Ургенчського городища (“Таш-Кала”) ще
30 років тому стояв мінарет 1011 р. н. е та зберігся мавзолей над удаваною могилою Фохр-ад-дін-
Разі, також, вірогідно, домонгольської епохи, достатньо переконливий, щоб вважати, що думка
Ібн-ал-Асіра дуже перебільшена” [Якубовский 1930, 12–13]. За даними того ж Ібн ал-Асіра, після
монгольських погромів “області Маварннагра знову почали облаштовуватись і вони (татари) відбу-
дували велике місто поблизу Хорезма” [Якубовский 1930, 13]. Більш пізня згадка про місто Хо-
резм (Ургенч) у деяких мусульманських авторів може лише свідчити про те, що при Джучидах, до
складу держави яких входив Північний Хорезм, це місто знов повернуло собі вагомі позиції.
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Так, персомовний автор Шереф-ад-дін Йезді (XV ст.), розповідаючи про війну між Тимуром
та Тохтамишем наприкінці XIV ст., згадує місто Хорезм, тобто Ургенч: “В рік крокодила, відповідно
790 р. (1383–1384), Тимур за допомогою Божою, пішов на Хорезм, зупинився у місцевості Егріяр…
Тимур, пробувши кілька днів у Хорезмі, видав обов’язковий указ про те, щоб усіх жителів та
мешканців міста та області переселили до Самарканду, і щоб місто Хорезм повністю зруйнували
та засіяли ячменем… Коли минуло три роки після руйнації Хорезма, наприкінці 793 р. (1390–1391),
під час повернення з походу на Дешт-і-Кипчак, він (Тимур) послав Мусаку, сина Джанчі-Каучина,
щоб знову привели Хорезм до культурного стану. Він (Мусака) оточив стіною і заселив квартал
Каана, котрий Чингісхан під час розподілу областей між дітьми, разом з Кятом та Хівою включив
до улусу Чагатая. В цей наш час населений Хорезм і є той самий квартал” [Тизенгаузен 1941, 155].
Цілком очевидно, що саме місто Ургенч (Хорезм) фігурує під назвою Арначи в Патріашому літопису
під 1395 р., де перелічені країни та міста, завойовані Тимуром, і розташоване у цьому списку між
Ісфаганом (Азпаганы) та Гіляном [Патриаршая ... 1965, Т. 11–12, 158–159].

У зв’язку з ототожненням Орнаса з Ургенчем викликає певні сумніви інформація Плано
Карпіні, згідно з якою місто Орнас було захоплене монголами за часів “імператора Оккодая (Уге-
дея. – О. Б.), сина ... Чингіз-кана” [Карпини 1957, 46], який став великим ханом монголів лише в
1229 р. Ургенч, як відомо, був захоплений ще за часів Чингісхана (1162–1227 р.).Проте слід нагада-
ти, що під час облоги Ургенча Чингісхан, дізнавшись про серйозний розбрат між його синами
Джучи та Чагатаєм, призначив над ними старшим Угедея, і місто було захоплено саме під керів-
ництвом Угедея [Тизенгаузен 1884, 32; 1941, 13–14; Рашид-ад-дин 1952, 214–217; Якубовский 1930,
11–13; Бартольд 1963, 500–504]. Цілком можливо, що Плано Карпіні сплутав саме цю подію з
періодом перебування Угедея на престолі Великого хана монголів з 1229 по 1241 р.

Що ж стосується походження назви міста – Орнас, що фігурує в тексті католицького місіонера,
то існує припущення Н. П.  Шастіної, що “назва Орнас у Плано Карпіні могла виникнути від змішання
двох назв – Ургенч і Ашнас, де останнє було також хорезмійським містом, розташованим у нижній
течії Сирдар'ї” [Карпини 1957, 209, прим.  94]. Звертає на себе увагу також присутність у топонімах
Орн-ас і Ашн-ас форманти -ас, що в епоху середньовіччя досить часто вживалася як еквівалент
етноніма алан. Проте  пов’язувати походження назви Орнас з присутністю аланів дуже проблематич-
но, через те що існують інші форми написання назви цього міста. Цілком вірогідно, що назва Орнас
у Плано Карпіні являє собою результат трансформації слова Ургенч. Крім назв Хорезм, Гургандж,
Гурганч та Ургенч, поданих у текстах мусульманських авторів, нам відомі варіанти цього топоніма,
що містяться в європейських джерелах: Орігенс, Орнач, Арнач, Орнас, Орнаціа. Саме це, а також
відсутність назви Орнас–Орнач у мусульманських істориків, дозволяють вважати, що ми маємо справу
з містом Ургенч, яке було розташоване в нижній течії Амудар’ї. Цілком можливо, що назву міста
Плано Карпіні почув не від хорезмійців, а від тюрок або монголів.

На підтвердження розташування міста Орнас у Середній Азії можна привести зауваження Плано
Карпіні, згідно з яким це місто “було розташоване на якійсь річці, яка тече через Іанкінт і країну Бісермінів
та яка впадає в море, звідси це місто служить немов гавань” [Карпини 1957, 46]. Поширеною думкою
є та, що за часів середньовіччя назва Іанкінт використовувалась  для позначення міста Янчикент,
розташованого у нижній течії річки Сирдар’ї. На думку С. П. Толстова, П. Карпіні просто переплутав
назви річок і розташував місто Орнас на Сирдар’ї замість Амудар’ї, які знаходились поруч [Толстов
1948, 15]. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо в тих фрагментах тексту І. Шільтбергера, де йдеться
про локалізацію міст “Орігенс” та “Ургендз”. Так, про локалізацію Ургенча західноєвропейський
мандрівник писав, що до числа країн, які належать татарам слід віднести “Харезм, з головним містом
Ургендз, розташований (на острові) у великій річці Ітіль” [Шильтбергер 1867, 56]. Цілком зрозуміло,
що під назвою Ітіль у І. Шільтбергера фігурує не Волга, а Амудар’я. Для порівняння можна згадати,
що І. Шільтбергер зазначив, що місто Орігенс “знаходиться посеред великої річки Еділ”  [Шильтбергер
1867, 30-31]. Як справедливо зазначив Ф. Брун, “…це слово власне є умовною назвою, що означає
річку, то воно може означати тут якусь іншу річку, згідно з тим, як у розділі XXXVI, де Шільтбергер
каже, що головне місто Харезму, тобто Ургендз, знаходиться при Етілі, вже не може бути мови про
Волгу, проте про Джіхун або Амудар’ю” [Шильтбергер 1867, 30, прим. 2]. На підставі цього можна
зробити висновок, що І. Шільтбергер ніколи не бував в тих місцях, про які йдеться в наведених уривках.
І цілком можливо, що інформацію про одне і те ж місто, але в двох варіантах назви, розташоване на
річці “Еділ-Ітіл” він отримав з кількох джерел і це ввело його в оману, внаслідок чого він розташував
Орігенс на Волзі, а Ургенч – правильно на Амудар’ї.

На думку О. Ю. Якубовського, руїни Ургенча розташовані на місці сучасного Куня-Ургенч у
нижній течії Амудар’ї (рис. 1) [Якубовский 1930, 1–15]. Саме біля Куня-Ургенч на відстані кількох
десятків кілометрів знаходяться руїни середньовічної фортеці Алан-Кала (Фортеця аланів),
розташовані неподалік від південно-західного узбережжя Аральського моря  на південно-східній
околиці Усть-Урта (рис. 1) [Толстов 1948, 49]. Як зазначив С. П. Толстов, “Алан-кала –  хорезмійська
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фортеця в країні устюртських аланів
зберегла у своїй назві пам’ять про цей
важливий компонент в етногенезі
середньовічних хорезмійців” [Толстов
1948, 49]. Інформація про знаходження
аланів поблизу середньовічного
Ургенча додатково може свідчити про
те, що Плано Карпіні, згадавши аланів
в Орнасі, мав на увазі населення
Середньої Азії, а не Північного
Кавказу чи Східної Європи. Однак
його інформація про те, що в місті
Орнас “було дуже багато християн, а
саме Хозар, Руських, Аланів та
інших”, здавалось би суперечить
локалізації міста в Хорезмі, тому що
Хорезм традиційно вважався
мусульманською країною. Проте ал-
Біруні повідомляє, що в XI ст. в
Хорезмі існувала колонія християн-
яковитів, серед яких набув поширення
новорічний обряд “каландас”. На
підставі цього повідомлення та
інформації Плано Карпіні
С. П. Толстов зробив припущення:
“…як з подіями VIII ст., так і особливо
з подіями Х ст. … до Хорезму
емігрують значні групи хозарського
населення, і на зламі XI і XII ст. знову
встановлюється політичне об’єднання
Хозарії і Хорезму, пов’язане з
інфільтрацією до Хорезму різних
етнічних елементів, які входили до складу каганату” [Толстов 1948а, 228].Тому якщо виходити з
того, що в Хозарському каганаті алани-християни становили значний прошарок населення, то гіпотеза
С. П. Толстова виглядає досить переконливою. Проте слід згадати зауваження П. Карпіні про місто
Орнас, згідно з яким “Сарацини мали в ньому величезний ринок” [Карпини 1957, 46].Тому можна
висловити припущення, що християнське населення в Орнасі могло складатися переважно з купців
різноманітного походження. Слід також мати на увазі, що по дорозі до Середньої Азії в степах Східної
Європи та на Північному Кавказі Плано Карпіні зустрічав неодноразово аланів, які були християнами
і тому цілком ймовірно, що в Орнасі проживали алани місцевого середньоазійського походження,
про яких місіонер почув більше ніж через 20 років і яких помилково міг віднести до числа християн.

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що в науці вже давно набула поширення гіпотеза,
відповідно до якої прабатьківщиною аланів були території, суміжні з Хорезмом [Бартольд 1963,
550; Волин 1941, 194–196; Толстов 1948, 69, 214; Фрейман 1951, 10–11; Мацулевич 1947, 125–147].
Проте останнім часом А. А. Цуцієв висунув припущення, згідно з яким “…до середини І тис. -
н. е. останні групи аланів, що залишились у Середній Азії, піддалися процесу тюркізації і, скоріш
за все, до VI ст. остаточно розчинилися в іномовному середовищі” [Цуциев 1999, 24]. Проте дані
топоніміки і  наративних документів епохи середньовіччя спростовують це.

Найбільш ранні відомості про перебування аланів у Середній Азії за часів середньовіччя містять-
ся в географічному трактаті “Кітаб сурат ал-ард” (Книга картини землі) арабомовного автора ал-
Хварізмі, який жив у VIII–IX ст. За його даними: “Країна Сарматійа, а вона – земля ал-лан, центр її –
біля Д 78гр. 0' Ш 59гр. 30' (1599) /546/”. За словами коментатора та перекладача тексту ал-Хварізмі –
Т. М.  Калініної, “Ал-Хварізмі істотно відступає від даних Птолемея: за його координатами, центр
землі аланів (Сарматії) знаходиться на схід від Волги (Ра) і трохи південніше Ріпейських гір, тобто у
межах, намічених Птолемеєм для Азіатської Сарматії” [Калинина 1988, 30, 48, 95].

Аналогічну локалізацію аланів дає й автор IX ст. ал-Фаргані у своєму творі “Кітаб ал-харакат
ас-самавійа ва джавамі” (Книга про небесні рухи і звід науки про зірки). Описуючи землі, що входять
у п'ятий–сьомий клімати, арабомовний автор дає опис того, що є навколо цих кліматів: “… це
починається зі сходу від країни Йаджудж, потім через країну ат-Тугузгуз і землю ат-Турк, потім
через країну ал-Лан, потім через ат-Татар, потім через Бурджан, потім через Сакалиба і примикає до

Рис. 1. Локалізація середньовічної фортеці Алан-Кала і
руїн Ургенча –Куня-Ургенч, за даними С. П. Толстова
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Де знаходилось місто Орнас?

Західного моря” [Калинина 1988, 129–130]. На підставі цього Т. М.  Калініна зробила висновок:
“Країна ал-Лан – історичних алан – за ал-Фаргані, розташовується по сусідству з тюрками на півдні
і сході та якимось загадковим народом на заході. Таке розташування аланів дуже нагадує уявлення
ал-Хварізмі про “центр” країни аланів і до деякої міри підтверджує гіпотезу про те, що замість “ат-
татар” (сусідів аланів, по ал-Фаргані) варто читати “ат-тіз” (йазиги – сусіди аланів і по ал-Хварізмі).
Якщо це так, то, за уявленями обох учених, алани жили між територією, що прилягає до Таврики, і
тюрками, західною прикордонною зоною для яких визначалися приблизно міста Тараз і Невакет.
Південніше лежали земля Хорасана і Каспій” [Калинина 1988, 137, прим.  42].

Більш же точна локалізація середньоазіатських аланів і асів дана в трактаті хорезмійського
вченого XI ст. ал-Біруні “Тахід ніхайат ал-амакін фі такіх масафат ал-масакін” (Визначення крайніх
положень місцевостей для перевірки відстаней поселень). Ал-Біруні, намагаючись пояснити факт
перебування частини аланів на східному узбережжі Каспійського моря, наводить стару легенду,
відповідно до якої Амудар’я спочатку впадала в Каспійське море. Унаслідок природного катаклізму
Амудар’я змінила свою течію і почала впадати в Аральське море. Ал-Біруні відзначає, що результати
цього мали для місцевих жителів катастрофічні наслідки: “І зустрілося цьому річищу, після його
початку, те ж, що зустрілося першому; воно запрудилось, і вода повернула ліворуч, аж до землі
печенігів, по річищу, відомому тепер за назвою ріки Маздубаст, у пустелі, що між Хорезмом і
Джурджаном. Вона затопила багато місцевостей на довгий час і зруйнувала (їх) також; жителі їх
переселилися на узбережжя Хозарського (Каспійського. – О. Б.) моря. Це рід аланів і асів, і мова їх
тепер змішана (складена. – О. Б.) із хорезмійської і печенізької” [Волин 1941, 194]. На думку
А. А. Цуцієва, описані ал-Біруні “факти можуть бути віднесені тільки до періоду з IV по VI ст.,
коли Амудар’я кілька разів змінювала свою течію” [Цуциев 1999, 24].

Повідомлення ал-Біруні, цікаве тим, що: по-перше, дозволяє бачити в аланах і асах хоча і
близькоспоріднені, але окремі етноси, які в ХІ ст. могли ще зберігати свою мову східноіранського
походження, споріднену з хорезмійською; по-друге, відповідно до даних Плано Карпіні, дозволяє
локалізувати володіння аланів і асів у передмонгольский період між східним узбережжям
Каспійського моря і західним берегом Аральського моря, тобто на межах Хорезму. І,  як випливає
з повідомлення Плано Карпіні, ці алани аж до монгольської навали на початку XIII ст.
продовжували жити на південно-західному узбережжі Аральського моря і складали частину
населення столиці Хорезму – Гурганджа (Ургенча).

Таким чином, порівняльний аналіз європейських джерел, де згадується назва міста у варі-
антах Орнас, Орнаціа, Орнач, Орігенс, з мусульманськими джерелами, де йдеться про столицю
Хорезму – Ургенч (Гургандж), дозволяє вважати, що в обох випадках йдеться про одне і те ж
місто в Середній Азії.
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В.А. Бушаков

ПРИКМЕТНИК ÕÀÐÀËÓÆÍÛÉ В “СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
 І “ЗАДОНЩИНІ”

(ДО ПИТАННЯ ЩОДО АВТЕНТИЧНОСТІ “СЛОВА”)

“Слово” – своєрідний тест, що перевіряє
знання, світогляд і творчі здібності читача,
його психологічну підготовленість до
зустрічі з історією.
Олжас Сулейменов (1990, 396)

Вивченню поеми “Слово о полку Ігоревім” присвячено тисячі статей і книг (див. [Творо-
гов 1986; Булахов 1989]), і їхня кількість невпинно зростає.

Обставини відкриття і видання “Слова” в 1800 році графом О.І.Мусіним-Пушкіним (1744 –
1817), а також самий зміст твору одразу ж викликали обґрунтовані сумніви щодо його автентичності
[Козлов 1988, 135–139; Лихачев 1982, 5–8]. Наш сучасник О.Сулейменов з притаманною його перу
витонченістю виклав вагомі підстави, які змушували деяких сучасників графа і вчених ХІХ та ХХ
століть такі сумніви висловлювати [Сулейменов 1990, 399–405] (див. також [Лихачев 1980, 102]).  Особ-
ливо вони посилилися після відкриття в 1852 році В.М.Ундольським списку “Задонщини”.

Сам О.І.Мусін-Пушкін у листі, датованім 31 грудня 1813 року, до К.Ф.Калайдовича (1792
– 1832)1  писав: “До обращения Спасо-Ярославского монастыря в архирейский дом управлял
оным архимандрит Иоиль2 , муж с просвещением и любитель словесности; по уничтожении штата
остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. В последние годы находился он в
недостаче, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих под
№ 323, под названием хронограф, в конце найдено “Слово о полку Игореве”. Це свідчення гра-
фа не відповідало дійсності  [Козлов 1893, 136–150].

Як вже згадувалось, тільки 1852 року було відкрито рукопис повісті “Слово о великом
князе Дмитрии Ивановиче”, або “Задонщина” (початок ХІV ст.), в якій розповідається про пе-
ремогу в 1380 році на Куликовому полі руського війська над золотоординським військом Ма-
мая3 . “Задонщина” відома в п`яти списках: (1) список із Зібрання В.М.Ундольського за № 632 –
умовно позначаємий літерою У, (2) із Зібрання музейського за № 2060 – И-1, (3) із Зібрання
музейського за № 3045 – И-2, (4) із Зібрання Кирилло-Білозерського монастиря за № 9/1086 – К-
Б та (5) список із Зібрання синодального за № 790 – С [“Слово о полку Игореве” и памятники…
1966, 533-556]. Вчені були вражені майже повним збігом композиційної побудови, художніх за-
собів і більшої частини текстів “Задонщини” і “Слова о полку Ігоревім”. Неупередженому чита-
чеві навіть з простого зіставлення текстів обох творів було очевидно, що ориґінальним твором
слід визнати “Задонщину”, а не “Слово”, сюжетною основою якого є описаний в руських літо-
писах похід 1185 року новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців.

“Слово” характеризується всіма ознаками, притаманними героїчному епосу інших народів
– греків, ґерманців, індійців: велика кількість сталих епітетів, нескінченні повтори, важлива роль
прямої мови. І, мабуть, не випадково, що О.І.Мусін-Пушкін видав “Слово” під назвою “Герои-
ческая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича”.
Вражає умисне язичництво в “Слові”, котрому суперечить кінцівка твору: Ñëàâà Èãîðþ Ñâÿòîñ-
ëàâëè÷þ‚ áóé-òóðó Âñåâîëîäó‚ Âëàäèìèðó Èãîðåáè÷ó! Çäðàâè êíÿçè è äðóæèíà‚ ïîáàðàÿ çà õðè-
ñòüÿíû íà ïîãàíûÿ ïëúêè! Êíÿçåìú ñëàâà à äðóæèíh. Àìèíü. До того ж половці у “Слові”
мають постійний епітет ïîãàíûå “язичники”, як і татари в “Задонщині”. Це одне з разючих
протиріч, яких в поемі багато і які пояснюються її компілятивним характером.

Компілятивністю “Слова” слід пояснювати деякі лексичні та граматичні анахронізми в
ньому. Так, термін õîðþãîâü в мову поеми, яку датують ХІІ століттям, явно потрапив із “Задон-
щини” (õîðóãîâü, пор. монг. оронго “корогва”), для мови котрої цей монголізм [Менгес 1979,
157-166] є природним. В пасажі Äðåìëåòú âú ïîëh Îëüãîâî õîðîáðîå ãíhçäî. Äàëå÷å çàëåòåëî!
Íå áûëî îíî îáèäh ïîðîæäåíî íè ñîêîëó, íè êðå÷åòó, íè òåáh, ÷ðúíûé âîðîíú, ïîãàíûé ïîëîâ÷è-
íå! конструкція “пасивний дієприкметник плюс іменник в давальному відмінку” є неможливою
для руської мови ХІІ ст., її також  запозичено із “Задонщини” [Данти 1980, 79, прим. 21]. Г.О.Ви-
нокур в опублікованій 1938 року статті навів численні орфографічні, фонетичні і морфологічні
невідповідності мови “Слова” руській мові ХІІ ст. [Винокур 1988, 91–94].

Вперше думку, що “Слово” є пізнім наслідуванням “Задонщини”, висловив у 1890 році
французький славіст Луї Леже (1843 – 1923) [Леже 1908]. Інший французький славіст Андре Мазон
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Прикметник õàðëóæíûé  в “Слові о полку Ігоревім” і “Задонщині”

(1891 – 1967) заперечував автентичність і стародавність “Слова”, вважаючи, що воно було написане на
основі “Задонщини” та переказу літописних подій, зробленого В.М.Татищевим (1686 – 1750). Авторство
“Слова” А.Мазон приписував О.І.Мусіну-Пушкіну, М.М.Бантиш-Каменському (1737 – 1814) або ж
Іоїлю Биковському [Булахов 1989, 146–147; Сулейменов 1990, 401]. Про “Слово” він писав так: “В
цьому строкатому цілому немає єдності, крім епохи і середовища. Епоха – це кінець ХVIII століття в
тріумфуючій Росії Катерини ІІ, середовище – декілька освічених людей, що групуються в гурток довкола
графа Мусіна-Пушкіна, бібліотечних працівників і людей світських, натхненних історичним читанням,
облесників не менше ніж патріотів, що спрямували своє натхнення на служіння своєму націоналізмові
та політиці імператриці” [Сулейменов 1990, 401].

Гурток О.І.Мусіна-Пушкіна виникнув близько 1784 – 1786 років. До нього належали істо-
рики І.М.Болтін (1735 – 1792) та І.П.Єлагін (1725 – 1793). Усі троє були зобов`язані своїми кар`-
єрами Катерині ІІ і в чиновній ієрархії самодержавної Росії займали важливі й відповідальні
посади, “були рішучими прибічниками тієї політики освіченого абсолютизму, яку проводила
Катерина ІІ, і вбачали в історії один з важливих засобів ідеологічного впливу на загальну думку,
увагу до якої виявляла й імператриця” [Козлов 1986, 161–162]. “Члени гуртка зуміли усвідомити
необхідність розшукування і введення в обіг історичних джерел. У цій справі вони були щасли-
вими першовідкривачами унікальних старожитностей: “Слово о полку Ігоревім”, Лаврентіївсь-
кий літопис, Тмутараканський камінь з давньоруським написом ХІ ст. …” [Козлов 1986, 162].

Як і “Слово”, знаменитий Тмутараканський напис на камені (див. [Захаров 1988]) викли-
кав підозру в підробці одразу ж після його відкриття, яка підтверджується історичними та
лінгвістичними даними [Бушаков 1991].

Як довів В.П.Козлов, текст “Слова” був відомий І.П.Єлагіну, котрий цитував його між
1799 і 1790 роками у приписці в своєму “Опыте повествования о России”. Ця цитата зі “Слова”
є першою згадкою про нього, а її текст – найбільш раннім [Козлов 1988, 142–150].

Відомий історик О.О.Зимін (1920 – 1980) вважав, що “Слово” було написане після 1767 року
(напередодні 1791 року), коли вже були видані Ніконівський та Кеніґзберзький (Радзивілівський) літо-
писи, на основі тексту Розширеної редакції “Задонщини” (списки XVI – XVII ст.), а також шляхом
компіляції текстів Іпатіївського, Радзивілівського та Ніконівського літописів. Авторство “Слова” він
пов`язує з іменем Іоїля Биковського, від якого текст “Слова” потрапив до О.І.Мусіна-Пушкіна, котрий
свідомо зробив у ньому вставки з псковського Апостола 1307 року та інших джерел, щоби надати йому
характер стародавності та достовірності [Булахов 1989, 109–110]. Свої міркування щодо походження
“Слова” О.О.Зимін виклав у спеціальній праці, видрукуваній на ротапринті, і вирішив ознайомити з
ними наукові кола. Ось що пише про це Я.С.Лур`є, фахівець з давньоруської літератури та історії: “В
1963 році Зимін учинив незвичний вчинок, який багато в чому змінив його наукову біографію: висту-
пив з доповіддю, в котрій стверджував, що “Слово о полку Ігоревім” – твір XVIII ст., написаний на
основі реальної пам`ятки XV ст. – “Задонщини” та Іпатіївського літопису. Скандал зчинився величез-
ний: працю Зиміна було надруковано ротапринтом у кількості 100 примірників, котрі були роздані
учасникам наради, що відбулася навесні 1964 р. (серед тих, хто брав участь у ній, був і я, наполягав, як
і деякі інші, на публікації книги), а по закінченні наради ці примірники було конфісковано, і до цього
часу, наскільки мені відомо, вони перебувають у якомусь спецсховищі” [Лурье 1991, 171].

О.Сулейменов на цю подію відгукнувся так: “Незримий колектив фахівців зі “Слова” існує
в нашій країні здавна. І всі говорять так. Будь-які спроби зміни загального погляду на біогра-
фію “Слова” викликають негайну анафему” [Сулейменов 1990, 402]. Варті уваги й такі мірку-
вання казахського поета: “Прочитання, переклади, коментарі захисників опубліковані, визнані
й увійшли в підручники. Відректися, засумніватися в цінності всього цього, десятиріччями нако-
пиченого багажу, на якому стоїть авторитет імені, важко. Науку поставлено в залежність від
ученого”. І далі: “За два століття ораторства в бібліографії зі “Слова” накопичилась не одна
сотня назв, в яких, як у болоті, буксують одні  й ті ж арґументи, не завжди наукові, але завжди
патріотичні. І літературу цю вже не лякає ніяка пожежа” [Сулейменов 1990, 402, 403].

Виготовлення і “відкриття” Тмутараканського напису і “Слова о полку Ігоревім” були
обумовлені прагненням Російської імперії захопити Північне Причорномор`я, Крим, Кавказ,
Босфор, Дарданелли та Константинополь (див. [Тиктопуло 1991]). Цю стратегічну мету пере-
слідувало до останку й керівництво Радянського Союзу [Аксененко 1992]. Навіть  після розпаду
Союзу від завоювань  Катерини ІІ та її наступників  не можуть відмовитись “інтернаціоналістські”
та “державницько-патріотичні” сили нинішньої Росії.

Саме О.І.Мусін-Пушкін займався в свій час пошуками Тмутаракані і написав працю із симптома-
тичною назвою “Исторические исследования о местоположении древнего Российского Тмутараканско-
го княжения” [Мусин-Пушкин 1794]. Знахідка на Таманському півострові Тмутараканського каменя з
написом, в котрому згадується місто Керч, мала стати археологічним доказом історичних прав Росії на
Крим і Північний Кавказ. Мабуть, невипадково укладач “Слова” кілька разів повертається в ньому до
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“тмутараканської теми” [Захаров 1988, 303]. Ось якого красномовного висновку дійшов академік Д.С.Ли-
хачов: “… за своїм змістом “Слово” надзвичайно велике. Воно охоплює своєю дією величезні простори,
буквально від моря до моря: від Тмутаракані до Новгорода. І кожна дія, подія, кожна тема зображується
в цих великих масштабах. Ярославна в своїм плачі звертається до сонця, до вітру, до далекого Дніпра.
Битву Ігоря з половцями провіщують хмари, що рухаються від моря. Мета походу Ігоря – далека Тмута-
ракань (так її в усякому разі сприймає автор “Слова”, хоча навряд чи сам Ігор реально мріяв про звільнення
цього руського міста на Чорному морі)” [Лихачев 1982, 79].

“Слово” закликало до реваншу, до війни проти нащадків половців - кримських татар і
ногайців. Крім виправдування загарбницької політики Росії, “Слово”, безумовно, виконувало й
інші завдання, про одне з яких мимоволі, можливо, свідчить славнозвісний письменник та історик
М.М.Карамзін (1766 – 1826) в анонімно надрукованій 1797 року за кордоном статті “Декілька слів
щодо руської літератури”: “… зо два роки тому в наших архівах знайшли фраґменти поеми,
озаглавленої “Словом о полку Ігоревім”, яку можна поставити поряд з кращими місцями Оссіана4

і яку склав у дванадцятому столітті безіменний співець. Енергійний стиль, піднесено-героїчні
почуття, хвилюючі картини жахів, почерпнуті з природи, – ось що становить достоїнство цього
уривка, де поет, накидаючи картину кривавої битви, вигукує: “О, я відчуваю, що мій пензель слабкий
і безсилий. У мене немає хисту Бояна, цього солов`я минулих часів…” Отже й до нього були на
Русі великі співці, чиї творіння поховані у віках. В наших літописах цей Боян не згадується; ми не
знаємо, ні коли він жив, ні що він співав. Але дань поваги, що віддається його генію подібним
поетом, примушує нас журитися через втрату його творінь” [Курилов 1988, 287].

Вельми слушним є зауваження О.Сулейменова про те, що відповідь на головне питання –
“чи було “Слово”, чи це підробка XVIII століття? – ми можемо отримати лише з аналізу тексту
публікації Мусіна-Пушкіна в порівнянні з текстами списків “Слова о великом князе Дмитрии
Ивановиче” [Сулейменов 1990, 405].

Іти проти засвоєного масовою свідомістю міфа – справа явно небезпечна й безперспектив-
на, але в “Слові” й досі залишаються темні місця, остаточне з`ясування котрих мусить сприяти
вирішенню проблеми його походження. Арґументами в полеміці щодо автентичності “Слова”
можуть слугувати достовірні етимології вжитих у ньому орієнталізмів, зокрема õàðàëóãú і õàðà-
ëóæíûé. До речі, академік Д.С.Лихачов ставиться до таких спроб схвально: “Слово” залишаєть-
ся завжди, сумніви вже виникали й минали, сприяючи тільки більш уважному вивченню “Сло-
ва”. Будемо сподіватися, що й найновіші скептики, котрі ще й тепер існують, будуть також спри-
яти вивченню “Слова”, як сприяла вивченню та світовій славі “Слова” скептична праця А.Ма-
зона про “Слово” – “Le Slovo d`Igor” [Лихачев 1982, 171].

При пояснюванні окремих слів та виразів, котрі зустрічаються в “Слові” і “Задонщині”,
слід неодмінно зважати на реалії часу створення “Задонщини” і не намагатися знайти їм пояс-
нення в реаліях уявного часу створення “Слова”. Обов`язково слід враховувати рівень історико-
філологічних знань в Росії XVIII століття, відбитий у “Слові”, і можливі мотиви його створення.
При тлумаченні темних місць “Слова” треба звертатися до літописів та інших писемних пам`я-
ток, котрими міг скористатись його укладач.

До загадкових лексем “Слова” належать іменник õàðàëóãú (âú õàðàëóçh) “сталь, булат”
(?) і прикметник õàðàëóæíûé “булатний, сталевий” (?) [Словарь-справочник… 1984, 114, 118]: ...
ãðåìëåøè î øåëîìû ìå÷è õàðàëóæíûìè; ... òðåùàòú êîïià õàðàëóæíûÿ...; Áÿøåòü ïðèòðåïå-
òàëú ñâîèìè ñèëüíûìè ïëúêè è õàðàëóæíûìè ìå÷è; ... à ãëàâû ñâîè ïîäêëîíèøà ïîäú òûè ìå÷è
õàðàëóæíûè; Íà Íåìèçh ñíîïû ñòåëþòú ãîëîâàìè, ìîëîòÿòú ÷åïè õàðàëóæíûìè ...; Òîãäà
âåëèêûé Ñÿòîñëàâú èçðîíè çëàòî ñëîâî, ñëåçàìè ñìhøåíî, è ðå÷å: Î ìîÿ ñûíîâ÷ÿ, Èãîðþ è
Âñåâîëîäå! ... Âàþ õðàâðàÿ ñåðäöà âú æåñòîöåìú õàðàëóçh ñêîâàíà, è âú áóåñòè çàêàëåíà.

Багато вчених робили спробу пояснити походження цих слів, але й досі вони не мають
достовірної етимології. Õàðàëóãú пояснювали з тюркського qurč “сталь”, з назви франкської
династії Каролінґів – Karling, Char[o]ling, маючи на увазі сталь франків (ця гіпотеза впритул
наблизилась до істини), тюркського етноніма qarluq “карлуки”, тюрк. qaraluq “чорнота”, маю-
чи на увазі вороновану сталь, тощо (див. [Менгес 1979, 156-157; Словарь-справочник … 1984,
114–118; Баскаков 1985, 163–167]). В.І.Даль вважав, що õàðàëóãú має значення “барвиста сталь,
булат (татарське каралык)”, õàðàëóæíûé – “сталевий” [Даль 1956, 542].

В списках “Задонщини” іменник õàðàëóãú відсутній, зустрічається лише прикметник õàðà-
ëóæíûé. Укладач “Слова” міг видобути іменник з прикметника згідно з руською морфологією.

Якщо в “Слові” епітет õàðàëóæíûé прикладається до слів ìå÷ü, êîïiå та ÷åïü, то в “Задон-
щині” він характеризує лише один вид зброї – спис, маючи в спільному для всіх списків пасажі такі
варіанти: êîïüå ôàðàóæíûìè (У), êîïèè õàðàëóæíè÷üíûìè (И-1), êîïèè õàðëóæíûÿ (К-Б), êîôûè
ôðÿçñêèå, êàôûè ôðÿçñêèìè (C). Лише в списку К-Б говориться, що Дон “””ïðîáèë åñè áåðåçè õàðà-
ëóæíûÿ”, в решті списків маємо “кам`яні гори”: Äîíå, áûñòðàÿ ðåêà, ïðîðûëà åñè òû êàìåííûå
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В.П.Козлов проаналізував політичні, ідеологічні та інші мотиви підробок історичних до-
кументів в Росії у ХVIII – першій половині ХІХ ст. Він дійшов таких висновків:

“фальсифікації письмових джерел здійснювалися на фоні розвитку історичної науки, кот-
ра часом ніби провокувала виготовлення підробок”;

“мотиви, якими керувалися при виготовленні конкретної підробки, не завжди можна пояс-
нити лише досягненням певної мети”, “багато фальсифікацій з часом набували нового, зумовле-
ного історичним контекстом часу звучання, котре творці підчас і не припускали”;

“цілі, які переслідувалися при виготовленні підробок історичних джерел, неминуче спону-
кали їхніх творців до обнародування своїх виробів”, “первісне введення підробки в суспільний
обіг, як правило, за часом близьке моменту її виготовлення”;

“насамперед для надання достовірності своїм виробам вони створювали леґенди про
відкриття підробок”;

“сьогодні нелегко уявити зародження самого замислу в автора фальсифікації, пошук ним
її жанрової своєрідності, елементів прикриття”;

“засоби, техніка підробок історичних джерел до певної міри відображали стан історичної
критики та історіографії”;

“фальсифіковане історичне джерело, як правило, вже в момент його введення в науковий
обіг зустрічало скептичне ставлення” [Козлов 1996, 247–256].

Обставини відкриття і публікації “Слова о полку Ігоревім” О.І.Мусіним-Пушкіним, його
ономастика,  лексико-граматичні особливості і художні засоби  відповідають наведеним вище кри-
теріям виготовлення підробок. Прикро, що істинно віруючі в автентичність “Слова” відкидають
будь-які обґрунтовані докази його компілятивного походження. До того ж, не маючи на те ніяких
підстав , вони вважають “Задонщину” слабким наслідуванням “Слова”, хоча спираючись саме на
неї, як на першооснову, можна було б прояснити деякі незрозумілі або сумнівні  місця “Слова”.
Тому аж ніяк не можна погодитись з таким міркуванням академіка Д.С.Лихачова: “Найсильні-
ший твір, твір стилістично яскравий і своєрідний, служить звичайно ориґіналом для твору більш
блідого. Для свого століття “Задонщина” – твір стилістично яскравий і своєрідний, але відносно
“Слова о полку Ігоревім” він блідий: світить відбитим світлом” [Лихачев 1980, 108].

Думку щодо неориґінальності “Задонщини” розвиває Б.В.Сапунов: “В теперішній час стало
загальновизнаним, що “Задонщина” є вторинною відносно “Слова”. В зв`язку з цим у літера-
турній парі, що розглядається повинні проявитися закономірності взаємовідносин ориґіналу і по-
вторення. В переважній більшості випадків всілякі повторення, наслідування, переробки, пародії,
копії, антитези за своїми художніми якостями стоять нижче ориґіналу. З точки зору загальної
теорії мистецтв це явище цілком закономірне й легко поясниме. Ориґінальний твір відбиває свою
епоху в найрізноманітних її проявах. Тому в таких творах, якщо вони виконані на достатньо про-
фесійному рівні, форма і зміст звично відповідають одне одному. Будь яке повторення змісту й
форми є копія, новий утвір, підробка, що не має ніякого художнього значення. Використання
розробленого раніше сюжету, убраного в одяг іншого часу, призводить до того, що між змістом і
формою вторинного твору виникають непереборні протиріччя, зняти котрі конче важко”. Далі
він додає: “Задонщина” і зв`язане з нею “Сказання про Мамаєве побоїще” – це, по суті справи,
діалектичне заперечення художніх та філософсько-реліґійних основ “Слова” [Сапунов 1988, 237,
242].

  І все це пишеться задля того, щоби лишалася недоторканою міфічна першість “Слова о
полку Ігоревім”.

1 Про К.Ф.Калайдовича див. [Булахов 1989, 114–115].
2 Іоїль Биковський (1726–1798); про нього див. [Булахов 1989, 51].
3 В зібранні рукописів, що належало О.І.Мусіну-Пушкіну, були “Повесть о нашествии

Мамая” та “Скорописная летопись под именем Мамаева побоища” [Козлов 1988, 254, 259].
4 Оссіан, Ойсін – леґендарний герой кельтського епосу. Англійський поет

Дж.Макферсон видав 1765 року книгу “Твори Оссіана”, котра справила значний вплив на
поезію передромантичного періоду і стала приводом для дискусії про достовірність цих творів;
1792 року в Москві був опублікований переклад поеми Макферсона “Оссиан, сын Фингалов,
бард ІІІ в.: гальские стихотворения”  [Балабанова 1897].
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СВЯТОСТЬ И СВЯТЫЕ В ИСЛАМЕ

Как и в любой другой религии, в исламе значительное место отведено культу святости.
Этот концепт отражен в терминах вилайа и вали.

Вилайа (вар.: валайа) от ар. означает в широком смысле: святость, угодничество, “пребыва-
ние под Божественным покровительством”, “богоизбранность”; “состояние и понятие святости”;
“освящение, ниспосылаемое Аллахом обычным людям духовным путем”, “близость к Богу”.

В узком смысле (у шиитов) – повиновение имаму.
В Коране термин встречается всего дважды только форма walāya, которую в одном случае

[VIII: 72] переводят как “близость” (И.Ю.Крачковский), в другом [XVIII: 44] – как “спасение”
(Г.С.Саблуков), “защита” (И.Ю.Крачковский), “покровительство” (М.-Н.О.Османов).

Уже первые арабские филологи отмечали два варианта чтения неогласованного омогра-
фа: wilāya и walāya. Одни из них считали их диалектными вариантами одного и того же слова,
другие пытались дифференцировать значения каждого из них, третьи признавали только одну
из форм, считая другую ошибочной. Различные мнения по этому вопросу систематизировал
лексикограф Ибн Манзур (1232–1311) в словаре “Язык арабов” [Ibn Manzur т.6, 4920–4921].

Комментируя второе место, историк и экзегет Ибн Касир (1300–1373) писал: “В отноше-
нии чтения слова возникли разногласия: одни произносят walāya в значении “покровительство
Аллаха”, то есть всякий, если испытывает страдания – верует он или нет, – возвращается к Ал-
лаху, его защите и повиновению Ему. <…>. Другие произносят wilāya, то есть “власть”, “господ-
ство”” [Tafsīr, 1051].

Л.Ма‘луф [Munğid, 919] подает обе формы как абсолютные синонимы, употребляющиеся в 
значении “близость” (qarāba).

Дж.Тримингэм, во избежание путаницы, термином walāya обозначает шиитскую концеп-
цию, а wilāya – суфийскую. Walāya у него – духовное обязательство или пределы духовной “юрис-
дикции” какого-либо святого; духовное начало и эзотерические реальности шиитского имама,
полученные им по происхождению.

Наиболее полное изложение концепта вилайа можно найти в книге В.Корнеля [Cornell 1998],
предложившего семантическую дифференциацию: walāya – “близость к Божественному присут-
ствию”, wilāya – “осуществление мирской власти”.

Со смертью Мухаммада завершился пророческий цикл (dā’irat an-nubuwwa), но Аллах не
оставил свой народ на Божественном пути без наставника. Для большинства поводырем слу-
жил данный в Откровении Закон (šar‘), единый для всех мусульман, а улемы (‘ulamā’) были на-
следниками пророков в качестве хранителей и толкователей Закона.

Однако некоторых не удовлетворял экзотерический Закон, хотя они и принимали его, так
как религия – это не только откровение, но и тайна. Для шиитов наставником в мире Боже-
ственной мудрости был непогрешимый имам, являвшийся также вали, и завершение пророчес-
кого цикла знаменовало начало другого – dā’irat al-walāya.

В отличие от пяти принципов веры (’arkān ad-dīn) суннитского ислама исмаилиты выдви-
нули семь устоев (da‘ā’im), главным из которых является вилайа (wilāya) – беспрекословное пови-
новение имаму (остальные: омовение, молитва, пожертвования (zakāt), пост, паломничество и
джихад – ведение священной войны против неверных). Учение об имамате, о необходимости
повиновения имаму времени, имаму данной эпохи, который считается источником всякого ре-
лигиозного и философского знания, оставалось центральным вопросом учения исмаилитов на
протяжении всей истории его существования.

Суфий-шиит ‘Азизаддин ан-Насафи писал: “Теперь же наступил черед для проявления
walāya (духовного начала) и проявления эзотерических реальностей. Помазанник Божий, в лич-
ности которого находит выражение walāya, и есть sāhib az-zamān , то есть нынешний имам”.

Произведения суфийских авторов уделяют собое внимание истинным ценностям “святости”.
В процессе своего развития суфизм охватывал различные сферы религиозного опыта. В частности,
“путь познания” требовал наставника, и их появилось много, но сама идея наставничества в
суфизме отличалась от шиитской. У суфиев сложилась собственная концепция святости, а их
’awliyā’ были обыкновенными людьми, отмеченными Богом. Парадоксален и тот факт, что всех
основателей суфийских братств принято считать вали, тогда как мистики типа ал-Мухасиби
вали не были. Однако суть раннего учения о вилайе в том, что способности вали не были известны
окружающим их людям.
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Сама гипотеза предвечного существования вилайи попала в суфийскую философию из во-
сточного гностицизма, но она так и не вписалась окончательно в более строгую структуру су-
физма. Отторжение вилайи от суфизма, а также связь суфийских братств с вилайей знаменует
ослабление связи братств с мистицизмом.

Проблема святости имеет много спорных моментов, поскольку является областью теоре-
тического суфизма. Факихи, в конце концов, согласились с возможностью существования из-
бранников Божьих (исключение составляют лишь ханбалиты в более позднее время), но из-за
разногласий они так никогда и не выработали единого официального мнения (’igmā‘) для их
канонизации. Признание вали было полностью делом практики. Получить его можно было при
жизни или после смерти. Состояние вилайи выявляется через дарованные вали свыше духовные
способности ясновидения, чудотворства, действенность заступничества и т.п.

Вилайа не может быть передана по наследству, в отличие от благословения (baraka) свято-
го, которое передается. Обладание baraka еще не создает вали, и проявляется оно через других
людей или даже через какие-то предметы по-иному, чем вилайа. Если вилайа приписывается (как
это часто бывает) шейху братства, она просто означает “духовную юрисдикцию”, и в таком
случае слово это, во избежание путаницы, нередко произносят как walāya.

Учение о “святости” подробно изложено в трактате ал-Хакима ат-Тирмизи (умер в 898 г.)
Kitāb hatm al-’awliyā’ (“Книга печати святых”). Он утверждал, что вилайа ограничена во времени,
поскольку она, подобно пророчеству (nubuwwa), отмечена печатью, которая должна проявиться
в конце света. Ат-Тирмизи писал: “Печать святости (hatm al-’awliyā’) станет посредником свя-
тых в день Воскресения, ибо он их господин главенствующий над святыми, как Мухаммад гла-
венствовал над пророками” [Al-Tirmidi 1965, 344].

Автор исходит из двойственной природы “святости” – пассивной вилайи и вилайи актив-
ной, которые в совокупности составляют неделимую божественность и, соответственно, отра-
жают пассивное и активное начало богоизбранности у суфийских ’awliyā’. Пассивная вилайа и
обладающие ею лица пребывают под покровительством или под духовным захватом Аллаха;
они пассивно выполняют Его волю. Активная вилайа подразумевает лиц, стяжающих ее своими
действиями, ищущих, руководствующихся Божественными заповедями, ниспосланными через
Пророка. Они пытаются окончательно порвать со своими эгоистическими желаниями и таким
образом еще больше приблизиться к Нему. Активная природа вилайи подвигает этих святых
своим стилем и действиями утверждать среди людей Божественное знание.

Относительно категорий “святости” суфии разных школ придерживались порой взаимо-
исключающих мнений. Основатели багдадской школы мистицизма Харис ал-Мухасиби, Джу-
найд ал-Багдади, а также сам ат-Тирмизи считали, что состояние вилайи даруется свыше и его
нельзя свести на нет нарушением религиозных заповедей, поскольку Аллах сам и охраняет даро-
ванное им. Сахл ат-Тустари, напротив, считал, что вилайа приобретается постоянным соблюде-
нием религиозных заповедей и утрачивается при совершении тяжких грехов.

В своем толковании смысла вилайи и “пророчества” (nubuwwa) Ибн ал-‘Араби в основном
черпает вдохновение у ат-Тирмизи, но его интерпретацию всегда отличает своеобразие и ориги-
нальность. Используя кораническую символику и мифологию, Ибн ал-‘Араби детально разра-
ботал учение об иерархии суфийских “святых” (’awliyā’) и ее главе – “мистическом полюсе” (qutb),
о соотношении “пророчества” (nubuwwa) и “святости”.

В учении Ибн ‘Араби соединились суфийская и шиитская традиции понимания вилайи.
Для него пророчество – частное проявление “святости”, связанное с введением нового религиоз-
ного закона (nubuwwat at-tašrī‘). Различаются два вида “святости”: вилайа, общая для всех рели-
гий (wilāya ‘āmma), и особая, Мухаммадова вилайа, присущая только исламу. “Печатью” первой
Ибн ‘Араби считал Иисуса, второй – верховного суфия, кутба. Вилайа – свойство постоянное
(’istiqrār), всегда активное и бесконечное. Ибн ал-‘Араби писал: “Вилайа всеобъемлюща. Это –
основной цикл (dā’ira)” [Futūhāt Ш, 256].

Позднешиитская философия в общем унаследовала учение Ибн ‘Араби об аулийа’ с одной
оговоркой – “печатями святости” были названы соответственно 1-й и 12-й имамы.

В отличие от агностической вилайи, разные авторы, начиная от Ибн ал-‘Араби и его мно-
гочисленных последователей, рассматривали гносис как высшее проявление вилайи.

По мнению суфиев, состояние, определяемое как склонность к житейским страстям
(šahawāt), присуще человеку, идущему по экзотерическому пути (šarī‘a), то есть формального
богооткровенного закона мусульман (у немусульман эти страсти, естественно, выражены ярче).
Более высокое состояние (mahabba), непосредственно обнаруживающее взаимную любовь меж-
ду Богом и его творением, человек обретает, вступив на эзотерический суфийский путь (tarīqa),
дающий ему с помощью определенной системы обучения способности мистического видения
мира. Развивая эти способности, адепт наполняется возвышенной страстью (‘išq), являющейся
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как бы его проводником в области мистического, внеэмпирического знания (ma‘rifa). Это зна-
ние позволяет суфию обнаружить свое онтологическое единство (wusla) с божеством и тем са-
мым познать истинную реальность (haqīqa). Далее наступает момент духовного растворения
(fanā’) суфия в Боге, что рассматривается как состояние вилайи – пребывания под Божественным
покровительством. Более интенсивное проникновение в духовные глубины приводит суфия к
состоянию оцепенения и транса (hayra), поскольку он сталкивается с тем аспектом сущности
божества (zāt aš-šarī‘a), который выступает в качестве Творца феноменального мира со всеми
его законами существования. Заключительным этапом совершенствования адепта суфизма яв-
ляется его стабильное пребывание (baqā’) в том аспекте Божественного, который является осно-
вой и сутью всего, всеобщей сущностью (zāt al-kull).

Суфиям представлялось возможным непосредственное общение с Богом. Свою миссию
они видели в том, чтобы поддержать у людей веру в возможность осознания внутренней реаль-
ности. У суфиев сложилась собственная концепция вилайи как присутствия духовного начала в
личности, но их святые (’awliyā’) были обыкновенными людьми, отмеченными Богом.

Суфийские наставники, как и имамы, владеют эзотерическим знанием, но в отличие от
имамов они получают его не по генеалогической, а по духовной линии, через Мухаммада и цепь
богоизбранных учителей, а также как средство непосредственного боговдохновления.

Назначение свое суфии видели в сохранении духовной сущности Божественного открове-
ния. Роль наставника у суфиев несколько меньше, чем у шиитов, так как суфии полагали, что
основой общины является Богом данный Закон, а не наставник, как считали шииты. Настав-
ник – старший и опытный знаток религии, сопровождающий мурида по пути познания.

Мистик говорит особым языком видений, символов и мифов, с помощью которого он
может выразить истины, недоступные формальной теологии, то есть границы познания значи-
тельно расширяются. При этом ищущий получает бoльшую свободу в следовании по пути к
Истине, чем обычный мусульманин. Поэзия – средство коммуникации, доступное мусульмани-
ну, для которого запретны невербальные формы религиозной символики (за исключением кал-
лиграфии и абстрактного изобразительного искусства), – стала одним из важнейших способов
общения мистиков как между собой, так и с миром вообще.

Обладание мистическим даром означает, что перед суфием Божественные тайны раскры-
ваются шаг за шагом, по мере духовного роста и обострения восприимчивости, но, кроме того,
существуют люди, наделенные особым даром, которым дано мистическое понимание жизни, не
имеющее ничего общего ни с аскезой, ни с суфийским способом познания. Именно таким смыс-
лом наделено понятие вилайа. Внешне оно не выходит за рамки суфизма, хотя внутренне почти
не связано с мистицизмом. Вали – избранные Богом извечно и те, кому Бог ниспослал милость
за их милосердные деяния. Это суфийское понятие говорит о большом христианском влиянии
на ислам во времена зарождения суфизма. Уже в Х в. были известны целые категории святых. О
них говорили ат-Тирмизи, Ибн Дурайд (ум. 923). А в ХI в. ал-Худжвири приводит уже большое
количество степеней святости. Одни лишь верующие старого толка оказали упорное сопротив-
ление вторжению культа святых – они признавали избранниками Аллаха только одних проро-
ков. Требования, предъявляемые к святым, не многим отличались от христианских: действен-
ность их молитвы, обладание дарами благодати (karāmāt), способность творить чудеса (обычно
это были: чудесное вызывание пищи и воды, преодоление пространства за неправдоподобно
короткое время, избавление от врага, способность слышать чужие голоса, чудесные явления при
смерти святого – “на лбу умершего египетского святого Зу-н-Нуна была обнаружена надпись:
“Это возлюбленный Аллаха, умерший от любви к Аллаху, умерщвленный Аллахом”, а во время
похорон над его траурными носилками собрались стаи птиц и своими крыльями создали над
ним тень”).

Таким образом, и у шиитов, и у суфиев слово вилайа значит “близкое нахождение, покро-
вительство Аллаха”, но ни у тех, ни у других понятие “святость”, по существу, не является до
конца адекватным термину вилайа.

Положения суфизма, описываемые терминосистемой wilāya, walī, ma‘rifa, hāl, в какой-то
мере сопоставимы с православной концепцией “обожествления”. У шейхов, и старцев общая
цель – интуитивное постижение Бога. Воспитание-обучение в обоих религиозных направлениях
связано с необходимостью иметь духовного наставника. И там, и здесь предлагается прохожде-
ние особых стадий на пути богопознания.

Как от православных старцев, так от суфийских наставников требовалось умение давать
емкие, убедительные, полезные духовные или житейские советы.

Суфизм и старчество сближает также то огромное влияние, которое они оказали на разви-
тие культуры, в первую очередь литературы.
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К принципиальным различиям между ними следует отнести то, что если у суфиев руко-
водство братством часто являлось наследственным, авторитет монахов не зависел от происхож-
дения. Одобряя странничество и сбор подаяния, суфии отрицательно относились к юродству.
Неодинаковым было и отношение к Богу: в православии человеческое Я и Бог не сопоставимы,
восточный мистицизм допускал возможность полного взаимного слияния.

Однокоренной термин вали буквально означает “близкостоящий”, “приближенный (к Ал-
лаху)”, “находящийся под Божественным покровительством”, “святой”, “набожный, предан-
ный мусульманской вере человек”. Walī – дериват арабского корня WLY, первичная семантика
которого – “находиться вблизи”, “примыкать”, “следовать за кем-либо”. Отсюда – waliyyu –l-
Lāhi – “друг Божий”, “святой”, “пособник”; “товарищ”, “союзник”. В суфизме вали – мистик,
достигший наивысших ступеней на пути познания Бога.

Термин вали часто фигурирует уже в Коране; в мусульманской традиции он трактуется
как “Божий избранник”, что отчасти соответствует христианскому понятию “святой”. Коран
порицает любое заступничество перед Аллахом кому бы то ни было, будь то ангелы, святые или
языческие идолы; это квалифицируется в нем как širk – “придание (Аллаху) сотоварищей”, “мно-
гобожие”, “неверие”. “Вместо Всевышнего поклоняются они тем, кто не приносит им ни вреда,
ни пользы, и утверждают при этом: “Они – заступники наши перед Богом” <…> Пречист Он и
превыше тех, кому поклоняетесь вы вместо Него” [Х: 18]. “Ничего не могут сотворить идолы,
которым поклоняются они вместо Бога, напротив сами они (то есть идолы) сотворены. Мертвы
они, бездыханны и даже не знают, когда воскрешены будут. Бог Ваш – Бог Единый. Но не при-
знают [Его] сердца тех, кто не верует в жизнь будущую, да и сами они – гордецы. <…> Воисти-
ну, не любит Он гордецов” [ХVI: 20–23].

Вместе с тем уже в раннем исламе глубоко преданные вере люди пользовались почетом и
уважением, а бытовавшая в народной среде вера в посредников между Богом и людьми пре-
вратила обычного набожного человека в вали – святого, приближенного к Аллаху, наделенного
Божественной благодатью, чудотворца.

Приближенных к Аллаху лиц в Коране можно разделить на четыре категории:
1. Пророки, последним из которых считается Мухаммад. Пророчество само по себе явля-

ется одним из проявлений “святости”, в то время как не всякому вали дано быть пророком.
2. “Искренние”, или “праведные” (араб. термин – şiddīq), – первые четыре правоверных

халифа, наиболее почитаемым из которых был Абу Бакр (572–634). Сюда же относятся
“сподвижники” (’aşhāb) Мухаммада. Согласно неписаному “табелю о рангах”, все они были
’awliyā’, но не все ’awliyā’ были “сподвижниками”.

3. “Мученики” (šuhadā’, ед.ч. šahīd). Чтобы быть причисленными к таковым не обязатель-
но было отдать жизнь в борьбе за веру, – шахидом мог считаться и человек, жертвующий всем
без остатка ради Творца.

4. “Набожные” (şalihūn, ед.ч. şalih) – наиболее низкая стадия “приближенности” к Аллаху,
при которой человек старается очистить себя от всех моральных пороков – ненависти, зависти,
лицемерия и т.д.

Вначале культ святых в исламе развивался как народное верование, зародыши которого
имелись еще в доисламские времена. Авторитетными “официальными” богословами – муджта-
хидами и факихами – он не признавался. Вместе с тем, постепенно создается целостное учение
об иерархии святых. В ее вершине находился Мухаммад, которому приписывались многочис-
ленные чудеса, всеведение и сверхъестественное могущество.  Далее следовали другие пророки,
некоторые родственники, сподвижники Мухаммада и проч.

Наряду с мужчинами, как святые почитались и некоторые женщины, но в исламе – как и в
христианстве – их было гораздо меньше, чем мужчин. К сонму ’awliyā’ были причислены и неко-
торые христианские святые, почитание которых было усвоено исламом, например культ св.
Джурджиса (Георгия), семи эфесских спящих отроков, девы Марии и др. Ислам унаследовал и
культ разных местных доисламских святых, героев, легендарных и даже языческих божеств и
т. д., добавив к ним “великомучеников”, то есть павших в сражениях за веру.

Поддержке и развитию культа святых в исламе особенно способствовал суфизм и связан-
ные с ним дервишеские братства. Суфийские шейхи составили наиболее многочисленную груп-
пу мусульманских святых, наделенных даром чудотворения – способностью воскрешать мерт-
вых, спасать путников от опасности, исцелять болезни и т. д. Главное учение суфизма, христи-
анско-гностическое по своему характеру, способствовало тому, что термин вали становится в
нем ключевым концептом, навязанным последующему исламу.

В древнейшем из сохранившихся до наших дней суфийских сочинений, труде ал-Мухаси-
би (ум. 857), отчетливо видны христианские влияния, а одну из помещенных в ней притч А.Мец
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даже называет “расширенной нагорной проповедью” [Мец 1973, 234]. Там же появляется указа-
ние на иерархию святых как ступени благочестивой жизни. Чуть позже этот раздел о святых
ввел в свое учение другой из старейших отцов суфизма – ал-Хаким ат-Тирмизи (ум. 898), ставив-
ший Христа выше Мухаммада.

У ранних суфийских авторов (IX–Х вв.) awliyā’ – люди, достигшие совершенства как в ре-
лигиозной практике, так и в знании о Боге. Им доступно его лицезрение, ведомы тайны “сокро-
венного” (al-gayb); их иногда даже называли “мужами сокровенного” (riğal al-gayb).

Если пророк обращается не только к Богу, но и к людям, которым он передает Божествен-
ное повеление, то вали, хотя и ниже пророка, полностью обращен к Богу, его язык неустанно
поминает Бога, а сердце созерцает Его величие. Ат-Тирмизи делил ’awliyā’ на тех, кто стремится
неукоснительно соблюдать предписания Божественного закона и самосовершенствоваться, и
“истинных друзей Аллаха”. У ат-Тустари (818–896) эти категории назывались соответственно
“стремящиеся”, “ищущие” (murīdūn) и “желаемые Аллахом” (murādūn). Первые при всем жела-
нии в стремлении к Богу не в силах окончательно порвать со своим естеством, вторым же сам
Бог помогает освободиться от личностного начала и путем обретения божественных атрибутов
стать его земной ипостасью.

Ибн ал-‘Араби (1165–1240) объединил в своем учении суфийскую и шиитскую традиции
понимания святости, в частности, он считал, что awliyā’ стоят над пророками.

Концепция “святого”, совершенного человека в суфийских учениях, имеет не столько мо-
рально-этический, сколько гностический смысл. В “Геммах мудрости” Ибн ал-‘Араби вали – это
гностик, реализовавший свое единство с Абсолютом. В этом состоянии вали-гностик достигает
высшей ступени познания, уверенности как результата соединения субъекта познания с объек-
том. Ей предшествуют первые две ступени – уверенность, основанная на предании или логичес-
ком доказательстве, и уверенность, полученная личным наблюдением. В состоянии гносиса су-
фий обладает эзотерическим, тайным знанием, тождественным Божественному. Вали-гностик,
как и архангел, получает откровение от Бога, тогда как пророки способны к пророчеству, обре-
тая свое знание опосредованно, через архангела.

В Х в. как особая категория святых были известны только ’abdāl (“заместители”). Это –
арабизованная форма персидского слова “отцы”, которое служило обычно для обозначения
духовных руководителей (пир). Видный арабский филолог Ибн Дурайд (837–934) отмечал, что
это “такой род святых (sālihūn), присутствия которых мир никогда не лишен, всего их 70, сорок
из коих в Сирии, а тридцать в прочих странах”.

Начиная с Х в. в суфизме сложилось более детализированное представление о невидимой
иерархии ’awliyā’, явившееся, по-видимому, переосмыслением шиитского учения об имамате и
исма‘илитской иерархии “посвященных”. Однако общепринятой системы подчинения “святых”
создано не было. В любое время на земле присутствует 4000 вали. Они сокрыты от большинства
смертных, не знают друг о друге и степени своей посвященности. Из них 300 являются ’ahyār (“наи-
лучшими”), задействованными в управлении остальными. Иранский мистик ал-Худжвири (ум.
между 1072 и 1077) в сочинении “Раскрытие скрытого за завесой” выделяет такие степени святос-
ти: среди 300 “наилучших” имеется 40 ’abdāl (“заместителей); в свою очередь, из них семеро явля-
ются ’abrār (“праведными”), четверо из которых – ’awtād (“опоры”). Из этих четверых трое явля-
ются nuqabā’ (“вождями”), а один из них – quţb (буквально: “полюс мироздания”). Он же – “вели-
чайший заступник” (al-gays al-’a`zam), “верховный” вали, стоящий во главе всей иерархии. Вместе
с окружающими его святыми он правит миром и надзирает над ним. Некоторые суфийские авто-
ры, очевидно, под шиитским влиянием, вводят в эту схему еще и двух “предводителей” (’imāmāni).

Немного иначе эта иерархия представлена в статье А.Кныша [Кныш 1991, 45–46]; миссионер
Дж.Свэн, близко изучавший представления о “святых” среди жителей деревень дельты Нила (Еги-
пет), подал ее в виде развернутой таблицы. В ней представлены не только различные категории вали,
но и добродетели, функции, сферы духовной компетенции каждого “святого” [Swan 1927, 232].

За всеми членами иерархии “закреплены” определенные обязанности: quţb “заведует” всем
мирозданием; ’imāmāni “отвечают” за функционирование видимого и сокровенного миров; ’awtād
поддерживают четыре стороны света; ’abdāl управляют делами семи климатов земли; nuqabā’
несут на себе бремя людских забот, им ведомы тайны движения светил и т. д. Знания всех членов
иерархии сосредоточены в кутбе, который есть истинный правитель Вселенной и самый совер-
шенный “гностик” (‘ārif).

В народном исламе ’awliyā’ почитались как чудотворцы носители “Божественной благода-
ти” (baraka), покровители различных ремесел, заступники; практически в каждом селении был
свой вали. В силу своей близости к народу, веротерпимости, аскетического образа жизни ’awliyā’
часто пользовались гораздо большим авторитетом, чем “официальные” богословы, поэтому пра-
вители стремились заручиться их поддержкой, а многие вали находились у них на содержании.
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Со смертью какою-либо вали его место занимает нижестоящий вали, которого, в свою оче-
редь, сменяет вали еще более низкого “ранга”, и т.д.

“Святые” и их гробницы считаются источниками Божественной благодати. Они почита-
ются в Египте, Йемене, Иране, Турции, Афганистане, Пакистане, Индии, Северной Африке .

Представления о мусульманских “святых” получили распространие не только среди вос-
точных этносов; они известны и славянам, например болгарским мусульманам (особенно в Ро-
допах). Понятие вали пришло в их фольклорную традицию (сказки, народные предания) в ту-
рецкой форме evliya.

Естественно, идея о “святых” никогда полностью и безоговорочно не принималась орто-
доксальными суннитами, – более того мусульманские теологи (‘ulamā’) небеспочвенно усматри-
вали в ней прямую угрозу строгому суннитскому монотеизму. Ведь это давало основания для
наделения людей божественными качествами, создания культа индивидуумов, что прямо про-
тиворечило духу и букве Корана [Гольдциэр 1938, 22–24, 96 и далее].
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Ю.В. Гамоцька

ІМАМАТ ТА ПРОРОЦТВО В ШИЇТСЬКОМУ БОГОСЛОВ’Ї

Імамат та пророцтво належать до основних принципів релігії (усул уд-дін) існа‘ашаритів.
У даній статті ми простежимо  співвідношення між імаматом та пророцтвом, аналізуючи ма-
теріали глави “Кітаб ал-худжджа” (“Розділ худжджі1 ”) твору ал-Куліні “ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін”
(“Достатній [трактат] з релігійних наук”).

Загалом імамітські богослови виокремлюють п’ять усул уд-дін:
1. Таухид (єдинобожжя).
2. Нубувва (пророцтво).
3. Ма‘ад (воскресіння).
4. Імама (імамат).
5. ‘Адл (справедливість).

Слід відзначити, що другий принцип релігії, пророцтво, визнається як сунітами, так і шиїтами.
Четвертий принцип, імамат, сунітами не розглядається як ключовий в основах релігії. Шиїти, од-
нак, зробили його центральним, базуючи на принципі ал-імама всю систему свого богослов'я.

У творах сучасних шиїтських теологів акцентується увага на розмежуванні понять імама-
ту та пророцтва. Однак теоретичні підвалини були закладені ще за часів ал-Куліні, у його збірці
хадісів “ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін” , яка датується X ст.

Теорія імамату походить від концепції еманації божественного духу, або світла (нур), яка має
глибоке коріння [Прозоров 1973, 97]. Відповідно до цієї теорії, світло від роду Адама перейшло до
роду ‘Абд ал-Мутталаба, діда Пророка. На цьому етапі воно розділилося на дві частини: одна досяг-
ла Мухаммада через його батька ‘Абдаллага, а друга – ‘Алі, через його батька Абу Таліба. На підставі
факту чудесного вселення світла ‘Алі вважається єдиним наступником Мухаммада [Kohlberg 1991,
6]. Існує й інша точка зору, яка ґрунтується на тому, що божественне світло вселилося в імамів не
через ‘Алі, а через Фатиму, дочку Пророка [Chittick 1980, 6]. В главі “Кітаб ал-худжджа” боже-
ственне світло описується таким чином: “... Так віруйте в Бога і посланника його, і у світло, що
спослали ми” [Коран, LXIV:8]. Імам мені відповів: “... клянуся Аллахом, це світло – є світлом імамів
із числа нащадків Мухаммада, хай благословить його Аллах і привітає, до Дня воскресіння. Вони,
клянуся Аллахом, – це світло Боже, що Він спослав [нам]. Клянуся Аллахом, імами – світло Господа
на небесах і на Землі. Клянуся Аллахом, ... світло імама в серцях віруючих яскравіше сонця, що
світить удень. Вони, клянуся Аллахом, освітлюють серця правовірних. Аллах, всемогутній Він і ве-
ликий, ховає це світло від того, від кого забажає, і затемнює їхні серця” [ал-Куліні 1388, 194].

Ал-Куліні також наводить традицію, що описує процес чудесного вселення цього світла:
“Воістину, Аллах ... створив нас із глини, яка зберігається і прихована під троном. Потім Він
вселив [у глину] це світло. Ми стали людськими створіннями, [у які вселилося] світло. Аллах не
дав нікому, крім нас, [можливості] бути в цьому співучасником” [ал-Куліні 1388, 389].

Це світло є милістю (лутф) з боку Аллаха, який бажає, щоб людство йшло вірним шляхом.
З точки зору існа‘ашаритів, без релігійного лідера, який надихається Богом, людство може



165Східний світ №2 2001

Імамат та пророцтво в шиїтському богослов’ї

заблукати. Необхідність постійної присутності такого лідера в догматиці імамітів підтверджується
за допомогою логіки (даліль ‘аклі).

Аргументацію із залученням логіки докладно було розроблено пізнішими поколіннями шиї-
тських богословів – уже після того, як вони почали застосовувати методи спекулятивної теології. В
якості логічного доказу необхідності лідера зазвичай наводять такі аргументи. Спільнота не може
існувати без керівника. Якщо у володіння мусульман переходив навіть незначний населений пункт,
Пророк завжди призначав там правителем свого представника. Після переїзду Мухаммада до Ме-
дини, в Мецці, Пророк призначив своїм уповноваженим ‘Алі. Йому, зокрема, надавалось право
влаштовувати особисті справи Мухаммада після смерті останнього. Як правило, у складі військових
формувань Пророк призначав кількох керівників з метою заміщення одним із них свого попередни-
ка в разі його смерті. Вищевказане дає шиїтам підстави стверджувати, що Пророк не міг померти, не
призначивши попередньо свого спадкоємця. Якщо ж він і надав громаді право вибору нового лідера
– згідно з традиційним арабським звичаєм, як  то вважають суніти, – то в обов’язковому порядку мав
би підкріпити своє рішення відповідними розпорядженнями [Tabataba’i 1975, 174].

Отже, на думку існа‘ашаритів, суспільство завжди повинно очолюватись релігійним ліде-
ром. За умов, якщо Пророк живий, то саме він і є таким керівником. Після смерті Пророка в ролі
лідера виступає імам. Відтак, ланцюжок релігійних лідерів, яких надихає Бог, бере свій початок
від Адама і включає всіх пророків, відомих іудаїзму, християнству й ісламу. Однак існує й інша
точка зору, згідно з якою цей ланцюжок обмежується арабськими предками Мухаммада [Kohlberg
1991, 6] і не переривається аж до появи мусульманського Пророка. Існа‘ашарити вважають, що
така спадкоємність пророків знаходить своє продовження і в спадкоємності імамів: “Муса2 , мир
йому, свідчив (ауса) Йуша' б. Нуну3 . Йуша' б. Нун свідчив нащадкам Гаруна4  ... Йуша' і Муса
сповістили про Христа, мир йому. Коли Аллах, всемогутній Він і великий, посилав Христа, мир
йому, Христос сказав їм: “Після мене прийде Пророк по імені Ахмад із нащадків Ісма‘іла5 , мир
йому. Він підтвердить і виправдає моє і ваше [пророцтво]”. Після нього його [слова перейшли]
до апостолів-хранителів” [ал-Куліні 1388, 293].

У “ал-Кафі” знаходимо інформацію про місце, яке собі визначали імами – “... таке, як Зу-
ль-карнайн6 або супутники Сулеймана7 чи Муси” [ал-Куліні 1388, 268].

У догматичній системі існа‘ашаризму прийнято вважати, що імамат – це “... древо пророцт-
ва” [ал-Куліні 1388, 221] і фактично  є піднесеним до рівня останнього. Серед шиїтів поширена
думка про те, що імами – кращі за всіх пророків, за винятком Мухаммада [McDermot 1978, 106].

Відмінність пророцтва від імамату полягає в тому, що імам не є носієм нової релігії. До
його обов'язку входить зберігання божественного послання і контроль за його дотриманням.

Наведений нижче хадіс підтверджує, що імамів у шиїзмі відносять до однієї категорії з про-
роками:  “... Імами займають ту ж сходинку, що й посланник Аллаха, хай благословить його
Аллах і привітає. [Єдиною] різницею є те, що вони – не пророки і їм не дозволяється мати таку ж
кількість жінок, як Пророку, хай благословить його Аллах і привітає. За винятком цього, імами
належать до тієї ж категорії, що і посланник Аллаха” [ал-Куліні 1388, 270].

Оскільки Пророк отримує послання згори, немає потреби в його постійному перебуванні
серед людей. Існування імама як охоронця релігії є постійно необхідним: “... Земля ніколи не зали-
шиться без доказу Аллаха, який буде пояснювати дозволене і заборонене і закликати людей йти
Божим шляхом” [ал-Куліні 1388, 178]. Цей хадіс було передано задовго до зникнення дванадцято-
го імама, а відтак він фіксує стан концепції на момент наявності ланцюжка імамів. Відзначимо, що
подальші покоління шиїтських богословів відмовилися від даного елементу доктрини.

Імами заявляють про себе як про “людей-посередників (між Богом і людьми), свідків8 для
Його створінь” [ал-Куліні 1388, 190]. Відтак,  укладення союзу з ними є укладенням союзу з
Господом [ал-Куліні 1388, 221].

Ще одним відбиттям зв’язку імамату з пророцтвом є  успадкування імамом божественного знання
від усіх попередніх пророків та імамів: “… В ‘Алі, мир йому, [перейшла] сунна тисячі пророків. Знання,
що було спослано, [починаючи] від Адама9 , мир йому, не переривалося. Вчений не помирає, поки його
знання не перейде [до іншого]. Знання передається у спадщину”” [ал-Куліні 1388, 222].

Імами порівнюють себе із супутниками Мойсея і Соломона, які не були пророками, але
володіли “особливим” знанням. Традиції, які наведені у “ал-Кафі”, ілюструють погляд шиїтів на
імамів як найбільш знаючих: “… Якби я був із Мусою і ал-Хідром10 , я б їм розповів, що знаю
більше, ніж вони, і повідомив би їм те, чого вони не знають. Адже до Муси і до ал-Хідра, мир їм,
надходить знання про те, що було, але їм не дається знання про сьогодення і майбутнє – аж до
настання часу [воскресіння]” [ал-Куліні 1388, 261].

Відмінність імамату від пророцтва полягає також і в  способах отримання імамами,
пророками і посланниками знання-натхнення. Існа‘ашарити дотримувалися точки зору на
божественне одкровення (вахй) як на прерогативу пророків. Після Мухаммада, останнього з



166 Східний світ №2 2001

Ю. В. Гамоцька

пророків, такий тип передачі знання припинив існування. Відповідно до доктрини шиїтів-
імамітів, пророк (набі)11 отримує натхнення від ангела, якого бачить уві сні. Посланник (ра-
суль)12 отримує знання (через натхнення) від ангела, який являється (не обов'язково уві сні) і
говорить із ним. Імам же є отримувачем божественного натхнення ілгам, а не вахй. Ілгам
приходить до імама уві сні, і той чує слова ангела, як висікання в серцях (ан-нахт фі л-кулуб)
або нашіптування. На відміну від пророка або посланника, імам не бачить ангела. Він отри-
мує натхнення незалежно від віку. Теорія про вахй та ілгам була розроблена пізнішими поко-
ліннями шиїтських теологів, схильних до суфізму [Kohlberg 1991, 40; Corbin 1964, 82,89]. Ра-
зом з тим саме в збірнику ал-Куліні вперше пояснюється різниця між пророками й імамами:
“… Пророк – це той, хто бачить уві сні і чує голос, але не бачить ангелів на власні очі.
Посланник – це той, хто чує голос, бачить уві сні і бачить ангелів. Я запитав [у імама]: “Яке
ж місце займає імам?” Він мені відповів: “Імам чує голос, але не бачить уві сні і не бачить на
власні очі ангелів”” [ал-Куліні 1388, 176].

Твір “ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін” є підсумком теологічного надбання, яке впродовж VII–X ст.
створили імами. Саме в рамках цього історичного періоду відбулося розмежування імамату та
пророцтва, а також закріплення статусу імамату як посередницької надбудови між Аллахом та
віруючими.

1 Худжджа – тут означає людину, через посередництво якої недоступний Бог стає доступ-
ним. Ця людина служить свідченням волі Господа для людства. До категорії худжджа нале-
жать Пророки й імами, які мають завжди бути присутніми, оскільки саме вони є уособленням
керівництва до Божої волі. Назва глави слугує підтвердженням думки шиїтів про те, що якби на
Землі не був присутній представник Бога, то Він би залишався для людства невідомим. При-
сутній худжджа є прихований імамом [The Encyclopedia… 1965, IIIA, 544 ].

2 Біблійний пророк Мойсей [The Encyclopedia… 1965, VIB, 738].
3 Йуша‘ б. Нун – один із пророків, згаданих у Корані [The Encyclopedia… 1965, IXB, 412].
4 Гарун б. ‘Імран – біблійний Аарон. Коран зараховує його до числа пророків, асоціюючи

з Мойсеєм в епізоді втечі з Єгипту [The Encyclopedia… 1965, IIIA, 231].
5Біблійний Ісмаїл, коранічний персонаж, пророк. Як стверджують арабські дослідники

генеалогії, від Ісмаїла походять всі північноарабські племена [Ислам... 1991, 110].
6Зу-ль-карнайн –  Олександр Македонський [The Encyclopedia… 1965, IVA, 127].
7Сулейман б. Дауд – біблійний цар Соломон, наділений Богом особливим знанням. Часто

згадується в Корані разом з Олександром Македонським. Обидва були призначені Богом його
посланниками [The Encyclopedia…1965, IXB, 822].

8 Шагід (множ. – шугада’) – свідок. Його запросять у свідки в день воскресіння засвідчити
те, що було спущено Аллахом [Sachedina 1981, 202].

9Адам – перша людина, створена Аллахом. Є першим у ланцюзі мусульманських Про-
років, який завершується  Мухаммадом [Ислам… 1991, 13].

10Хідр - ім'я відомої фігури, яка відіграє важливу роль в одному з сюжетів Корану [XXVIII
: 59-81]. Є слугою Бога, з яким зустрівся пророк Мойсей під час своєї подорожі. Слугу Бога
більшість коментаторів називають ал-Хідр [The Encyclopedia… 1965, IVB, 861].

11Набі – Пророк, який отримує одкровення [Ислам… 1991, 184].
12Расул – посланник, якому ангели приносили Писання і доручали активно проповідувати

його серед людей [Ислам… 1991, 184].
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Д. А. Радівілов

ІБАДИТИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ЯК СПОСІБ ДОКТРИНАЛЬНОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

Ібадити –  одна з ранніх релігійно-політичних течій в ісламі, що виникла як поміркована
альтернатива крайнім хариджитам. Релігійна доктрина ібадитів традиційно зводиться до Джабіра б.
Зайда (помер у 93 або 103 / 711–712 або 721–722 р.) й низки ібадитських діячів першої половини –
середини II  /  VIII ст. Серед них особливе місце належить Абу ‘Убайді Мусліму б. Абу Карімі, з іменем
якого традиція пов’язує початок широкомасштабної пропаганди ібадитських ідей на периферії Ха-
ліфату. Ймовірно, уже до цього часу в ібадитському вченому середовищі сформувалося ідеологічне
кредо, яке дозволило ібадитам самовизначитися як окрема течія, що за низкою догматичних і релігійно-
політичних ознак була відмінною від сунітської або ‘алідської (пізніше – шиїтської) доктрин. Значне
місце у релігійно-політичній концепції ібадитських ідеологів посідає особлива оцінка ними діяльності
чотирьох перших (у сунітській традиції – “праведних”) халіфів, інших діячів раннього ісламу, деяких
визначальних епізодів історії мусульманського суспільства I/VII ст., в тому числі чи не найважливішої
події історії раннього ісламу – вбивства халіфа ‘Усмана, яке потягло за собою розкол мусульманської
громади на два непримиренних табори – сунітів і шиїтів. Ретроспективна раціоналізація історичної
події й діяльності історичної особи з позицій ібадитської ідеології стала в ібадитському середовищі
одним із способів політичної й доктринальної самоідентифікації. Особливий погляд ібадитів на
доленосні події мусульманської історії знайшов відображення в їхній літературі, розрахованій на
використання як у своєму колі, головним чином у цілях індоктринальної полеміки, так і для зовнішньої
полеміки з неібадитським і, як правило, ворожим оточенням.

Серед значного масиву середньовічної ібадитської літератури, що дійшла до нас, ми зверну-
ли увагу на твір Сіра фі-c-cy'aл фі-л-вілайа ва-л-бара'а (“Послання стосовно питання про [стани]
вілайа й бара'а”). На нашу думку, цей твір коротко й максимально конкретно формулює ставлення
ібадитів до деяких відомих діячів ісламу і подає ібадитську оцінку найважливіших подій історії
мусульманського суспільства. Сіра являє собою частину збірного рукопису № 1082 Тіджарат ал-
‘улама' ва-с-сійар ал-‘уманіййа (“[Найкращий] товар ‘алімів і оманські послання”) Наукової бібліо-
теки Львівського університету ім. І. Франка. Рукопис ас-Сійар ал-‘уманіййа належить колекції іба-
дитських рукописів Зігмунта Смогожевського (1884–1931), що були зібрані ученим під час перебу-
вання в Алжирі. Рукопис переписаний у 1332 / 1914 р. з протографа 1131 / 1719 р. без змін (як твер-
диться у колофоні). Протограф переписаний рукою ібадита з Нізви – центру вченості ібадитів
Оману. Текст рукопису складається з 43 частин, кожна з яких становить окремий твір. Авторство
більшості творів приписується відомим ібадитським діячам II–VI / VIII–ХII ст.

Твір, що нас цікавить, міститься на сторінках 295 (з одинадцятого рядка) – 300 (до п’ятого
рядка). Прескрипт тексту не дає жодних відомостей про автора твору. Сіра має характер розмови
між знавцем релігійної традиції (мухаддіс) і мусульманином – у тексті він називається са’іл (“той, хто
задає питання”), таліб лі-л-хакк (“той, хто домагаєтья правди”), муслім лі-л-муслімін (“один з
мусульман”). Мухаддіс представлений у якості арбітра у доктринальному спорі між прибічниками
ібадитського імама ас-Салта б. Маліка (помер 275 / 889 р.) та його суперника Рашіда б. ан-Надра
[Рукопис, 295]. Таким чином, розмова мусульманина й мухаддіса має “прив’язку” до конкретної
події з внутрішнього життя ібадитської громади Оману – конфлікту, що виник близько 271 / 884–
885 рр., коли проти законного імама ас-Салта б. Маліка ал-Харусі виступили Муса б. Муса та його
ставленик Рашід б. ан-Надр. Під час конфлікту частина ібадитів підтримала імамат Рашіда б. ан-
Надра, який згодом фактично очолив громаду, тоді як група авторитетних ‘алімів продовжувала
вважати імамом громади ібадитів Оману ас-Салта б. Маліка [Рукопис, 692–693; Salil b. Razik, 19].
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Для того щоб розібратися у конфлікті між ас-Салтом і Рашідом б. ан-Надром і стати на бік
легітимного лідера, мусульманин просить знавця мусульманської традиції дати йому оцінку діяль-
ності відомих діячів ісламу: перших халіфів – Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана й ‘Алі; Талхи й аз-Зубайра,
Хасана б. ‘Алі й Хусайна б. ‘Алі, Му‘авії б. Абу Суфйана, Абу Муси ал-Аш‘арі й ‘Амра б. ал-‘Aca, а
також Йазіда б. Му‘авії. Оскільки питання мусульманина часто містять у собі аргументацію, яка
частково випереджає можливу відповідь мухаддіса, що звичайно не збігається з думкою мусульма-
нина, розмова набуває рис дискусії, в якій знавець традиції спростовує усі аргументи опонента й
доводить виключну правдивість власної точки зору. Диспут тут слід сприймати скоріше як літера-
турний прийом, а не реальну бесіду, що могла відбутися між пересічним ібадитом і ‘алімом.

Мухаддіс послідовно відносить того чи іншого діяча до стану (манзіла) вілайа1 або бара'а2 ,
обґрунтовуючи свою думку контраргументами. Виняток складають Абу Бакр і ‘Умар – стосовно
них мухаддіс обмежується узагальненим твердженням щодо праведності їхнього халіфату, безу-
мовно відносячи їх обох до стану вілайа, хоча й згадує особливу позицію в цьому питанні рафі-
дитів (ар-рафіда), тобто тих, хто відкинув імамат Абу Бакра й ‘Умара, – шиїтів [Рукопис, 295–296].

Особливий інтерес становить оцінка імаматів ‘Усмана й ‘Алі. Як відомо, суперечка щодо
праведності / неправедності загибелі ‘Усмана стала ідеологічним лейтмотивом протистояння уг-
руповань Умаййадів і ‘алідів. Під час боротьби за владу між Умаййадами й прибічниками халі-
фату ‘Алі ставлення до вбивства ‘Усмана непрямо визначало політичну заангажованість члена
мусульманської громади – Умаййади та їхні прибічники вимагали помститися за кров ‘Усмана,
вважаючи його вбивство неправомірним, тоді як ‘аліди твердили, що ‘Усман заслужив бути вби-
тим, а єдиним законним імамом слід визнати ‘Алі. У нашому тексті ‘Усман віднесений до стану
бара'а. Мусульманин згадує про “відомі чесноти ‘Усмана” й шлюб ‘Усмана з доньками Пророка
Рукаййєй та Умм Кулсум, але мухаддіс вважає ці аргументи недостатніми для визнання влади
‘Усмана праведною. Нижче наводиться відповідь мухаддіса (евлогії пропущені):

“Відомо, що асхаби Пророка висунули своїм імамом після ‘Умара б. ал-Хаттаба ‘Усмана, а
потім прийшли до нього і вбили його відповідно до того, що дало їм право на це з випадків прояву
несправедливості [з боку] ‘Усмана і його вчинків. Той, хто сказав, що ‘Усман убитий віроломно,
зрікся асхабів Пророка через те, що [це саме] вони вбили ‘Усмана б. ‘Аффана, а також зрікся ‘Алі
б. Абу Таліба через те, що [саме] його мусульмани поставили своїм імамом після ‘Усмана. Імам
повинен чинити правосуддя, а вбивство імама – один з найбільших злочинів. Через те, що імам
повинен чинити правосуддя, і ‘Алі б. Абу Таліб не змінював цього, не відкидав цього і не покарав
тих, хто вбив ‘Усмана, а [навпаки] боровся з тими, хто вимагав помститися за кров ‘Усмана, – це
Талха б. ‘Абдаллах і аз-Зубайр б. ал-‘Аввам, ясно, що ‘Усман загинув, заслуговуючи на смерть.
Якщо б ‘Усман не заслуговував на смерть, тобто був убитий віроломно, ‘Алі зрікся б віри (кафара),
борючись проти тих, хто вимагав помсти за ‘Усмана б. ‘Аффана...

...Що стосується твоїх слів стосовно того, що Пророк видав за ‘Усмана двох своїх дочок – [спершу]
одну, а потім іншу, – то ми цього не заперечуємо. ‘Усман не заслуговує на праведність лише тому, що
Пророк видав за нього двох своїх дочок. Якщо б зв’язок Пророка з ‘Усманом через його шлюб [з дочка-
ми Пророка] був підставою [для стану вілайа для ‘Усмана], то слід було б [визнати праведним] і того
багатобожника, за якого Пророк видав свою доньку Зайнаб3  ще до того, як для мусульман і багатобож-
ників настала заборона об’єднуватися один з одним у шлюбі після слів Господа – благословенний Він і
всевишній: “Бог не пробачить того, що Йому приписуються співучасники”4  [Рукопис, 296–297].

‘Алі, так само як і ‘Усман, віднесений до категорії бара'а. Аргументи мусульманина – родинні зв’язки
між ‘Алі й Мухаммадом (згадується, що ‘Алі був двоюрідним братом Мухаммада), чесноти ‘Алі, а також
його заслуги у боротьбі разом із Пророком проти багатобожників – мухаддіс вважає недостатніми:

“Ми визнали ‘Алі у стані бара'а через кілька причин. Перша в тім, що перед тим, як повернутися до
виконання Божого повеління, на користь кількох нечестивців ‘Алі відмовився від боротьби, яку наказав
вести Бог. Друга причина – третейський розгляд двох суддів щодо долі мусульман, а також стосовно того,
чого не дозволив Бог цим двом, які [самі] заблукали й ввели в оману [інших]; яких побоювався й щодо яких
застерігав своїх асхабів Пророк. Ще одна причина в тім, що ‘Алі винищив людей Нахравану, а вони найдо-
стойніші з асхабів Пророка – їх було чотири тисячі чоловік з найкращих його асхабів” [Рукопис, 297].

Як бачимо, говорячи про ‘Усмана вище, мухаддіс вважає ‘Алі законним імамом, схвалюючи
його боротьбу проти тих, хто хоче помститися за ‘Усмана. Ставлення ібадита до ‘Алі змінюється під
час оцінки подій при Сиффіні (37 / 657 р.), коли ‘Алі погодився призупинити бій проти Му‘авії й
пішов на третейський суд Абу Муси ал-Аш‘арі й ‘Амра б. ал-‘Аса. ‘Алі мав перевагу у цьому бою, але
суд закінчився на користь Му‘авії, і частина прибічників ‘Алі відмовила йому у подальшій підтримці –
вони згрупувалися у Нахравані й обрали свого імама [Ат-Табарі, 74–75; аш-Шахрастани, 110–111].
Після невдалих переговорів із колишніми союзниками ‘Алі завдав їм нищівної поразки. Пізніша
ібадитська традиція ідеалізувала образ хариджитів, які брали участь у бою при Нахравані.

Талха й аз-Зубайр також зараховані до стану бара'а. Як відомо, після вбивства ‘Усмана
вони обидва склали присягу ‘Алі, але потім виступили проти нього разом із ‘А’ішею, підтримавши
заклик помститися за ‘Усмана. Мухаддіс засуджує Талху й аз-Зубайра – вони звинувачуються у
вимогах помститися за ‘Усмана й у спробі позбавити ‘Алі імамату після присяги. Засуджується
також бажання Талхи й аз-Зубайра висунути перед мусульманами особливу умову обрання
наступного лідера громади – обрати імамом когось, крім ‘Алі [Рукопис, 297].
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До категорії бара'а зараховані сини ‘Алі – Хасан і Хусайн. Називаються кілька причин тако-
го рішення: їхнє ставлення до Талхи, страта ‘Абд ар-Рахмана б. Мулджама – хариджита, який
вбив ‘Алі, а також передача (таслім) імамату Умаййадам. Хасан і Хусайн були онуками Мухамма-
да від його доньки Фатими, але, на переконання мухаддіса, родинні зв’язки Хасана й Хусайна з
Пророком не можуть бути істотною підставою для їхнього вибачення [Рукопис, 297–298].

Му‘авія б. Абу Суфйан також зарахований до стану бара'а. Мухаддіс наводить кілька причин
свого рішення: боротьба Му‘авії проти ‘Алі; помста за кров ‘Усмана; ініціювання третейського суду
при Сиффіні; узурпування імамату; винищення асхабів, які билися проти Му‘авії на боці ‘Алі. Серед
загиблих прибічників ‘Алі особливо виокремлюється ‘Аммар б. Йасір – автор підкреслює, що Пророк
ще за життя провіщав йому Рай [Рукопис, 298]. Як відомо, ‘Аммар – мухаджір, учасник бою при Бадрі –
був одним з найбільш вірних і послідовних прихильників ‘Алі  [ан-Наубахти, 124], ще під час виборів
третього халіфа, ‘Усмана, ‘Аммар запропонував кандидатуру ‘Алі, а згодом, після загибелі ‘Усмана,
брав участь на боці ‘алідів у знаменитому “бою біля верблюда”. Важливо й те, що мати ‘Аммара,
Сумаййа, вважається першою мученицею за іслам – її вдарив списом запеклий ворог Мухаммада Абу
Джахл [Ibn Coteiba, 132]. Таким чином, згадуючи серед загиблих ‘Аммара б. Йасіра, мухаддіс не тільки
дорікає Му‘авії за смерть видатного діяча ісламу, а й натякає на те, що, вбивши ‘Аммара, Му‘авія
уподібнився до язичника Абу Джахла, винного у загибелі матері ‘Аммара, мучениці Сумаййі.

Абу Муса ал-Аш‘арі й ‘Амр б. ал-‘Ас – судді, що брали участь у третейському розгляді після бою при
Сиффіні, – зараховані до категорії бара'а через одну, але принципово важливу для ібадитів причину – вони
протиставили своє рішення “суду Божому”, порушивши тим самим відому хариджитську тезу (тахкім),
проголошену одразу після згоди ‘Алі на третейський суд, – “влада – тільки від Бога” [Рукопис, 298].

Останнім з тих, хто був занесений до категорії бара'а, названий Йазід б. Му‘авія – син і наступник
першого умаййадського халіфа. На думку ібадитського мухаддіса, Йазід винний у тому, що брав участь
у заворушеннях на боці батька, визнав його імамат, а ставши халіфом, наказав вбити Хусайна б. ‘Алі (61  /
680 р.) й винищив асхабів у Медині під час повстання мединців 63  /  683 р. [Рукопис, 298].

На завершення мухаддіс запевняє мусульманина у правдивості своїх висновків, цитуючи
Коран [Коран, 38:27; 2:137] і слова Пророка. Наприкінці Сіри автор наводить сентенцію шайха
Абу-л-Хасана ‘Алі ал-Бісйані – відомого ібадитського ‘аліма середини V  /  XI ст. – про виключне
право ‘алімів тлумачити релігійну традицію, а також слова Абу-л-Му'сіра ас-Салта б. Хаміса –
ібадитського ‘аліма другої половини III  /  IXст. – стосовно права ‘алімів виносити судження (ра'й)
відносно того, що не встановлюється безпосередньо Кораном і сунною.

Відомості нашого документа дозволяють дійти таких висновків: ібадити, так само як і суніти,
вважають Абу Бакра й ‘Умара праведними халіфами, але на відміну від сунітів відмовляють у пра-
ведності ‘Усманові. Ставлення ібадитів до ‘Алі неоднозначне – до подій при Сиффіні він вважається
законним імамом мусульман (намагання Талхи, аз-Зубайра й Му‘авії позбавити ‘Алі імамату засу-
джуються), а боротьба ‘Алі з тими, хто хоче помститися за ‘Усмана, навпаки схвалюється. Однак
після того як ‘Алі погодився на третейський суд, він потрапляє у стан бара'а. Така оцінка діяльності
чотирьох перших халіфів відрізняється як від сунітського погляду (суніти вважають Абу Бакра, ‘Умара,
‘Усмана й ‘Алі праведними), так і від шиїтського (шиїти вважали Абу Бакра, ‘Умара й ‘Усмана
узурпаторами влади) й підкреслює своєрідність ібадитської ретроспективи. Варто також звернути
увагу на те, що ібадитський автор навмисно підкреслює відмінність ібадитської оцінки халіфатів
Абу Бакра й ‘Умара від позиції, що її займають стосовно них шиїти, – це пояснюється тим, що в
сунітському середовищі ібадитська доктрина вважалася близькою до шиїтської, тому автор твору не
випадково робить акцент на ставленні ібадитів до двох перших халіфів.

1 Вілайа (від араб. валійа – “приєднуватися”, “примикати”, “прилучатися”) – стан, за якого
людина належить до громади справжніх мусульман.

2 Бара'а (від араб. барі'а – “бути позбавленим”, “бути непричетним”) – стан, за якого лю-
дина є виключеною з громади справжніх мусульман.

3 Зайнаб була одружена з Абу-л-‘Acoм б. ар-Рабі‘ – племінником Хадіджи. Абу-л-‘Ac не
піддався умовлянням ворожих Мухаммадові курайшитів і оженився на Зайнаб, хоча й був язич-
ником. Пізніше Абу-л-‘Ac прийняв іслам [Ibn Coteiba, 69].

4 Коран, 4:51, 116. Про заборону шлюбу мусульман з багатобожниками див. Коран, 2:220.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ГОСПОДАРСТВА ЯПОНІЇ

Основні одиниці адміністративно-територіального поділу Японії є дуже стійкими просто-
рово-вираженими елементами.  Із 47 сучасних базових одиниць адміністративного поділу краї-
ни (то, до, фу, кен), території щонайменше 20 склалися історично і суттєво не змінювалися вже
понад тисячу років. Це, наприклад, всі чотири префектури острова Сікоку, преф. Кумамото та
Міядзакі (в минулому Хюга) на Кюсю, преф. Нара (Ямато) та Сіга (Оомі) в Кінкі, Нагано (Сіна-
но) та Ямагуті (Каі) в Тосан, префектури на півночі Хонсю тощо.  Території інших префектур та
столичних округів були утворені понад сотню років тому під час адміністративної реформи 1872
року. Більшість з них були сформовані об’єднанням невеликих провінцій, території яких теж
історично склалися. Наприклад, столичний округ (фу) Кіото утворено об’єднанням провінцій
Ямасіро (з містом Кіото), Танба та Танго; столичний округ (то) Токіо було виділено із території
провінції Мусасі; префектура Аіті (кен) була утворена об’єднанням пров. Оварі (з містом Нагоя)
та пров. Мікава; префектура Кагосіма на Кюсю – об’єднанням пров. Сацума та Осумі  та ін. І
тільки на острові Хоккайдо, колонізованому японцями вже за часів нової та новітньої історії, до
територіального розмежування від самого початку докладала руки державна адміністрація. Це
єдина адміністративно-територіальна одиниця, яка має статус до (губернаторство) і поділена на
14 округів – тьо.

Така постійність територіальної структури адміністративного поділу пояснюється в пер-
шу чергу тим, що Японія – це гірська країна, і основні осередки господарської діяльності в ній
формувалися або на прибережних рівнинах, розчленованих гірськими масивами, або в
міжгірських котловинах. При перевезенні вантажів гірські перевали долати було не просто, тому
за часів феодалізму кожна провінція вела настільки самодостатнє господарство, що це знайшло
відображення в географічних номенклатурних термінах: для означення провінцій в японській
мові вживались ієрогліфи сю (провінція, край, країна) або куні, або коку (країна, край, держа-
ва) – ті ж самі, що вживаються при назві країни або держави. Тому, наприклад, стало можливим
виникнення таких географічних назв, як Сікоку ("чотири країни", порівняймо: Тюгоку – Китай),
або Кюсю  (“дев’ять країн”, порівняймо: Оосю – Європейські країни). Звичайно,  елементи те-
риторіального поділу праці зароджувалися вже тоді, але обмін вівся найважливішими і транс-
портабельними стратегічними товарами. Такими були сіль, рис, коштовні тканини, зброя, золо-
то та срібло. Принагідно зауважимо, що господарство Японського архіпелагу довгий час було
закритим для зовнішнього світу, особливо в часи пізнього феодалізму. А оскільки золота на
островах видобувалося більше, ніж срібла, то мінова вартість срібла була вищою аж до часів
“відкриття Японії” (1854 р.) та революції Мейдзі (1868 р.).

Довгий час більш важливу роль відігравали міжрегіональні військово-адміністративні зв’яз-
ки. Ще з періоду Хейан (ІХ століття) територіальна структура управління державою була побу-
дована на взірець територіальної структури управління регіонами в древньому Китаї - за страте-
гічними напрямами-шляхами (див.рис.1). Столичний район Кіннай склався навколо столиці
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Рис. 1. Історичні регіони Японії [Мінрьоку ... 1986; Кенсей ... 2000]
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Хейан, яку згодом стали називати Кіото (“Столичне місто”), портового купецького міста На-
ніва (тепер центральний припортовий район м. Осака) та провінції Ямато (тепер преф. Нара),
яка вважається осередком зародження японської державності. Від столиці на захід та на схід
ішли стратегічні напрями-дороги.  На захід:

- Сан’йодо – “шлях сонячними схилами гір” ішов територіями нинішніх префектур Хього,
Окаяма, Хіросіма та Ямагуті;

- Сан’індо – “шлях тіньовими схилами гір” виходив до узбережжя Японського моря і далі
через території нинішніх Тотторі та Сімане;

- Нанкайдо – “південний морський шлях” до провінції Кіі на південь від Осака та на острів
Сікоку;

- Сайкайдо – “західний морський щлях” – це острів Кюсю та сусідні архіпелаги островів в
затоці Цусіма і на півдні – острови Рюкю, де жило япономовне населення в формально незалеж-
ному від Японії королівстві.

На схід ішли :
- Токайдо – “східний морський шлях” – з’єднував Кіото, Нагоя та Едо (тепер Токіо), дола-

ючи місцями перевали на берегових хребтах та залишаючи осторонь схили священної гори Фудзі;
- Тосандо – “східний шлях через гори” – ішов від Кіото до рівнини Канто через важкі,

взимку закриті снігом, гірські перевали;
- Хокурікудо – “шлях до північних земель” – давав вихід до узбережжя Японського моря

північної частини Хонсю;
- Після того, як японці колонізували острів Едзо з суворою для них природою, наприкінці

19 століття його за старою традицією назвали Хоккайдо – “північний морський шлях”.
Перераховані вище історичні шляхи Японії не тільки в далеку давнину, але і в пізньому

середньовіччі, були вузькими дорогами, придатними лише для руху пішоходів та поодиноких
вершників. Але вони відігравали велику роль в житті та комунікаціях японського суспільства.
Прекрасні твори літератури, поезії та мистецтва ще з часів Хейан пов’язані з реаліями дороги та
навколишніх місцевостей. Тож японці дбайливо зберегли незайманими деякі відрізки цих доріг
як туристські об’єкти. Наприклад, в національному парку “Фудзі – Хаконе” можна декілька
кілометрів пройтися старою Токайдо (широкою гірською стежкою, на якій розійдуться хіба-що
двоє навючених коней), а потім повернутися до цивілізації і продовжити шлях експресом по
“Токайдо сінкансен” з швидкістю 270 км/годину .

Токайдо серед історичних доріг був найважливішим стратегічним шляхом. Тому, коли за
часів сьогунату (пізнє середньовіччя) реальна адміністративна влада перемістилася із старої сто-
лиці Кіото в нову – Едо (після революції Мейдзі її назвали Токіо – “східна столиця”),  саме на цій
дорозі виник основний рубіж розмежування східної та західної Японії - самурайська застава на
перевалі Хаконе. Непокірні феодали західних провінцій від’їжджаючи порати свої маєтки, мали
залишати сімї в східній столиці, а гірська застава на старій Токайдо жорстко за цим пильнува-
ла. Це, знову ж таки, знайшло відображення в географічних назвах. Рівнини на схід від застави
і важливий історичний район навколо Токіо стали називати «Канто»  (“на схід від застави”), а
центральну частину західного Хонсю – Кансай (“на захід від застави “). В центральній частині
Хонсю сформувалися історичні райони Кінкі (навколо старої столиці – Кіото та основного тор-
гового центру країни – купецького міста Осака) та Токай – території вздовж історичної дороги
Токайдо. Для означення центральної високогірної частини Хонсю і досі вживають термін Тосан
- на згадку старої історичної дороги Тосандо. Території ж центрального Хонсю вздовж узбереж-
жя Японського моря називають Хокуріку – на згадку про Хокурікудо.  Оскільки райони Токай,
Тосан та Хокуріку займають проміжне положення між традиційно більш важливими районами,
якими є Канто та Кінкі, то в країнознавчих описах та в статистичних довідниках їх часто об-
’єднують в район під назвою Тюбу (“Центральна частина”), маючи на увазі центральну частину
Хонсю. В південно-західній частині Хонсю в районі Тюгоку теж, в разі потреби підкреслити
територіальні відмінності в ньому, вирізняють південну (“сонячну”) частину району – Сан’йо,
та північну – Сан’ін.

 Згадані вище реалії територіальної структури Японії – і території основних адміністратив-
них одиниць, і розмежування історичних районів країни склалися ще до останньої чверті  19
століття, коли була проведена адміністративна реформа, і з того часу практично не змінювали-
ся. Але за період з останньої чверті ХІХ століття і до кінця ХХ-го відбувалися постійні зміни в
територіально-господарській структурі Японії.

На початковій стадії індустріалізації Японії  (остання чверть ХІХ-го – перша чверть ХХ-
го ст.) основними осередками промислової та комерційної активності стали: купецьке місто Осака,
нова столиця – Токіо, стара столиця – Кіото та декілька найбільших припортових міст – Йоко-
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гама, Кобе, Нагоя, Нагасакі тощо. Вони ж були і найважливішими організаційно-управлінськи-
ми центрами країни, де зосереджувались контори та філії провідних промислових та фінансових
фірм держави. Місто Токіо з чисельністю населення в 2,4 млн. чол. і в 1913, і в 1923 рр. (рік
землетрусу, який знищив Токіо та Йокогаму) входило до п’ятірки найбільших міст світу того
часу Кюнер 1927, 224 і вже стало основним осередком політичного та економічного життя
Японії. Промисловість Токіо, Йокогама та військово-морського порту Йокосука стали й основ-
ними центрами машинобудування та воєнними арсеналами міцніючої армії та військово-морсь-
кого флоту. Але першість як найбільший торговий та промисловий центр країни тримало місто
Осака, яке тоді називали “Далекосхідним Манчестером”, або “столицею диму”. В Осака, Кіото,
Кобе та їх околицях сформувався найбільший в Азії район текстильної та легкої промисловості.
Ще один великий осередок текстильної промисловості сформувався в зоні від Нагоя до Хамама-
цу. Центрами важкої промисловості, яка працювала на воєнні потреби, стали Нагасакі (судно-
будування), Явата (чорна металургія). Хіросіма відтоді – основна тилова база армії, а Куре –
основна тилова база військово-морського флоту. Сільське господарство того часу відзначалося
полікультурою землеробства, вирізнялося лише два райони зональної спеціалізації . Це райони
рисівництва – в долинах на узбережжі Японського моря, та райони шовківництва, в централь-
ному Хонсю, які були сировинною базою таких важливих центрів шовкової промисловості, як
Кіото, Канадзава, Гіфу, Мацумото, Фукусіма, Йокогама тощо.

В період між першою та другою світовими війнами в територіальній структурі господарства
Японії склалися чотири потужні промислові райони, в яких зосереджувалась левова частка
обробної промисловості країни. Три з них були на південних берегах Хонсю, а четвертий – на
півночі Кюсю Орчард 1933, 260. Найпотужнішим був Осакський район (промислова зона Осака-
Кобе) з багатогалузевою як легкою, так і важкою промисловістю. Другий – Токійський район
(Токіо – Йокогама – Кавасакі), в якому була зосереджена важка, особливо машинобудівна
промисловість. Третє місце займав район північного Кюсю, який включав і прилеглі промислові
вузли на Хонсю (Явата–Тобата–Кокура–Модзі–Сімоносекі–Убе). На той час там був основний
осередок виробництва чавуну, сталі (Явата, Тобата) та металообробної промисловості  (Модзі,
Сімоносекі). Поруч знаходився найважливіший центр військового суднобудування – Нагасакі,
вугільний басейн Тікуго–Тікудзен. Зростала роль Фукуока як місцевого організаційно-
управлінського центру. Четвертим був район Нагоя. Тут переважала легка промисловість (зона
Нагоя – Хамамацу), але зростала роль машинобудування – з’явились заводи авіаційної (Нагоя,
Гіфу) та автомобільної промисловості (Тойота) Магидович 1998, 248. Системи розселення, на
базі яких зростали ці промислові райони, поступово перетворювались у багатомільйонні
агломерації .

Після відбудови господарства в повоєнний період 50-ті - 60-ті роки стали періодом не тільки
надвисоких темпів росту промисловості та загалом всієї економіки Японії, але й періодом без-
прецедентної територіальної концентрації виробничої та комерційної активності на Японських
островах. На вузькій смузі території від південної частини Канто до північної частини Кюсю,
площа якої  становила 1/5 площі країни, зосередилось понад 4/5 промислового виробництва.
Виник так званий “Тихоокеанський промисловий пояс Японії”Яценко 1983, 108–114. При цьо-
му, понад половина виробництва промислової продукції країни припадала на трійку  багатом-
ільйонних агломерацій – Кейхін (Токіо–Йокогама–Кавасакі–Тіба), Хансін (Осака–Кобе–Кіото)
та Тюкьо (Нагоя–Тойота–Гіфу). Інші важливі промислові райони були на півночі Кюсю, де аг-
ломерація Явата–Тобата–Кокура–Модзі  офіційно отримала статус міста Кітакюсю , а Фукуока
утвердилась в ролі провідного економічного центру острова. На внутрішньому Японському морі
(Сетонайкай) зростали промислові райони Хіросіма–Куре, Івакуні–Токуяма, Окаяма–Мідзусі-
ма–Курасікі та інш.  В цей же час склалася і схема сільськогосподарського районування Японії,
де сільськогосподарський район зони “Промислового поясу” все виразніше набував рис при-
міської спеціалізації, а за його межами склалося декілька районів зональної спеціалізації. Схема
територіальної організації управління господарством теж набула вигляду, який вже суттєво не
змінився до кінця століття.

В останній чверті XX ст., з переходом Японії до постіндустріальної стадії розвитку, в тери-
торіальній структурі господарства країни бачимо переважно якісні зміни. В господарській діяль-
ності основних осередків економічної активності зростає роль інформаційної, обслуговуючої,
наукової, фінансової діяльності. Виробнича діяльність виглядає все більш роззосередженою по
території островів. Спостерігається деконцентрація населення та промислової діяльності  в най-
більших агломераціях, і зростає економічна активність в периферійних частинах їх систем роз-
селення. Все більшого значення набувають міжнародні економічні звязки Японії в тріаді основ-
них центрів світового господарства – Північна Америка – Європа – Східна Азія.
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Будову сучасної організаційно-управлінської структури господарства країни складають
підприємства корпорацій, які діють у виробничій або обслуговуючій сфері, офіси цих корпорацій
та їх філії, банки і філії банків, підприємства та інфраструктурні обєкти різних видів транспорту
та звязку, поєднані володінням власністю, організаційно-управлінськими рішеннями в системі
менеджменту, інформаційними та комерційними зв язками в системах маркетингу.
Визначальними компонентами цієї  структури в умовах Японії стали різнотипні угруповання
корпоративного комплексу держави, так звані кейрецу. Ті ж самі підприємства, якщо взаємодія
між ними визначається логікою технологічних процесів, звязками по використанню сировини,
трудових ресурсів, науково-технічної інформації, певними закономірними схемами спеціалізації
та кооперування, утворюють будову функціонально-господарської структури.  В умовах
сучасного господарства Японії основними складовими цієї будови стали трансгалузеві та
міжгалузеві системи господарства - так звані “гьокай” .

Обидві структури мають свої географічні суперпозиції. Це, відповідно, територіально-
організаційна структура управління економікою та територіальні структури найважливіших
галузевих та міжгалузевих систем господарства. Отже, елементи, що входять як до організаційно-
управлінської, так і до функціонально-господарської структур, цілком очевидно, формують і
будову територіальної структури господарства країни.

Нині опорний каркас територіальної структури господарства Японії складають півсотні
територіальних одиниць, які за пересічними показниками  чисельності населення та основними
економічними показниками можуть бути інтерпретовані як первинні райони. Як і у відповідних
економічних районах інших економічно розвинених країн, в кожному з таких районів (історич-
но склалося, що більшість з них  співпадає з територіями префектур) в середньому проживає 2,5–
3 млн.чол. населення та продукується понад 50 млрд. долларів ВВП. Звичайно, в них полюсами
росту є 1–2  (іноді більше) великих міст або міська агломерація  на мільйон жителів і більше. В
залежності від особливостей поєднання на території районів різних видів виробничої та обслу-
говуючої діяльності можна виявити значні типологічні відмінності цих просторово виражених
елементів територіально-господарської структури.

Первинні економічні райони, що сформувалися на базі систем розселення Токіо, Осака та
Кіото, виходять далеко за межі відповідних столичних округів. Система розселення Токіо (агло-
мерація Кейхін)  включає території округа Токіо, префектур Канагава, Сайтама, частин префек-
тур Тіба (міста Ітікава, Мацудо, Фунабасі, околиці аеропорту Наріта та інш.) та Ібаракі  (м.
Цукуба та інш.). В систему розселення Осака входять міста столичного округу Осака, всієї пре-
фектури Нара та західної частини преф. Хього (Амагасакі, Нісіномія, Такарацука тощо). До
системи розселення Кіото не входить приморська частина його столичного округу, але входять
майже всі поселення котловини озера Біва (преф. Сіга).  Система розселення м. Сендай покриває
не тільки преф. Міягі, але й невеликі приморські території сусідніх префектур Фукусіма та Івате.
На острові Кюсю системи розселення міст Фукуока та Кітакюсю можна вважати за певну єдність
(як поліцентрична агломерація), до якої можна долучати ще й м. Сімоносекі на Хонсю, але за
межами цієї системи знаходиться південна частина преф. Фукуока з містами Куруме, Омута,
Мііке та інш. Слід звернути також увагу на те, що слабо звязані з основними полюсами росту
своїх префектур узбережжя Санріку в преф. Ібаракі, узбережжя Японського моря в преф. Хього
та округ Кіото (міста Майдзуру, Тойоока та інш.). Суттєво відрізняється транспортна орієнта-
ція північної та південної частини високогірної префектури Нагано.

Для того, щоб визначити реальні господарські можливості кожного регіону, оцінка яких
не залежала б від територіальних відмінностей окремих показників, хай навіть таких важливих
як розміри ВВП, чи обсяги роботи окремих галузей господарства, японські фахівці запропону-
вали агрегатний показник “національної міці” (мінрьоку) території, в якому враховується 24
показники: 6 базових (населення, кількість господарських підприємств, розміри прибутків, по-
даткові відрахування тощо); 6 – по виробничих галузях, що показують розміри виробництва; 6 –
по обслуговуючих галузях, що показують розміри наданих послуг; 6 показників по сфері куль-
тури, що показують витрати на освіту, обсяги видавничої діяльності та послуг масмедіа тощо
[Мінрьоку 1986, 272 ].  Для зручності розрахунків та визначення пропорцій сумарний показник
по Японії був взятий за 10000 (1 ман ). (В цій роботі візьмемо його за 100,00). Виходячи з цього,
було розраховано вагу показника для кожного міста (сі), містечка (маті) та сільського округу
(гун) . Показники були розраховані станом на 1985 рік, але враховуючи, що це агрегатні показ-
ники, а також те, що в 90-ті роки японська економіка довго була в стані кризи, можна вважати,
що в 90-ті роки співвідношення територіальних пропорцій національного потенціалу країни сут-
тєво не змінились.
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Рис. 2 Первинні економічні райони і маркетингові зони [Мінрьоку ... 1986; Кенсей ... 2000]
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Отже опорними “полюсами” територіальної структури господарства Японії є системи роз-
селення Токіо–Йокогама (Кейхін), де зосереджено 26,8 потенціалу,  Осака – 10,3 % , та Нагоя –
5,9 % .  Як вже відзначалося, Токіо та Осака виконують економічні та політичні функції в масш-
табах всієї держави і їх можна назвати економічними та адміністративно-політичними центра-
ми загальнонаціонального значення. За обсягами потенціалу і впливу на господарство країни
поступається їм Нагоя. В щільному сусідстві зі столичними системами розселення розташовані
теж міцні за потенціалом території Тіба (2,0%), Сідзуока (3,2 % ), південна частина Гіфу (1,6%) та
північна частина Міе (1,3%), система розселення Кіото, що включає також майже всю преф. Сіга
(2,8%), південна частина преф. Хього з містами Кобе і Хімедзі  (2,0%).  Всі ці системи розселення
разом утворюють економічні райони центральної Японії – Столичний, Кінкі та Токай в яких
зосереджено 56% “національної міці” Японії (рис.2).

Інші 44 % національного потенціалу майже порівну розподілилися між північною та півден-
но-західною частинами Японського архіпелагу.  На північ від центральних регіонів де розташо-
ваний мегалополіс Токайдо основними опорними полюсами територіально-господарської струк-
тури країни є центральний підрайон Хоккайдо  (2,6%),  система розселення Сендай в Тохоку
(1,7%), зони навколо Ніігата в Хокуріку (2,0%) та Уцуномія в північному Канто (2,0%).  На півден-
ному заході найбільш міцний потенціал мають зони Фукуока-Кітакюсю (3,1%) на Кюсю та Хіро-
сіма (2,8 %) в Тюгоку. Вищезазначені території, надто їх ядра, що являють собою великі міські
агломерації, є основними опорними елементами просторово-економічного каркасу території
держави. В них зосереджуються не тільки виробнича діяльність, але й осередки управлінської,
фінансової та політичної діяльності окремих районів.

Локальний рівень ієрархії опорних елементів території складають місцеві центри (рис. 2).
Їх близько сотні.  Деякі мають доволі помітний потенціал. Це, наприклад, Асахігава та Хакода-
те на Хоккайдо; Акіта, Ямагата, Фукусіма в Тохоку; Міто-Хітаті, Маебасі-Такасакі , Нагано в
столичному регіоні;  Канадзава та Тояма в Хокуріку; Вакаяма в Кінкі, Такамацу на Сікоку ;
Нагасакі, Кумамото, Оіта-Беппу, Кагосіма – на Кюсю. Місцевих  центрів може бути від одного
до чотирьох в префектурі, і вони є містами з найбільш помітними локальними зосередженнями
промислової та обслуговуючої діяльності. Як правило, кожен з них виступає полюсом тяжіння
відповідної локальної маркетингової зони.

Загальнонаціональні, регіональні та локальні полюси зосередження потенціалу “національ-
ної міці” Японії є опорними пунктами корпорацій та корпоративних угрупувань в господарстві
економічних районів. Тому їх вага в господарстві країни та просторова схема множини комун-
ікацій між ними по управлінню, фінансам, передачі інформації, обміну виробленою продукцією,
збуту товарів та послуг в локальних маркетингових зонах в значній мірі відзеркалюють малю-
нок територіально-господарської структури. Якщо вузловими елементами цієї структури є ло-
кальні територіально-господарські системи різних типів та полюси зосередження продуктивних
сил в них, то множина звязків забезпечується потужними “джгутами” комунікацій, за допомо-
гою яких здійснюються  перевезення вантажів, населення, а також передача різноманітної інфор-
мації. Особливо чітко конфігурація лінійних елементів територіально-господарської структури
проявляється в малюнках мереж швидкісних залізниць – “сінкансен” та швидкісних автострад –
“косоку доро”, розбудованих за останні півстоліття.

В центрі, на території мегалополісу, між агломераціями Токіо–Йокогама–Тіба, Нагоя та
Осака–Кобе–Кіото комунікації особливо потужні. Це швидкісна і звичайні залізниці  (JR та при-
ватні), швидкісні автостради,  доповнені мережею звичайних автошляхів, прибережні каботажні
лінії та лінії автомобільних поромів, лінії електронного звязку. Навантаженість шляхів – на
грані можливого. На лініях мережі JR серед круговерті електричок мало помітні поодинокі то-
варні поїзди в основному з будівельними матеріалами та паливом. Це тому, що вантажі перево-
зяться або морським каботажним флотом, або по шосейних дорогах. По шосейних дорогах ме-
галополісу здійснюється 1/2 вантажоперевезень Японії, які виконуються автотранспортом.
Швидкісні дороги на напрямку Токіо–Осака (“Томей”, “Тюо”, “Мейсін”) особливо заванта-
жені. На порти мегалополісу припадає 45%  внутрішніх перевезень вантажів та 70% вантажоо-
бороту експортно-імпортних операцій. Майже 30% зовнішньоторгових вантажів оброблюють
порти Токійської затоки, серед них вирізняються Йокогама (друге місце в країні), Токіо, Тіба,
Кавасакі, Кісарадзу, Йокосука;  20 %  – порти затоки Ісе – Нагоя, Йоккаіті та інш.;  17 % – порти
затоки Осака, особливо  Кобе (перше місце в Японії і в світі), Осака, Сакаі.  Нарешті, аеропорти
мегалополісу є “вікнами в світ” для  9/10 японських пасажирів, які відїжджають у зарубіжні
подорожі. В околицях Токіо це Наріта та Ханеда, біля Осака – Кансай та Осака  Кенсей 2000,
438.
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Пропускна здатність комунікацій центральної частини Японських островів майже
вичерпана. Тому тут і надалі планується посилення транспортної інфраструктури. Так, завершені
випробування і розпочинається будівництво надшвидкісної залізничної магістралі з поїздами на
магнітній подушці, яка звяже Токіо, Нагоя та Осака. Продовжується капіталомістке будівництво
швидкісних автострад у всіх великих агломераціях. Став до ладу новий міжнародний аеропорт
“Кансай” біля Осака на штучно намитому острові. В електронних комунікаціях посилюються
мережі оптиковолоконного та стільникового звязку.

Від потужного транспортного коридору мегалополісу Токайдо комунікації формують дві
мережі типу “дерево”, одна з яких спрямована на південний захід, друга – на північ Японського
архіпелагу.

На південний захід транспортний коридор основної осі комунікацій країни продовжується
швидкісною залізницею Осака–Хіросіма– Хаката (Фукуока) , швидкісними шосейними дорогами
“Санйо” та “Тюгоку”, лініями каботажних та автомобільних поромних перевезень по
Внутрішньому Японському морю (Сетонайкай). По проходженню тунелів або мостів, що
зєднують Хонсю та Кюсю між Сімоносекі і Модзі, на Кюсю швидкісні шосейні дороги прямують
на Нагасакі, Оіта, та на південь – в Кумамото та Кагосіма. До Нагасакі та Кагосіма вже будується
і швидкісна залізниця. Після побудови найбільших у світі мостів над морськими протоками, які
дали доступ із Хонсю на острів Сікоку, більш активну участь у міжрайонних звязках стало
приймати господарство цього острова.  Через міст “Сето-охасі” залізниця і шосе звязали
префектури Окаяма та Кагава, далі швидкісна дорога пішла на Коті та Мацуяма, а через
“Перловий міст” та міст “Наруто” острів Авадзі та східна частина Сікоку зв язані з районом
Осака-Кобе. На Внутрішньому Японському морі та півночі Кюсю сформувався другий за
потужністю кущ морських портів, які обслуговують  1/3 внутрішніх та  22% зовнішніх
вантажоперевезень. Особливо вирізняються: Кітакюсю–Сімоносекі, Оіта та Хаката (Фукуока) –
на Кюсю; Мідзусіма, Хіросіма, Фукуяма, Токуяма – в Сан’йо; Такамацу та Мацуяма – на о.
Сікоку. Зростає роль аеропортів в Фукуока на Кюсю,  та Наха на Окінаві.

На півночі “дерево” комунікацій виглядає більш розгалуженим. Від токійського вокзалу
Уено швидкісні поїзди ідуть у двох напрямах: один – до узбережжя Японського моря в Ніігата
або до високогірних курортів в Нагано; другий – на північ до Сендай та Моріока з гілками до
Ямагата та Акіта. Згодом, дорога від Нагано теж піде  далі до моря в Тояма та Канадзава, а на
півночі швидкісна залізниця через найдовший в світі  підводний  тунель "Сейкан" під протокою
Цугару дійде до Саппоро на острові Хоккайдо. Віяло швидкісних автострад звязує район Кейхін
з високогірним Нагано, узбережжям Японського моря, північними територіями Хонсю. Поки
що тільки на острові Хоккайдо склалася автономна мережа автошляхів, в якій основні дороги
від Саппоро прямують на північ, схід та південь острова. Але Хоккайдо, втім, як і Тохоку, звя-
заний з центральними районами країни автомобільними поромами та іншими лініями каботаж-
них перевезень. Важливими регіональними портами на півночі є Муроран, Томакомай та Хако-
дате на Хоккайдо, Сіогама (Сендай) та Ніігата на півночі Хонсю.

Описаний вище просторово-економічний каркас території складає основу територіальної
структури господарства. В ній навколо семи локальних територіально-господарських систем
Японії, в яких зосереджені основні функції управління господарством та країною,  групуються
локальні територіально-господарські системи, формуючи складні територіально-господарські
утворення із всебічно розвиненими функціями (рис. 2).
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І. Ф. Черніков

МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК* – ВЕЛИКИЙ БУДІВНИЧИЙ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ТУРЕЧЧИНИ

У плеяді яскравих особистостей минулого другого тисячоліття почесне місце, безперечно,
належить Мустафі Кемалю Ататюрку*  – засновнику і першому Президенту Турецької Республі-
ки. Саме завдяки йому, найвидатнішому державному, політичному і військовому лідерові, як ніко-
ли, зріс міжнародний авторитет Туреччини, були надійно захищені та зміцнені її національна неза-
лежність й суверенітет. “Безсмертним керманичем  й  незрівнянним  національним  героєм”[Кон-
ституция 1990, 294] названий М. К. Ататюрк у діючій з 1982 р. Конституції Туреччини. А прове-
дені з його ініціативи у 20–30-х роках “радикальні соціальні, політичні та економічні реформи, –
підкреслюється в анкарському періодичному виданні “Newspot”, – стали важливим прикладом і
моделлю для країн “третього світу”. Реформи “...піднесли турецьку націю до рівня сучасної
цивілізації” [Republic... 2000, 23].

Народився Мустафа Кемаль 1881 р. у Македонії, у м. Салоніки, яке на той час входило до
складу Османської імперії. Його батько Алі Різа Ефенді був чиновником митниці, а також працював
у сфері лісоторгівлі, він рано пішов з життя. Це і вплинуло значною мірою на подальшу долю Мус-
тафи Кемаля, який дванадцятирічним підлітком змушений був у 1893 р. поступити до військового
ліцею. З тих пір тридцять років він віддав армійській службі, пройшовши шлях від кадета до генера-
ла. А за блискучу перемогу над греками поблизу річки Сакар’я (кінець серпня – середина вересня
1921 р.) йому було присвоєно військовий чин маршала і почесний титул “газі” (“переможець”).

Потрібно сказати, що юність і молодість Мустафи Кемаля збіглися з помітними зрушеннями в
громадсько-політичному житті султанської Туреччини кінця XIX – початку XX ст., небувалим зрос-
танням там патріотично-прогресивних тенденцій, які виховували, насамперед молодь, у дусі націо-
нальної самосвідомості. Значною мірою цьому сприяли ідеї таких відомих турецьких просвітителів,
письменників і поетів, як Ібрагім Шинасі, Намик Кемаль, Алі Суаві, Тевфік Фікрет. Знаходячись під їх
впливом, М. Кемаль у той час виявляв неабиякий інтерес й до творів французьких філософів-енцикло-
педистів, зокрема Жана-Жака Руссо, він також старанно вивчав бойовий досвід молодих генералів
Французької революції кінця XVIII ст. – Гоша, Наполеона Бонапарта, Дезе, Моро та ін. [Enver Ziya
Karal 1981, 12–13; Миллер 1963, 68–69].

У 1908 р. під час Молодотурецької революції, яка охопила значну територію тодішньої Ос-
манської імперії, Мустафа Кемаль, дослужившись вже до чина майора, взяв діяльну участь в анти-
султанських виступах. Однак незабаром він розійшовся з лідерами молодотурків, насамперед з
Енвербеєм, з низки принципових питань. Політична інтуїція М. Кемаля підказувала йому хибність
та безперспективність таких офіційних доктрин, що були галасливо підняті на щит молодотурець-
ким керівництвом, як “османізм”, “панісламізм” та “пантюркізм”. Наприклад, “османізм” зво-
дився до того, що багатонаціональне населення султанської Туреччини, незважаючи на його етнічні
та історичні особливості та розбіжності, розглядалось як “єдина нація османів”. З “османізмом”
був споріднений і “панісламізм” – релігійно-політична концепція, мета якої полягала в тому, щоб
тримати всіх мусульман під владою турецького султана, використовувалась для збереження ос-
манського панування над арабськими країнами. Коли ж балканські війни 1912–1913 рр. та підне-
сення арабського визвольного руху не залишили каменя на камені від цих досить сумнівних ідео-
логічних постулатів, правляча партія молодотурків вдалась до “пантюркізму”, що виявився у зу-
силлях офіційного Стамбула об’єднати під своєю зверхністю усі тюркські, або так звані “туранські”,
народи. Уже тоді Мустафа Кемаль засудив загарбницькі плани молодотурків та їх попередників [Ali
Kazanciqil 1981, 49–51; Фадеева 1985, 4–5, 197–201].

Перемога нової Туреччини у війні за незалежність під проводом її керманича та полковод-
ця Мустафи Кемаля зрештою була доповнена й закріплена справді доленосним дипломатичним
проривом на Лозаннській міжнародній конференції 1922–1923 рр. Укладений 24 липня 1923 р. у
Лозанні (Швейцарія) мирний договір між державами Антанти, з одного боку, і Туреччиною – з
іншого, визнавав її єдність в національних та історичних кордонах. Не було вже й мови про
якісь “сфери впливу” та “міжнародні зони”. Повністю й беззастережно скасовувались усі юри-
дичні, фінансово-економічні та інші привілеї іноземців у Туреччині, тобто багаторічна система
режиму капітуляцій, а зарубіжним країнам, здебільшого великим державам, суворо забороня-

* Прізвище “Ататюрк” (турецькою мовою – “Батько турків”) було надано йому у
1934 р. парламентом – Великими Національними Зборами Туреччини
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лось у будь-якій формі втручатись у турецькі внутрішні справи [Ihsan Ilgar 1973, 45] . Високо
оцінюючи цей Лозаннський мир, М. Кемаль відзначав: “...договір є документом, що рішуче кла-
де край тій широко задуманій змові, яка протягом століть створювалася проти турецької нації...”
[Мустафа Кемаль 1934, 149].

Укладення Лозаннського мирного договору знаменувало собою завершення тривалих
військових дій у Малоазійсько-Балканському регіоні. Перед багатостраждальною країною Ту-
реччиною відкривались досить реальні перспективи мирного будівництва, оновлення і навіть
процвітання. Широкий спектр реформ, ініціатором яких виступив Мустафа Кемаль, поклика-
ний був великою мірою цьому сприяти. Ось тільки перелік таких безперечно прогресивних пере-
творень, а саме: відмова від багатовікової монархічної форми правління – султанату, скасуван-
ня халіфату, відокремлення релігійних інститутів від держави, надання жінкам рівних прав з
чоловіками, заміна арабського алфавіту в турецькій мові на латинський, як найбільш доступний
для вивчення, запровадження міжнародного календаря та сучасного літочислення, нововведен-
ня в галузі економіки й побуту тощо.

Реформи були започатковані найзнаменнішою подією – проголошенням 29 жовтня 1923 р. Ту-
рецької Республіки – першої на Близькому та Середньому Сході. Можна погодитись з аргентинським
дипломатом Хорхе Бланко Віллалта, автором цікавої монографії про М. К. Ататюрка , про те, що цей
турецький лідер зміг піти на такий крок лише тому, що на його світогляд свого часу справили досить
глибокий вплив ідеї Великої французької революції 1789 р. [Villalte 1979, 56]. Саме того ж пам’ятного
дня – 29 жовтня 1923 р. – Мустафу Кемаля було обрано першим Президентом Туреччини. І в подальшо-
му на цю найвищу державну посаду його обирали ще тричі: в 1927, 1931 та 1935 рр. [Atatürk 1963, 231–
232].

І вже 3 березня 1924 р., тобто через чотири місяці після переходу країни до республіканського
ладу, її меджліс (парламент) – Великі Національні Збори Туреччини (ВНЗТ) – прийняли закон
про скасування халіфату як вищого органу духовної влади над мусульманами колишньої
Османської імперії. А останньому халіфу усіх “правовірних” Абдул-Меджіду разом з його
численним гаремом та найближчим оточенням пропонувалось негайно залишити Туреччину
без будь-якого права повернення на батьківщину. Тоді ж на всій території країни почали
запроваджуватись за європейським зразком Громадянський кодекс, міжнародний календар та
сучасне літочислення, а вихідний день уряд переніс з п’ятниці на неділю [Baydar1973, 171–172,
181–183; Mardin 1981, 216–217; Величко 1928, 40–41].

Істотні зміни відбувались і в сфері народної освіти. У 1924 р. Турецький уряд спромігся прий-
няти через ВНЗТ закон про ліквідацію релігійних шкіл – “медресе”. Разом з тим у країні почали
функціонувати початкові та середні школи, що користувались всебічною підтримкою з боку дер-
жави. Поступово створювалась нова, світська система освіти [Szyliowicz 1980–1981, 118–212].

З нововведеннями у школах, а згодом і у вищих навчальних закладах була щільно пов’язана реформа 
алфавіту турецької літературної мови, рішучим прихильником якої був Мустафа Кемаль (Ататюрк). 
Справа в тому, що арабська в’язь, яка використовувалась ще за стародавніх часів, не зовсім відповідає 
особливостям турецької фонетики та словотворення. Виявилось, що для цього краще використати саме 
латинську абетку, не кажучи вже про її очевидну легкість у процесі вивчення та опанування [Atatürk 1981, 
20–21]. Життя довело, що латинський алфавіт, який був введений повсюдно в країні законом ВНЗТ від 
1 листопада 1928 р. і котрий використовується вже більше сімдесяти років, вельми задовольняє фонологічні 
особливості сучасної турецької мови. Дана реформа так само, як і заснування у 1932 р. за вказівкою 
М. Кемаля Турецького Лінгвістичного Товариства, становить унікальний експеримент, який за своїми 
масштабами не має аналогів у світовій практиці мовного будівництва [Турецька... 2000, 19].  “Новий 
турецький алфавіт, – зазначав перший Президент Туреччини, – повинен бути опанований швидко. Його 
мають вивчити кожний турецький громадянин, кожний чоловік, кожна жінка, вантажник, човняр. 
Розглядайте це як патріотичний і національний обов’язок. Протягом одного або принаймні двох років 
усе турецьке суспільство засвоїть новий латинський шрифт. З новою абеткою та новою свідомістю наша 
нація підтвердить, що її місце – разом з цивілізованими народами усього світу” [Quotations... 1982, 66].  Про 
виняткову захопленість М. К. Ататюрка мовною реформою говорить хоча б такий промовистий факт. 
Під час проведення цієї реформи Президент їздив по країні та за допомогою учнівської дошки й 
крейди показував, як треба писати літери нової абетки [Іkbal All Shah 1934, 253; Allan Çetin 1981, 
11]. І невипадково, в одному зі своїх виступів перед аудиторією він сказав таке: “Якщо б я не був 
Президентом, обіймав би посаду міністра освіти” [Quotations... 1982, 64].

Міністерством народної освіти Туреччини в усіх класах початкової середньої школи для
вивчення нового алфавіту був встановлений найкоротший термін – три місяці. На латиницю
повинні були перейти всі без винятку газети та журнали, тільки новою абеткою дозволялось
друкувати турецькі книжки. А по всій країні у терміновому порядку створювались спеціальні
лінгвістичні курси для дорослого населення [Грунін 1929, 345–346]. Англійський політолог
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Д. Джексон у зв’язку з цим справедливо відзначав, що Ататюрк досягнув своєї мети. “Усунувши
арабські слова та арабський алфавіт, замінивши грецькі назви міст турецькими (Константинополь
перетворився на Стамбул, Смірна – на Ізмір, Ангора – на Анкару), він дав Туреччині мову, яка
була безперечно турецькою, а запровадженням латиниці – полегшив туркам сприйняття західної
цивілізації” [Джексон 1937, 97].

Сучасний характер молодої Турецької Республіки набував особливого значення у зв’язку з
юридичним звільненням кемалістами на підставі закону ВНЗТ турецької жінки від всесилля ісламсь-
кого фундаменталізму. Жінка у Туреччині отримала рівні громадянські права з чоловіком. Вона
почала відмовлятись від чадри, займати гідне місце в усіх сферах суспільно-політичного життя. При-
клади з капітаном турецької регулярної армії Кара Фатьмою, командирами партизанських загонів
Айше-ханим та Хадідже-ханим – справжніми героями руху національного опору у 1918–1923 рр.,
відомими письменницями Халіде Едіб та Суад Дервіш, талановитою актрисою Мюніре Бінт-ханим,
першою турецькою льотчицею й парашутисткою Сабіхою Гекчен – переконливе тому свідчення.
Вперше за всю історію Туреччини право обирати та бути обраними до парламенту держави одержа-
ли представники прекрасної статі. До складу депутатів ВНЗТ балотувалась і дружина М. Кемаля
Латіфе-ханим. У квітні 1930 р. на муніципальних виборах своїм законним правом скористалась чи-
мала кількість турчанок. Обраними до ВНЗТ на парламентських виборах 1935 р. стали вже 18 вільних,
розкріпачених громадянок країни, серед яких була сільський староста Сати-ханим [Şemseddin Kutlu
1973, 94; Nermin Abadan-Unat 1981, 7–11; Gürbüz D.Tüfekci. 1981, 18; Women’s... 2001, 42–43.].

Гармонійно розвинута людина М. К. Ататюрк (він полюбляв турецьку літературу, знав напам’ять
поезії вітчизняних й перських авторів, виявляв інтерес до музичних творів) виступив з пропозицією про
реформування турецької музики [Quotations... 1982, 82]. З приводу цього проурядова газета “Ля Тюркі”
зазначала: “Музика та пісні, які тепер називають турецькими, ні в якій мірі не відповідають почуттям
турецької нації. Ця музика ... примушує сумувати. Між тим турки – народ веселий та сповнений
життя” [La Turquie 1934].

Важливим кроком на шляху здійснення кемалістської програми вестернізації Туреччини
стала реформа у побуті, і насамперед запровадження для місцевого населення загальноприйнят-
ного у сучасному світі одягу. Спеціальним декретом Турецький уряд зобов’язував у першу чергу
державних службовців носити замість фесок шляпи та кепі, а в офіційних установах працювати
з непокритою головою. Тільки Стамбул одержав тоді з-за кордону аж два вагони шляп [Mustafa
Baydar 1973, 201–202; Mиллер 1948, 153–154]. М.Кемаль терпляче пояснював, що, ставлячись з
повагою до національних традицій, водночас потрібно викорінювати будь-який фанатизм [Baydar
1973, 203–206; Пиотровский  1981, 27].

Зазначеним кемалістським перетворенням повністю відповідала і реформа турецької еко-
номіки. Зрозуміло, що Турецька Республіка, яка розбудовувалась, аж ніяк не могла орієнтува-
тись у своєму подальшому розвитку на колишню Османську імперію з її збанкрутілою системою
режиму капітуляцій.

У тій винятково складній обстановці 20–30-х років для республіканської Туреччини з метою якнай-
скорішого визволення від фінансової та іншої залежності іноземних держав керівництво країни на чолі з
М. Кемалем обрало єдино вірний у тих умовах шлях політики “етатизму”. Підкреслюючи необхідність
переходу до етатизму, завдяки якому “наша економіка і наша економічна незалежність повинні бути
захищені, зміцнені та отримати подальший розвиток” [Quotations... 1982, 69], М. К. Ататюрк в одному зі
своїх виступів зауважив, що наріжним каменем етатизму залишається приватне підприємництво, але під
надійним контролем держави у відповідності з потребами нації [Quotations... 1982, 72]. Саме з допомогою
етатизму при активній участі держави у період між двома світовими війнами нова Туреччина змогла
розгорнути спорудження низки важливих об’єктів промисловості та залізничного транспорту. А засну-
вання таких державних організацій, як “Сумербанк”, “Етібанк”, “Народний банк”, “Сільськогосподарсь-
кий банк”, “Морський банк” дало можливість утворити достатні внутрішні резерви для фінансування
різних галузей вітчизняної економіки [Киреев 1991, 108–109]. Тоді ж культурно-просвітительське товари-
ство “Тюрк оджаги” виступило зі зверненням до населення країни, в якому зазначалось, що священним
обов’язком кожного турецького громадянина є заохочення та підтримка національної промисловості.
“Громадяни, – говорилось у зверненні, – одягайтесь у вітчизняні тканини, споживайте місцеві товари!” А
приклад в цьому відношенні подав сам М. Кемаль (Ататюрк), який носив одяг переважно з тканин ту-
рецького виробництва [Мельник 1930, 54]. Повчальну характеристику етатизму дав відомий турецький
вчений-економіст Коркут Боратав. “Досвід кемалістської Туреччини в економічній політиці демонструє
вперше в XX сторіччі, що для відсталої та залежної країни <...> індустріалізація без зовнішніх дефіцитів
та без хронічної заборгованості й супутнього фінансового закабаління – не є цілком утопічною; в декіль-
кох словах, кемалістський експеримент може бути витлумачений як серйозна спроба подолати відсталість
й залежність в рамках національної капіталістичної моделі” [Korkut Boratav 1981, 188].
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Економічна стратегія Кемаля Ататюрка дає можливість зрозуміти і його погляди щодо
ролі праці в суспільстві, яка є моральним й соціальним обов’язком кожного громадянина Ту-
рецької Республіки. На його думку, особливо слід вітати й шанувати працю, що вважається
цінною та корисною для всієї нації і яка допомагає у підвищенні її добробуту. Навіть багаті
люди з високими прибутками повинні виконувати свій прямий обов’язок – трудитися [ Gürbüz D.
Tüfekci 1981, 21–22].

І, нарешті, останнє за підрахунком, однак менш за все за своїм значенням. Йдеться, зокре-
ма, про прийняття ВНЗТ закону (1934 р.) про введення повсюдно в Турецькій Республіці прізвищ.
Раніше в Османській імперії турки мали тільки імена. Причому першим ім’ям називали при
народженні, а другим – по досягненні зрілості. Тим же законом скасовувались колишні титули
та звання: “паша”, “бей”, “ефенді”, “ханим”. Це стало суттєвим внеском у здійснення таких
основних кемалістських принципів, як “республіканізм” та “лаїцизм” (“світськість”). 24 листо-
пада 1934 р. ВНЗТ урочисто проголосили Мустафу Кемаля – “Ататюрком”, що означає турець-
кою мовою “Батько турків”, врахувавши його видатні заслуги перед народом і державою. У той
же час реальна можливість отримання прізвищ надавалась усім громадянам Республіки [Atatürk
1963, 232; Пиотровский 1981, 34].

Важлива подія у процесі перетворення Туреччини на сучасну світську Республіку сталася ще
9 квітня 1928 р., коли парламентом було прийнято рішення про вилучення з тексту Конституції
1924 р. спеціальної статті про те, що “Іслам є державною релігією Туреччини”. Тоді ж відмінялась
і релігійна форма присяги Президента Республіки, депутатів на сесіях ВНЗТ, оголошувались поза
законом різні фундаменталістські організації та секти [Şerif Mardin 1981, 210; Ганусець 1961, 53].

З огляду на розглянуте, виникає законне питання – чи не був лаїцизм Ататюрка синонімом атеї-
зму? Відповідь може бути тільки однозначною – ні в якій мірі. І хоча засновник і перший Президент
Турецької Республіки був людиною, безсумнівно, передовою, послідовним прихильником прогресив-
них перетворень, однак атеїстом він сам себе ніколи не вважав. Більш того, в його виступах містились
іноді такі фрази, як “наша священна релігія ісламу, належністю до якої ми пишаємось” тощо [Кемаль
Ататюрк 1961, 325]. Достеменним є також факт його особистого звернення до літературознавця й
поета Мехмеда Акіфа, автора тексту турецького республіканського гімну – “Маршу незалежності”, зі
вказівкою про необхідність перекладу на турецьку мову Корану [Dankwart A. Rustowì 1980–1981, 112-
117]. А як розцінити, наприклад, розпорядження Верховного Головнокомандуючого Мустафи Кема-
ля будь-що зберегти в армії в інтересах її боєздатності полкових священників – мусульманських мулл?
Або ж як пояснити і таку досить цікаву обставину, що за увесь час його президентства в жодній з
діючих у державі мечетей служба так і не припинялась [Еремеев 1980, 160–161]?

Отже, примусити іслам “працювати” в інтересах Турецької Республіки, говорячи словами
Ататюрка, “...якомога скоріше повністю визволити нашу релігію, наші вірування від впливу старої
політики, старих політичних інститутів”– ось що розумілось насамперед при проведенні політики
лаїцизму, тільки за умов якого “релігія ісламу зможе продемонструвати свої високі якості”[Кемаль
Ататюрк 1966, 325] .

Не можна не погодитись з професором політичних наук Босфорського університету в Стам-
булі Суною Кілі, яка висловила думку, що з допомогою лаїцизму М. К. Ататюрк створив дер-
жавну релігію, здійснивши тим самим успішний історичний експеримент [Suna Kili 1981, 240].

А доктор орієнталістики Сорбоннського університету Поль Дюмон (Раul Dumont) вважає, що
лаїцизм разом з іншими основними принципами кемалістської ідеологічної системи (республіканіз-
мом, тюркізмом, народництвом, революційністю та етатизмом) офіційно перетворив Туреччину на
першу сучасну світську державу серед інших мусульманських країн [Paul Dumont 1980–1981, 25].

Життя довело, що саме вестернізація, яка настійно запроваджувалась  М. К. Ататюрком у рес-
публіканській Туреччині, викликала шалену протидію з боку непримиренної опозиції, і в першу чергу
фанатиків-ісламістів. І в цьому контексті феномен ісламського фундаменталізму виник не сьогодні та
навіть й не вчора, його витоки міцно пов'язані з існуванням Османської імперії, де турецькі султани
починаючи з XVI ст. поєднували разом з державною владою також духовну – халіфа всіх мусульман.

Розробка Мустафою Кемалем (Ататюрком) основ республіканського ладу після завершення
війни за незалежність 1918–1923 рр. торкнулась і сфери зовнішньополітичного курсу нової Ту-
реччини, девізом якого з самого початку стало: “Мир у домі – мир у світі” [Quotations 1982, 115–
123]. Першим Президентом Республіки була запропонована і нова концепція тюркізму, що віддзер-
калювала турецьку національну ідею та робила особливий наголос на суворому дотриманні
суверенітету Туреччини тільки на її власній території  [Enver Ziya Karal 1981, 29–30]. “Лише в
своїх національних кордонах наша Батьківщина забезпечить неподільну єдність” [Quotations 1982,
25], – заявив Мустафа Кемаль ще у 1919 р.

І невипадково, що з Турецьким рухом національного опору були солідарні мусульмани всього
світу і не тільки вони, а Анкара стала центром справжнього паломництва їх емісарів. Для того, щоб
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особисто зустрітись з М. Кемалем і висловити йому свою готовність надати всебічну допомогу, столи-
цю республіканської Туреччини відвідали емір Афганістану Амануллахан (1928), король Іраку Фейсал
(1931), шах Ірану Реза Пехлеві (1934), Йорданський король Абдулла (1937). А великий візир Марокко,
поздоровляючи лідера нової Туреччини з військовою перемогою над інтервентами, особливо підкрес-
лив, що “ця перемога викликала у нас сильне піднесення. Наші симпатії – на її боці”[Ataturk’ü 1973,
46–50; Шамсутдинов 1966, 277].

Державна мудрість М. К. Ататюрка яскраво виявилась також у рішучих зусиллях Турецько-
го уряду, що були спрямовані на врегулювання стосунків з країнами Балканського півострова і
насамперед з сусідньою Грецією. Так, 10 червня 1930 р. в Анкарі була погоджена конвенція, учас-
никами якої стали Туреччина і Греція, про остаточне вирішення питань, що випливали з факту
застосування Лозаннського мирного договору 1923 р. та угоди про обмін населенням між обома
державами. А вже 30 жовтня того ж 1930 року знову-таки в Анкарі був підписаний турецько-грець-
кий договір про нейтралітет, дружбу, погоджувальну процедуру й третейський розгляд [Миллер
1948, 261].

Туреччина – країна, територія якої розташована не тільки на півострові Мала Азія (істо-
рична назва “Анатолія”), а й також в Європі, на Балканах (“Східна Фракія”), – активно сприяла
скликанню балканських конференцій в 1930–1933 рр. Їх учасниками були повноважні представ-
ники Греції, Югославії, Румунії, Болгарії та Албанії. На зазначених конференціях велися перего-
вори з метою розв’язання низки питань, пов’язаних з налагодженням різнобічного співробіт-
ництва держав регіону[Honouring... 1981, 9; Зимина 1983]. Виступаючи на прикінцевому засі-
данні другої Балканської конференції (Анкара, 25 жовтня 1931 р.) Кемаль Ататюрк зазначав:
“Оскільки основною метою балканської єдності є співробітництво в сфері економіки, в галузі
культури <...> нема ніякого сумніву в тому, що утворення подібної організації було б позитивно
зустрінуте усім цивілізованим людством” [Кемаль Ататюрк 1966, 363].

Обстоюючи ідею вестернізації при проведенні реформ, Мустафа Кемаль добре розумів, що рано
чи пізно потрібно налагоджувати відносини Туреччини із західними державами. Про це свідчили вже
умови та зміст Лозаннського мирного договору від 24 липня 1923 р., а також подальший процес нор-
малізації, який дістав свій розвиток у низці двосторонніх договорів та угод, укладених у наступні роки,
зустрічах й переговорах на найвищому рівні. Так, 17 лютого 1927 р. згідно з угодою між Туреччиною і
США, відновлювались дипломатичні та консульські стосунки між обома країнами. 30 травня 1928 р. у
Римі був підписаний турецько-італійський договір про нейтралітет, погоджувальну процедуру та судо-
ве вирішення спірних питань; 3 лютого 1930 р. у Парижі було укладено договір про дружбу, погоджу-
вальну процедуру і третейський розгляд між Туреччиною і Францією[Миллер 1948, 260–261]. А 4 верес-
ня 1936 р. король Великої Британії Едуард VIII відвідав Стамбул, де відбулась його зустріч з Президен-
том Турецької Республіки М. К. Ататюрком [Atatürk 1963, 232; Atatürk 1981, 9].

Коли ж загроза миру та безпеці в Європі значно посилилась у зв’язку з приходом Гітлера до
влади у Німеччині, Кемаль Ататюрк так реагував на ці події. В інтерв’ю американській журналістці
Гледіс Бекер 21 червня 1935 р. він зауважив: “Деякі нещирі керівники, не беручи до уваги серйозність
війни, стали агентами агресії. Вони обманули нації..., спотворивши національні ідеї й традиції,
зловживавши ними”. При цьому Президент Туреччини підкреслив, що в разі, якщо раптово вибухне
війна, нації повинні, не вагаючись, організувати збройну відсіч агресору та об’єднати свою
міць[Кемаль Ататюрк 1966, 390]. Оскільки ситуація на Балканах у 1937 р. продовжувала
загострюватись, Ататюрк виступив із різкою заявою; “Хто нападе на балканські кордони, той
може обпектися” [Миллер 1963, 84].

Традиційно пріоритетним для Мустафи Кемаля (Ататюрка) залишався північний напрямок
міжнародних відносин Турецької Республіки і насамперед стосунки з сусідньою Україною. Вияв-
ляючи неабиякий інтерес до подій національної та всесвітньої історії (адже він був ініціатором
заснування у 1931 р. Турецького історичного товариства), Ататюрк безперечно був обізнаний з
різними сторінками турецько-українських взаємин XV–XVII ст., у тому числі й негативними. Од-
нак і тоді миротворча тенденція у цих взаєминах неухильно прокладала собі шлях та в решті решт
брала гору. І про це також добре знав Ататюрк. Більш того він глибоко був переконаний у тому,
що географічне розташування Туреччини і України є таким, яке всебічно сприяє розвиткові доб-
росусідських й дружніх стосунків між ними. “Можна сказати, що Україна й Туреччина – це дві
суміжні країни, – зазначав він. Звернемо свої погляди на Північ – там море, однак коли замисли-
тись на хвилину, що його нема, ми тоді побачимо, що Туреччина і Україна – найближчі одна до
одної країни. Також близька дружба між народами цих двох країн” [Кемаль Ататюрк 1966, 208].

Внаслідок відомих подій 1917–1918 рр. в Україні, а саме: утворення Центральної Ради і про-
голошення Української Народної Республіки (УНР) на політичній карті Європи народилась неза-
лежна, суверенна Україна [Субтельний... 1991, 130–135]. Симптоматично, що Туреччина негайно
без будь-яких умов офіційно визнала незалежну Українську державу і встановила з нею диплома-



183Східний світ №2 2001

Мустафа Кемаль Ататюрк - великий будівничий республіканської Туреччини

тичні відносини. До Києва прибули повноважні турецькі представники: посол Ахмед Мухтар-бей
і консул Ахмед Ферід-бей [Мхітарян 1995, 64].

У мемуарах Надзвичайного і Повноважного посла УНР у Туреччині Олександра Лотоцько-
го (1870–1939) [Лотоцький 1939] знаходимо цінні та водночас повчальні відомості для дослідження
українсько-турецьких взаємин. Обіймаючи посаду Посла в Стамбулі (кінець квітня 1919 – кінець
березня 1920 рр.) при дворі останнього турецького султана Мехмеда VI Вахідеддіна, О. Лотоць-
кий добре усвідомив незворотний характер приреченості Османської імперії. Водночас він безпо-
милково спромігся побачити в особі Мустафи Кемаля та очолюваного ним руху Національного
опору, що формувався, справжніх, надійних рятівників турецької державності. Згодом у своїх ме-
муарах “У Царгороді” він напише: “Бунтівний генерал Мустафа Кемаль-паша виявив великі
здібності у різних сферах – військовій, політичній, соціальній, культурній, користувався великою
популярністю серед турків... Сій особі судилося одіграти вирішальну роль в житті Туреччини у той
її переломний час, коли на історичних терезах вирішувалась її доля” [Лотоцький 1939, 28–29].

Справа дійшла до того, що особисті недруги О. Лотоцького обвинуватили його в “таєм-
них контактах” з Мустафою Кемалем [Лотоцький 1939, 66].

У спогадах О. Лотоцького наводиться такий промовистий факт. Під час вручення султа-
нові вірчих грамот його попередником на посаді Посла – М. Суковкіним та презентації складу
Українського посольства на цій урочистій церемонії був присутній генерал Мустафа Кемаль-
паша. Саме він користувався незаперечним авторитетом з боку Вахідеддіна, адже останній, був-
ши ще наслідним принцем, запросив генерала взяти участь в офіційній подорожі в складі Ту-
рецької державної делегації до Німеччини з 15 грудня 1917 р. – по 5 січня 1918 р. [Лотоцький
1939, 33–34]. Тоді ж він і звернув увагу та запитав, чому військові представники з оточення Ук-
раїнського посла одягненні в російську форму? Відповідь не примусила себе чекати: “Перед
від’їздом не встигли української замовити...” [Лотоцький 1939, 34].

Цілком можливо таке припущення, що подібне перше знайомство М. К. Ататюрка з Ук-
раїнським посольством залишило у нього приємні та незабутні враження. Адже за весь час його
президентства ставлення республіканської влади до цього Українського дипломатичного пред-
ставництва було досить толерантним.

Тим часом стратегічний курс лідера нової Туреччини, незважаючи на ідеологічні
розходження між самими українцями, залишався незмінним й непохитним – розвивати турецько-
українські взаємовідносини в дусі кращих часів і традицій, в інтересах обох сусідніх народів.

Саме з ініціативи Мустафи Кемаля (Ататюрка) та при його найактивнішій участі в Анкарі
в результаті конструктивних переговорів урядових делегацій обох сусідніх держав 2 січня 1922 р.
було укладено українсько-турецький Договір про дружбу і братерство [ЦДІАУ, ф. 239, оп. 1,
спр. 30, арк. 40–41; спр. 167, арк. 73; Удовиченко 1957, 26–32, 40–52; Baydar 1973, 87–89].

Цей договір підкреслював у своїй преамбулі, що обидві держави, “дійшовши згоди щодо прин-
ципів братерства націй і прав народів на самовизначення<...>, а також узявши до уваги їх близьке
сусідство на Чорному морі, вирішили зміцнити між собою назавжди з усією щирістю і відвертістю
найкращі і найсердечніші відносини та вірну дружбу в ім’я дуже численних спільних інтересів і укла-
сти з цією метою договір про дружбу і братерство” 59. Принципового значення набувала Стаття
друга договору, в якій говорилось про визнання офіційною Анкарою України “незалежною і суве-
ренною державою, створеною волею українських робітників і селян на території колишньої Російсь-
кої імперії...”. Дуже важливою є Стаття четверта: “З метою забезпечення відкриття Проток і вільно-
го проходу через них для торговельних зв’язків усіх народів обидві договірні Сторони погоджуються
передати остаточне вироблення міжнародного статуту про Чорне море і Протоки спеціальній кон-
ференції з делегатів прибережних країн з тим, щоб прийняті на ній постанови не могли завдати
шкоди повному суверенітету Туреччини...”. Стаття п’ята логічно пов’язана із попередньою. У ній
наголошується, що “обидві договірні Сторони як прибережні держави Чорного моря погоджуються
констатувати, що ніякий режим на міжнародних ріках, які вливаються в нього, не може ні застосову-
ватись, ні бути встановлений без їх дійсної участі”[Удовиченко 1957, 74].

Отже, важко переоцінити значення Договору від 2 січня 1922 р., що знаменував утворення
політичного союзу між обома сусідніми причорноморськими державами, істотно сприявши
військовим перемогам турецьких національно-визвольних і патріотичних сил. Звертаючись до
членів Української урядової делегації, Мустафа Кемаль зауважив: “Ми вельми зворушені тією
обставиною, що рішення про ваш <...> приїзд до нашого урядового центру було повідомлено
нам у момент, коли вороги вже вважали нас остаточно переможеними та хотіли переконати в
цьому весь світ. Це є ще одним підтвердженням дружніх почуттів, які демонструє до нас Украї-
на” [Кемаль Ататюрк 1966, 200]. Під час взаємних контактів обговорювались також перспекти-
ви розвитку торговельно-економічних, культурних, освітніх й наукових зв’язків між обома краї-
нами [ЦДІАУ, ф. 239, оп. 2, спр. 22, арк. 42, 228, 232].
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Турецько-український договір про дружбу і братерство, укладений в Анкарі 2 січня 1922 р.,
був ратифікований у березні 1922 р. законодавчими органами обох держав. А 23 червня того ж
року у Харкові – тодішній столиці України – між керівником Надзвичайного посольства Туреч-
чини, міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення Різою Нурбеєм і Генеральним
секретарем зовнішньополітичного відомства УСРР Л. Величком відбувся обмін ратифікаційни-
ми грамотами, внаслідок чого зазначений Договір набрав чинності... [Вісті... 1922]. До речі ук-
раїнський дипломат і вчений – тюрколог Л. Величко є автором рецензії на книгу М. К. Ататюр-
ка “Путь новой Турции”, присвячену національно-визвольному руху у цій країні. Рецензія була
опублікована в українському орієнталістичному часописі “Східний світ” [Величко 1930, 403–
406].

У відповідності до положень Договору від 2 січня 1922 р., що передбачали утворення
довготривалої атмосфери взаєморозуміння між двома країнами, представникам турецьких ділових
кіл, купцям, які приїздили в Україну в 20-і роки, надавались пільги під час проведення міжнародних
ярмарків у Києві, Харкові, Одесі. А турецькі торговельні судна були дуже частими гістьми в
українських чорноморських та азовських портах – Одесі, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську
[ЦДІАУ, ф. 239, оп. 1, спр. 144, арк. 76.].

Виконуючи доручення Мустафи Кемаля – докладно ознайомитись зі станом освіти і педагогіки
в Україні та інших республіках тодішнього СРСР, делегація працівників Міністерства народної освіти
Туреччини, очолювана заступником Міністра Нафі Атуфбеєм, у 1926 р. відвідала Київ та Одесу. Ту-
рецькі гості спостерігали навчальний процес в середніх школах, технікумах, київських політехнічному
та сільськогосподарському інститутах, їх зацікавила діяльність Всеукраїнської Академії наук та її
підрозділів. У заяві для преси, яку зробив керівник делегації, говорилось: “Ми з великим інтересом
ставимось до справи народної освіти в Україні і мусимо підкреслити, що нас тут дуже гостинно прий-
мають та дають повну можливість ознайомитись з усіма необхідними відомостями й матеріалами”
[Бюлетень... 1926, 5].

У свою чергу Народний комісаріат освіти України надіслав до Туреччини з 2 листопада
1928 р. по 7 січня 1929 р. делегацію діячів науки і культури в складі: правознавця та історика
О. Гладстерна, економіста О. Сухова, мистецтвознавця В. Зуммера, поета й літературознавця
П. Тичини. Делегація мала зустрічі й бесіди з ректором Стамбульського університету Омером
Нешадбеєм, директором Тюркологічного інституту та деканом історико-філологічного факультету
Стамбульського університету Фуадом Кепрюлюзаде, деканом юридичного факультету того ж
університету Мехмедом Тагір-беєм, письменниками Якубом Кадрі і Суад Дервіш, поетом Фаруком
Нафісом. Українські вчені виступали з науковими доповідями. А на честь відомого поета Павла
Тичини Стамбульське літературно-художнє товариство влаштувало вечір, який перетворився у
демонстрацію творчих зв’язків літератур двох дружніх народів. Делегацію прийняв турецький
Міністр закордонних справ Тевфік Рюштю-бей (Арас), вона отримала особисте привітання та
побажання успіхів від Президента Республіки Мустафи Кемаля (Ататюрка). Тоді ж українським
фахівцям була надана можливість за згодою турецького Міністерства народної освіти ознайомитись
з архівами Стамбула і Анкари, де зберігаються унікальні матеріали з історії України ХVІ–ХVІІІ ст.
[Східний світ 1929, 375–385; Відділ рукописів НБУ  ф. X, №№ 22917, 28244 ].

Беручи до уваги результати даної подорожі, правління Всеукраїнської наукової Асоціації схо-
дознавства (Асоціація була заснована у 1926 р. і становила важливий центр розвитку тюркології), вра-
ховуючи високий рівень тодішніх українсько-турецьких взаємовідносин і схвальне ставлення до цього
М. Кемаля, розглядало на своїх засіданнях протягом 1929 р. питання про підготовку археографічної
експедиції до Туреччини. В зв’язку з цим була затверджена відповідна робоча група, до складу якої
увійшов А. П. Ковалівський, згодом видатний український сходознавець, заслужений діяч науки [Відділ
рукописів НБУ  ф. X, № 28757 ].

У той же час турецькі вчені відвідували Україну. Професор Фуад Кепрюлюзаде і доктор
Решід Сафет-бей, головний редактор журналу “Economist d’Orient”, взяли участь у роботі II з’їзду
українських орієнталістів, що відбувся у Харкові протягом 1–6 листопада 1929 р. [Східний світ
1930, 369–379].

А турецький літератор Резван Нафіз-бей опублікував на шпальтах двох номерів журналу Міністер-
ства Народної освіти Туреччини за 1927 рік докладний нарис про творчий шлях геніального українсь-
кого Кобзаря –Тараса Шевченка разом з перекладами на турецьку мову уривків з ряду його творів
[Сафаров 1929, 371–372].

Винятково плідною у 20-і та на початку 30-х рр. була діяльність в галузі тюркології патріарха
українського сходознавства академіка Агатангела Кримського (1871–1942). Адже вихід у світ тоді таких
його фундаментальних монографій, як : “Історія Туреччини”, “Вступ до історії Туреччини. Європейські
джерела XVI в.”, “Історія Туреччини та її письменства” [Кримський 1924; 1926, 81–114; 1927, 65–124],
де з усією скрупульозністю проаналізовані політичні, соціально-економічні й культурні процеси в цій
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країні – яскраве тому підтвердження. Очолюючи у 20-і роки Тюркологічну комісію, а з лютого 1930 р. і
Комісію для вивчення історії Близького Сходу у складі Всеукраїнської Академії наук (ВУАН), А. Кримський
приділяв першочергову увагу підготовці монографічних досліджень, статей і повідомлень, наукових
доповідей, брошур та лекцій, присвячених турецькій проблематиці. Ось назви деяких з них, що і сьогодні
становлять без усякого сумніву великий інтерес: “Історія Туреччини у західно-європейській літературі”,
“Молодотурецька революція 1908 р.”, “Економічний розвиток Туреччини”, “Українсько-турецькі
взаємини у XVII ст.”, “Україна за турецькими й татарськими джерелами”, “Україна у творах турецьких
письменників” та ін. Планувалось також регулярно видавати тематичний збірник "Студії з історії
Туреччини” [Відділ рукописів НБУ ф. X, №№ 22036, 22038, 22041, 22044].

І не випадково один з найближчих соратників М. К. Ататюрка прем’єр-міністр Туреччини
Ісмет Іненю, відвідавши Київ наприкінці квітня 1932 р. й ознайомившись з діяльністю ВУАН,
заявив: “Я надзвичайно зворушений теплою зустріччю в стінах вищої наукової установи Украї-
ни – ВУАН. Повернувшись до Туреччини, я розповім про ту величезну творчу роботу, яка про-
водиться тут, на Україні, зокрема про роботу Вашої Академії наук...” [Пролетарська... 1932].

Не можна не навести і такий факт, що заслуговує на увагу. У лютому 1936 р. у Києві була
розгорнута виставка полотен сучасного турецького живопису. Експонувались 82 картини, при-
свячені національно-визвольному руху в Туреччині (1918–1922 рр.), Мустафі Кемалю Ататюрку,
його подальшій багатогранній реформаторській діяльності. Особливу увагу привертав майстерно
виконаний портрет засновника і першого Президента Турецької Республіки роботи художника
Ібрагіма Чали. 5 лютого відбулось урочисте відкриття виставки в залах Київського художнього
музею. Уже в перший день там побували понад тисяча відвідувачів [Черніков 1982, 117].

Аналізуючи турецько-українські взаємовідносини у 1918–1938 рр., можна з цілковитою
підставою стверджувати, що Туреччина за свою багаторічну історію ще ніколи не досягала та-
кого високого рівня дружнього різнобічного й стабільного співробітництва з сусідньою Украї-
ною, як за часів Ататюрка. Це була справжня благодатна епоха в історії обох країн.

Заслуги Мустафи Кемаля Ататюрка (він помер 10 листопада 1938 р. о 9.05 ранку після
тяжкої і тривалої хвороби [Atatürk1988, 52] перед Туреччиною й перед світовим співтовариством
є великими і незаперечними. У 1981 р., коли відзначалось 100-річчя від дня його народження,
цей рік у нього на батьківщині був оголошений “Роком Ататюрка” [Opening... 1981, 4]. А у штаб-
квартирі ЮНЕСКО в Парижі 16–18 грудня 1981 р. відбувся Міжнародний симпозіум на тему
“Ататюрк – засновник сучасної держави”, учасниками якого стали понад двох десятків учених-
тюркологів з одинадцяти країн світу. Пощастило взяти участь у симпозіумі і автору цих рядків
[Atatürk 1984, 229–269; Международный... 1983, 114–116].

Можна тільки висловити щире задоволення тим, що сучасні лідери Туреччини прагнуть
втілити в життя заповіт М.К. Ататюрка – розвивати всебічне співробітництво й партнерство із
сусідньою Україною в ім’я загального миру, щастя й процвітання обох дружніх народів.
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ДИСКУСІЯ
Во время V Востоковедческих чтений был проведен круглый стол, посвященный  изучению

истории кочевых народов Евразии. В ходе обсуждения докладов наметились наиболее актуаль-
ные  проблемы современного кочевниковедения. Многие из них  дискуссионны и требуют широ-
кого обсуждения. Поэтому журнал “Східний світ” открывает новую рубрику “Дискусії” обсужде-
нием  проблем изучения номадизма.  В нашем издании уже были опубликованы статьи по этой
тематике: Н.Н.Крадин (Східний світ  2000, №1); Т.Д.Скрынникова (Східний світ, 2000, №2 ). Мы
надеемся, что  в дискуссии примут участие историки, филологи, археологи, этнологи, культуроло-
ги, религиеведы, политологи.   Предметом дискуссии могут быть :

История экономики кочевых сообществ  (развитие  скотоводства как базовой отрасли эко-
номики; роль войны в кочевых обществах; работорговля и критерии ее оценки; развитие товар-
но-денежных отношений; проблемы оседания кочевников и особенности земледелия в кочевых
обществах и др.)

Социальная история кочевых обществ (особенности формирования кочевнических элит;
критерии социального  расслоения кочевых обществ, организация власти  в кочевых обществах).

Этническая история  (особенности формирования этносов, взаимодействие  кочевых эт-
носов и оседлых, критерии этнической атрибуции материальной культуры кочевников).

Редакция готова рассмотреть и другие дискуссионные проблемы  кочевниковедения, пред-
ложенные нашими авторами. Языки  статей – украинский,  русский, английский.

A Round Table on  history of Eurasia nomadic peoples was held during the 5-th A. Krymsky
Oriental Readings. The most actual problems of Modern Nomadic studies were marked there. Many of
them are debatable. Therefore a new  heading - Discussion on the problems of Nomadic studies – will
be opened in the journal “The World of the Orient”. In our edition some articles on these subjects have
been already published: N.N.Kradin “Nomadism in the modern theories of the historical process“ (2000 –
№ 1); T.D.Skrynnikova  “The sacral legitimation of the authority in the Mongol Empire“ (2000 – № 2). We
hope, that historians, philologists, archeologists, ethnologists, culture explorers, religion explorers,
politologists  will take part in this discussion.

The subjects of discussion may be:
History of economy of nomadic communities (development of cattle breeding as a base branch of

economy;  role of war in nomadic societies; slave-trade and criteria of its  estimation; development of
commodity-money relations; problems of settling of nomads and peculiarities of agriculture in nomadic
societies, etc.)

Social history of nomadic societies (peculiarities of establishment  of nomadic elites; criteria of
social stratification of nomadic societies; organization of power in nomadic societies).

Ethnic history (peculiarities of formation of ethnoses, interrelation between  nomadic and settled
ethnoses, criteria of ethnic attribution  of material culture of nomads).

Edition will be ready to consider other debatable problems on Nomadic studies  offered by our
authors as well. The articles may be in Ukrainian, Russian, English.

Під час V Сходознавчих читань було проведено круглий стіл, присвячений вивченню
кочових народів Євразії. В ході обговорення доповідей визначились найбільш актуальні проблеми
сучасного кочівникознавства. Деякі з них дискусійні і потребують широкого обговорення. Тому
журнал „Східний світ” відкриває нову рубрику „Дискусії” обговоренням проблем вивчення
номадизму. У нашому виданні вже були надруковані статті з цієї тематики: М.М. Крадіна
(Східний світ 2000, № 1), Т.Д. Скриннікової (Східний світ 2000, № 2). Ми сподіваємось, що у
дискусії візьмуть участь історики, філологи, археологи, етнологи, культурологи, релігієзнавці,
політологи.  Предметом дискусії можуть бути:

Історія економіки кочових суспільств (розвиток скотарства як базової галузі економіки;
роль війни у кочових суспільствах;  работоргівля і критерії її оцінки; розвиток товарно-грошових
відносин;  проблеми осідання кочовиків і особливості землеробства у кочових суспільствах).

Соціальна історія кочових спільностей (особливості формування кочівницьких еліт; критерії
соціального розшарування кочівницьких суспільств;  організація влади у кочових утвореннях)

Етнічна історія (особливості формування етносів, взаємодія кочових і осілих етносів,
критерії етнічної атрибуції матеріальної культури кочовиків)

Редакція готова розглянути інші дискусійні проблеми кочівникознавства, які запропонують
автори. Мова статей – українська, російська, англійська.
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ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ КОЧОВИКІВ ЗА
АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

 Історіографія питання та завдання статті. Аж до останнього часу історія кочовиків
України розглядалася, в основному, лише у контексті історії населення лісостепових і лісових її
регіонів. При цьому найбільша увага приділялася дослідженню історії пізніх кочовиків [Федоров-
Давыдов 1966; Плетнева 1958; 1982; Артамонов 1972; Кляшторный, Савинов 1994; Толочко 1996;
Моця, Халиков 1997 та ін.]. Більшість робіт з історії кочових народів раннього залізного віку
базуються на археологічному матеріалі. Історія ранніх кочовиків докладно розглядалася лише в
соціальному [Polaniy 1968; Carneiro 1973; Хазанов 1975; Тереножкин 1977; Bonte 1981; Claessen
1989; Khazanov 1981; 1982; 1984;] аспекті. На базі  археологічних даних з залученням письмових
джерел викладалася історія скіфів [Черненко 1984; Мурзин  1992; Алексеев  1996; 1998]. Вивченню
ж економіки кочовиків приділялося мало уваги, хоча саме економіка є основою розвитку будь-
якого суспільства. В сьогоденні назріла необхідність і одночасно створилися сприятливі умови
заповнити цей пробіл. Автор дотримується традиційної точки зору на те , що розвиток
продуктивних сил є базисним, тобто причинним фактором, а політична, етнокультурна і соціальна
історія є його похідними надбудовного характеру. Тому питання економіки, у якій варто шукати
причини, мотиви, пояснення багатьох історичних подій, повинні зайняти, нарешті, своє гідне
місце у проблематиці раннього номадизму.

Суспільство будь-якого рівня розвитку щогодини, вільно чи мимоволі, вирішує три фун-
даментальні питання, що мають глибокий економічний зміст [Самуельсон 1993, 3]:

що  –  які товари (продукти праці) повинні вироблятися;
як – тобто з яких ресурсів і за допомогою якої техніки, за якою технологією, продукти

праці повинні бути вироблені;
 для кого – призначені вироблені товари (продукти праці), тобто хто повинен володіти

ними і розподіляти їх.
Інакше кажучи, фазами економіки, що трактується як сукупність виробничих відносин, є

формування потреб, виробництво, розподіл і споживання продуктів праці. Ці фази складають суть
процесу відтворення економіки будь-якого суспільства і, відповідно, предмет дослідження при
економічному підході до вивчення суспільств, відомих нам лише за археологічними джерелами.

Стосовно скіфської степової спільноти жодне із трьох зазначених фундаментальних питань
економіки довгий час не розглядалося. Б. М. Граковим, Б.А. Шрамком розв’язувалися в
основному питання господарства [Граков 1954; 1971; Шрамко 1965; 1971; ]. Висвітлення економіки
ранніх номадів за матеріалами Єлізаветівського городища в ракурсі греко-варварських відносин
можна знайти у дослідженнях Й. Б. Брашинского [Брашинский 1980]. Пізніше греко-варварським
економічним зв’язкам були присвячені роботи О.М. Щеглова [Щеглов 1987; 1994; 1998], К.К.
Марченка [Марченко 1980, 1991], М.Ю. Вахтиної [Вахтина 1984; 1998]. Економічна
характеристика Подоння в ранньому залізному віці дана В.Д.Житниковим, О.П. Медведєвим
[Житников 1992; Медведев 1998].
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Вивчення історії економіки кочовиків за археологічними даними

Доки основні уявлення про Степову Скіфію формувалися на основі поховальних пам’я-
ток, які відрізняються фрагментарністю і втратою більшої частини інформативних в галузі гос-
подарства ознак, причини такої “неуваги” скіфологів до питань економіки мали об’єктивний
характер. Залишаючись тільки на артефактній базі поховальних пам’яток, важко уявити, на-
приклад, особливості розподілу валового продукту чи форми власності на засоби виробництва,
характер виробництва, його організацію та інші питання, що звичайно знаходяться в полі зору
дослідника економіки.

Однак у зв’язку з розвитком економічної науки, а саме з появою палеоекономічного і па-
леоекологічного методів дослідження і залученням їх до проблем історії давніх суспільств, ситу-
ація істотно змінилася. Вирішення питань палеоекономічного і палеоекологічного аспектів історії
Степової Скіфії полегшують високий рівень вивченості закономірностей еколого-економічного
розвитку суспільств [Калесник та ін. 1992] та розробки у галузі палеоландшафтознавства [Век-
лич 1990]. Дієвість застосування цих підходів стосовно давніх суспільств була визнана лише в
останній час [Анненков 1984; 1992; Гаврилюк 1992; 1993; 1994; 1997; Томашевський 1993; Моця,
Томашевський 1997]. Складність вивчення історії економіки на основі археологічних джерел у
даному випадку  збільшується через те, що мова йде про номадичні утворення, які  у писемних
джерелах характеризуються досить однобоко – як грізна і непереможна сила. Тому і в науковій
літературі  – як вітчизняній, так і зарубіжній – склалося уявлення про кочові утворення як про
спільноти, що існують за рахунок  грабунків та військових кампаній. Навіть з`явилося поняття
“військова економіка”. Не заперечуючи великого значення війни у житті кочовиків, все ж зазна-
чу, що це тільки один бік багатогранної економіки номадів, яка досить швидко змінюється .

Cлід підкреслити, що майже  весь час основна увага дослідників була спрямована на вив-
чення матеріальної культури ранніх номадів і на дослідження їх соціальної та етнічної історії.
При цьому після кризи американської антропологічної школи, вивчення соціокультурного ас-
пекту ранніх номадів повернулося на висвітлення конкретних питань, без особливих узагаль-
нень. Тільки останнім часом почалось вивчення палеоекономіки суспільств взагалі і кочових
зокрема. Дослідження окремих кочових спільнот (кочовиків пізньої бронзи, скіфів, хунну, кочо-
виків ранньослов’янського і давньоруського періодів) сприяють виявленню певних закономірно-
стей їхнього економічного розвитку. Простежуються  основні тенденції  такого розвитку на
кожному з етапів існування того чи іншого суспільства. Разом з цим виникають деякі спірні
питання у висвітленні економіки номадів, у першу чергу так званих ранніх, тобто, кочових
суспільств, уявлення про які складаються на підставі дослідження археологічних джерел.

Таким чином, завдання статті  – висвітлити основні дискусійні моменти у вивченні історії
економіки ранніх кочовиків і на прикладі степових скіфів показати, як вони вирішуються на базі
археологічних та писемних джерел із залученням методів суміжних наук.

Дискусійні питання у вивченні економіки кочових суспільств. Останнім часом намічено два
напрями в оцінці кочівництва. За першим будь-яке кочове суспільство, як суспільство в основі
розвитку якого лежить відтворююче господарство – чи то землеробство, чи скотарство, –
розвивається як прогресивне, за загальними  соціально-економічними законами розвитку
людства. Ю.В. Павленко навіть вважає, що за умови встановлення регулярних економічних і
політичних зв`язків з осілими цивілізаціями, кочовики “здатні вийти на рівень ранньокласових
відносин”[Павленко 1994, 123].

Згідно з іншим напрямом – кочове суспільство – лінія розвитку, яка веде у глухий кут, воно
консервативне. М.М. Крадін вважає, що поділ номадів Євразійських степів на ранніх та пізніх
(він розглядає  ці поняння як два різні етапи еволюції їхньої матеріальної культури) не відповідає
дійсності. Він вважає, що те, що знаходиться між кочовиком і природою, тобто знаряддя праці,
методи ведення скотарства, худоба, не змінюються на кожному із зазначених етапів розвитку. А
відтак і кочове господарство не змінилося з часів зародження номадизму до його занепаду. Ав-
тор робить висновок про назмінність виробничих сил кочівництва в цілому. [Крадин 1992 51,52].

Як прибічник першого напряму у вивченні кочових суспільств,  вважаю, що рішення цієї
проблеми залежить від детального вивчення класичних кочових об`єднань. І, як це не парадок-
сально звучить, найбільш об`єктивну картину може дати дослідження кочовиків, які відокрем-
лені від сучасних великим проміжком часу і не зазнали впливів індустріально розвинутих
суспільств, тобто номадів  в їх класичному вигляді.

Тобто висновок М.М. Крадіна базувався на матеріалах вивчення хунну, економічний роз-
виток яких, як пише і сам автор, значною мірою залежав від змін в економічному житті сусідів.
Крім того, письмові відомості про хунну належать тим самим сусідам, які потерпали від набігів
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північних кочовиків  і які намагалися принизити загарбника, показати його відсталість. Архео-
логічні ж дані, на наш погляд, про той чи інший народ більш  об’єктивні.

З іншого боку, висновок про консерватизм економіки кочового суспільства насамперед
базується на закономірному відставанні  змін в економіці від подій соціальної і політичної історії
народу. Відомості про ці події для суспільства ранніх кочовиків мають уривчастий характер і
грунтуються на письмових, скоріше літературних джерелах, ніж на статистичних даних чи еко-
номічних звітах, на яких звичайно базується економічна наука.

Тому для доведення справедливості першого напряму використовуються класичні кочо-
вики раннього залізного віку – степові скіфи. Дані археології, антропології та палеодемографії,
палеозоології, палеоботаніки, палеопедології та інших природничих наук зіставляються з дани-
ми письмових джерел, у першу чергу  з тими, які містяться у IV книзі „Історії” Геродота [Дова-
тур, Шишова, Каллистов, 1982]. Тільки після цього набута досить обмежена економічна інфор-
мація співвідноситься з деякими закономірностями,  визначеними сучасною економічною нау-
кою, і можна зробити висновки стосовно проблем економічного розвитку степового скіфського
суспільства.

На основі аналізу матеріалів більш ніж сотні скіфських степових пам’яток осілості і близь-
ко 4000 поховань визначено етапи розвитку економіки кочових скіфів  і створено економічні
моделі, відповідні для кожного етапу історичного розвитку скіфського суспільства.

1. Період архаїки (модель грабіжницької економіки). Розвиток техніки і технологій, міжна-
родної торгівлі і ринків, становлення монетної функції срібла і золота, організації військової
справи і забезпечення сировинними, мінеральними, сільськогосподарськими й енергетичними
ресурсами передньоазійських цивілізацій передбачав включення в  їх економічні системи вар-
варського компонента. ”Розширення кордонів, поповнення робочої сили й асиміляція сусідніх
варварів – це види діяльності, властиві будь-якій цивілізації” [Тойнби  1999, 99]. З іншого боку,
кочове суспільство, зберігаючи політичну незалежність і свою етнокультурну специфіку, нама-
гається ввійти в економічну систему  сусідньої цивілізації, хоча б тому, що воно одержує звідти
тим чи іншим шляхом необхідні знаряддя праці, продукти, предмети розкоші.

 “Світовий” порядок країн Близького Сходу і Європи в ранньому залізному віці мав біпо-
лярний характер. Його геополітичними полюсами були “східна цивілізація” (західноазійські,
іранські наддержави “епілогу шумерської історії”) і “середземноморський Захід” [Тойнби  1999] –
строкатий конгломерат античних центрів. Поступово їхній розвиток набув форми зустрічного
просування, а потім боротьби за гегемонію, спочатку в Малій Азії, а потім у геополітичному
масштабі. До суперництва сторін не могло не  залучитися населення степового регіону Північного
Причорномор’я, який завжди являв інтерес для кочовиків як вихід у Європу.

Номади Північного Причорномор’я в перед- і ранньоскіфський час були замкнуті на еко-
номічну систему передньоазійської цивілізації. Про це впевнено можна судити по матеріальній
культурі (речам передньоазійського походження з поховань  кіммерійців і ранніх скіфів) і за
численними свідченнями нарративних джерел [Мурзин 1978; Ильинская 1982; Махортых 1991].

Традиційно до складу базових територій архаїчної Скіфії  VII – початку VI ст. до н.е. вклю-
чаються Північний Кавказ і Прикубання [Давня... 1999, 39–40], тобто землі, розташовані з одно-
го боку, безпосередньо перед об’єктами набігів, з іншого боку – природно захищені гірськими
системами від ударів з півдня. Очевидно, не випадково кочовики у своєму просуванні з глибин
Азії, зупинилися саме  в районі Північного Кавказу.

Скіфські походи в Передню Азію  були переможними, однак, крім погромних, не мали
інших видимих результатів. Маршрути тривалих, на кілька років, походів проходили через і на
обжиті хліборобами простори. Наносячи нищівних ударів  на шляху свого просування, спусто-
шуючи міста, цілі провінції і навіть держави, “кочовики з півночі”, проте, не прагнули підкоряти
держави Передньої Азії, тобто встановлювати там своє тривале політичне панування. Однією з
причин цього було те, що в соціально-економічному, формаційному плані кочовики ще були
занадто “юні” і самі, очевидно, не утворювали держави в якій-небудь, навіть найпростішій, її
формі.  Вони ніби-то  не знали, що робити з підкореними  їм народами та територіями. Ані в
господарському сенсі, ані в політичному освоїти захоплені землі в той період своєї історії вони
ще не могли.  Тобто дружини скіфів архаїки являли собою хоча і грізну, але сліпу військову силу,
що діяла не сама по собі, а у блоці з якою-небудь державою. Сама по собі просто степова тери-
торія новим кочовикам, що знаходяться на поки ще вкрай низькому соціальному рівні, не по-
трібна.  Цим кочовикам необхідний населений світ, у якому вони відчужували б відсутні у них
продукти землеробства і ремесла, задовольняючи амбіції свох вождів, щоправда, безупинно зро-
стаючі. Таким світом для іранських кочовиків передскіфського і ранньоскіфського періодів були
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країни Передньої Азії. Подібна соціально-політична структура кочового утворення, позбавлена
економічних і політичних цілей гегемонія, що не допускала інших, крім військової, форм підпо-
рядкування народів, не мала ні можливостей, ні особливих перспектив для скільки-небудь три-
валого існування поза власними етнокультурними межами.  Тому у період скіфської архаїки
мова в основному йшла про грабіжницькі походи [Скорий 1996], результатом яких було захоп-
лення здобичі, а не встановлення панування. Однак разом з тим не викликає сумнівів, що скіфські
родоплемінні союзи в період архаїки вже продемонстрували свою здатність до згуртованості,
єдності, а також наявність достатньої економічної бази, яка забезпечила створення їхнього боє-
здатного кінного війська. Скіфські військові об’єднання  виявилися здатними до погоджених дій
і тривалих військових кампаній, володіли передовою технікою і тактикою бою, відрізнялися
організованістю і в той же час – високою пластичністю, адаптаційною здатністю, що дозволяло
успішно діяти в різноманітних кліматичних умовах далеко від місць  первинного базування.

Відповідно, економіка кочового суспільства цього періоду має просту структуру. Вона мо-
ногалузева, – скотарство в кочовій його формі складає єдину галузь. Домашні виробництва роз-
винуті слабко і забезпечують лише мінімальні потреби кочовиків. Обмінні відносини ледь на-
мічені, а одержання продуктів землеробства і ремісничої продукції найчастіше здійснюється на-
сильницьким шляхом. Економічні сили суспільства спрямовані на організацію успішних набігів.
Цьому сприяла і селекційна робота в скотарстві (селекція витривалих верхових порід коней), і
підпорядкування своєму впливу металургійних центрів, і розвиток обробки заліза, і вдоскона-
лення зброї, й інновації у військовій справі. Тобто економіка націлена на грабіжницькі заходи, а
політика – на придушення й утримання в страху сусідів. Тільки в цей період набіги грають ту
роль, що їм приписують деякі дослідники, розглядаючи грабунок як основу економіки всіх кочо-
вих суспільств. Це історично короткий період у житті майже кожного кочового утворення. Особ-
ливістю  етнополітичного об’єднання цього періоду є нечисленність кочовників, що зумовлюється
неминучими втратами найдужчих членів суспільства, низьким коефіцієнтом приросту населен-
ня, викликаним, крім інших, властивих примітивному суспільству, причин ще й тривалим відто-
ком основної частини чоловічого населення. До певного часу захоплені в ході грабіжництва
продукти і товари забезпечують потреби суспільства.

 Але період цей недовготривалий, оскільки самі ж кочівники, розоряючи сусідні народи,
підривають основу, на якій вони намагаються створити своє благополуччя. З іншого боку  рано
чи пізно на противагу кочовикам виникає сильна держава осілого населення, яке може протид-
іяти кочовикам.  Якщо у VII ст. до н.е. – початку VI ст. до н.е. кочовики мали достатню для
реалізації стрімкого руйнівного набігу перевагу у військовому відношенні перед осілоземлеробсь-
ким населенням, то передумов для державотворення по типу майбутніх степових імперій [Кляш-
торный, Савинов 1994] на захоплюваній густо населеній і економічно развинутій території не
було. Спроба скіфів зміцнитися в Передній Азії, як відомо, закінчилася “кривавим бенкетом
Кіаксара”. У фінальну фазу періоду скіфської архаїки кочовики зіткнулися з могутньою Персь-
кою державою. Очевидно, уже з другої чверті VI в. до н.е. у перської армії вже нагромадився
досвід як виявлення і відбиття кочівницької атаки, так і у створенні “військ протикочівницької
оборони”, рекрутованих не тільки з персів, але і із самих кочовиків, що уже без всякого жаху
протистояли грабіжницькому набігу. Як тільки на територіях –  об’єктах набігів кочовиків з’яв-
ляється сила, здатна їм протистояти, виникає необхідність пошуків нових “хліборобів-донорів”.
Слабкі в економічному відношенні скіфи періоду архаїки змушені були відступити з Передньої
Азії і шукати собі “нову батьківщину”.

2.Геродотова Скіфія (модель військової економіки). Кінець VI – кінець V ст. до н.е. (Геро-
дотова Скіфія) вважається періодом віднайдення скіфами батьківщини в Північному Причорно-
мор’ї. Це період багатолюдності в лісостепу і початку проникнення кочовиків у степ. У степовій
зоні Північного Причорномор’я він засвідчений  поки ще невеликою кількістю поховальних
пам’яток. Саме у цей період в економіці кочового населення визначальну роль починає грати
сусідство з античними центрами. Йде ніби-то рівнобіжне освоєння степового простору Північного
Причорномор’я представниками різних цивілізацій – розвиненої античної і “загальмованої” ко-
чівницької. Вочевидь греки реально оцінили економічні можливості нового для них регіону і
цілком свідомо обмежилися прибережною смугою, залишивши відкритий степ більш пристосо-
ваним до нього кочовикам. У цьому суть тривалого взаємодоповнюючого співіснування антич-
ної і кочівницької культур. Для скіфів – це період чисто кочової моногалузевої економіки. Відсутні
продукти ремесла і землеробства поповнюються через набіги на Лісостеп, що стає джерелом
надходження металургійної сировини і напівфабрикатів, хутра, меду, людських енергоресурсів
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(рабів). На відміну від Передньої Азії, сильної держави в противагу кочовикам, у Лісостепу не
існувало. У той же час соціально-політична структура скіфів у степовій зоні Північного Причор-
номор’я безупинно удосконалюється, оскільки вона знаходилася під каталізуючою дією антич-
ної культури. У повідомленнях Геродота, в інших писемних джерелах міститься кілька пасажів,
згідно з якими степові скіфи видаються згуртованими у певні об’єднання з “протоцарями” на
чолі. На відміну від періоду архаїки, вони вже знають, що робити з підкореною територією, як
поширити і забезпечити політичні й економічні форми свого панування на захоплених землях.
Убивство полонених  із розвитком  суспільства стає анахронізмом. Своєрідним підсумком цієї
економічної фази  стає повна політична й економічна залежнісь племен лісостепової зони  від
кочовиків.

Механізм такого підпорядкування можна простежити на сучасних матеріалах, наприклад
на взаєминах народностей хуту і тутсі. Хуту – це численне землеробське населення Центрально-
Східної Африки, яке  у VII–X ст. жило на території сучасних держав Руанди і Бурунді. З XVI ст.
ці території захопили нілотські племена скотоводів-тутсі, які прийшли з півночі. Вони поступа-
лися землеробам-хуту  чисельністю, але перевершували їх  войовничістю. Протягом усієї майже
500-річної історії спільноти хуту-тутсі зберігалося політичне і соціально-економічне панування
скотарської меншості-тутсі (і зараз  їхня частка в населенні країн не перевищує  14 %) [Encyclopedia.
1993–1997,51]. Своєрідну “стабільність” чисельності населення забезпечували періодичні гено-
циди на кшталт останньої етнічної катастрофи в Руанді, коли були вирізані чоловіки хуту, але
народилася велика кількість нащадків тутсі від згвалтованих жінок хуту.

 Механізм взаємин кочовиків і хліборобів і утворення нових етносів у давнину навряд чи
принципово відрізнявся від наведеного прикладу. Напевне, подібним чином було підкорене ко-
човиками лісостепове населення Причорномор’я. Тим більше, що рівень розвитку племен Лісо-
степу був досить низьким. Тільки оволодіння навичками отримання заліза з болотної руди вивів
населення лісостепу із „загальмованого” розвитку. Наявність сировини – руди і деревини – за-
безпечили це виробництво, а зростаючий попит на вироби з заліза у степовиків  відіграв роль
каталізатора розвитку. Приклад цьому – матеріали  Більського городища з його розвиненими
ремеслами  [Шрамко, 1965].

Після встановлення панування кочовиків над Лісостепом, відкривається можливість гос-
подарського освоєння території малозаселеної степової зони Північного Причорномор’я. Тобто
номади здійснюють у лісостеп і степ Північного Причорномор’я вже не грабіжницькі походи, а
військові, завойовницькі, у результаті яких  вони закріплюють за собою  й освоюють нові великі
території. Здатність скіфського степового соціально-економічного і політичного  утворення ве-
сти тривалі військові кампанії “на рівних” з провідними державами світу прекрасно ілюструє
війна з Дарієм. Як це не парадоксально звучить, але період з VI – по кінець V ст. до н.е. можна
вважати періодом військової і суто кочової економіки кочовиків Північного Причорномор’я.

3. „Археологічна Скіфія” (модель скотарської економіки). На рубежі V–IV вв.  до н.е.-  еко-
номічним ядром скіфського утворення стає  степове Північне Причорномор’я. Цей період ха-
рактеризується самодостатністю скіфської економіки, етнічною консолідацією скіфських пле-
мен [Мурзин 1992], формуванням державного утворення, заснованого на династичному прин-
ципі [Алексеев 1992], формуванням нового типу економіки, яка базувалася не на набігах і війні,
а на розвитку власного скотарсько-землеробського господарства. За С.О. Плетньовою, цій стадії
відповідає “період перетворення зимовищ у постійні поселення” [Плетнева 1982]. Саме на почат-
ку IV ст. до н.е. у степовому Подніпров’ї виникає низка осілих скіфських поселень. Про причини
цього явища та його наслідки написано багато [Гаврилюк 1999].

Виникнення первинної осілості свідчить, що економіка кочового суспільства з одного боку,
досягає розквіту, а з іншого боку – у суспільстві й у навколишньому середовищі відбувається
зародження кризових явищ. Базова галузь – скотарство – відіграє визначальну роль. Але зарод-
жується нова галузь – землеробство. На відміну від інших областей, у степових регіонах земле-
робство зароджується переважно з потреб скотарства, якому не вистачає кормів. Більш різнома-
нітним у структурному відношенні стає домашнє виробництво. Деякі з його елементів здобува-
ють характерні ознаки ремесла. Розвивається територіальний поділ праці – формуються еколо-
го-економічні райони. Зовнішні обмінні зв’язки доповнюються економічними зв’язками з райо-
нами всередині геосистемы. Саме в цей період остаточно закріплюються за окремими родами
пасовищні території і місця осідання. Створюються умови для демографічного вибуху, який
фіксується археологічним матеріалом – кількість поховань  IV ст. до н.е.наближається до 4000,
проти 100–150 поховань VI–V cт. до н.е.  При моделюванні демографічної ситуації у Степовій
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Вивчення історії економіки кочовиків за археологічними даними

Скіфії нами  були отримані такі значення: коефіцієнт приросту населення – 1 % , період подвоє-
ння чисельності населення – 68–74 років, що є відображенням стану демографічного вибуху.
Певну роль у підвищенні народжуваності відіграли зміни побутових умов – краще народжувати
дітей не в сідлі і не у візку, а в стаціонарних умовах – в землянці.

У зовнішньо-економічному відношенні  кочівники поступово втягуються в економічну си-
стему античності – співіснування з грецькими поселеннями виявилось взаємовигідним. Аналізу-
ючи ці відносини, ми можемо говорити не тільки про еллінізацію скіфів, але й про запозичення
греками деяких елементів господарювання у скіфів-кочовиків. Основним же у цьому співісну-
ванні, вивченню якого присвячена велика кількість літератури, з економічної точки зору, є те,
що разом з обмінними відношеннями у контактних зонах, в першу чергу у Придніпров’ї, вини-
кає торгівля з використанням грошей рубежу V–IV ст. до н.е. домінуючою моделлю економіки
стає скотарсько-землеробська.

Визначені етапи розвитку економіки скіфів-кочовиків показують, що протягом чотирьох
століть   це кочове утворення  змінювалося досить сильно. В історії одного кочового народу
вирізняються і етап грабіжницької, і етап військової, і етап скотарської економіки. Тобто гово-
рити про консерватизм кочового суспільства не можна. Скоріше навпаки, саме кочовим утво-
ренням людство зобов’язане такими винаходами, як колесо, тренінг та виникнення верхової їзди.
Крім того, кочовики розносили євразійським світом досягнення осілих цивілізацій.

Таким чином, вивчення закономірностей розвитку економіки скіфів як класичних номадів
дозволило виявити не тільки динаміку розвитку їхньої економіки, але й виявило ті закономірності
економічної науки, які можуть бути визначені за допомогою археологічних даних. Кочове сусп-
ільство, як суспільство, в основі розвитку якого лежить відтворююче господарство, розвиваєть-
ся як прогресивне, за загальними соціально-економічними законами розвитку людства.
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РЕЦЕНЗІЇ

Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция. Истоки, творцы, концепции. – Киев:
Феникс, 2000. – 359 с.

Рецензована праця є першою в історії українського та пострадянського сходознавства спро-
бою дати комплексну картину арабомовних лінґвістичних вчень доби середньовіччя.

Арабська лінґвістична традиція (АЛТ), поряд з індійською та грецькою, складає одну з
трьох головних лінґвістичних традицій у світі. Водночас, у провідних працях з історії лінґвісти-
ки їй незаслужено відводиться мало місця, що не відповідає реальній важливості цієї традиції в
загальному мовознавстві.

Сучасне мовознавство, що склалося в XIX–XX ст., базується на європейській лінґвістичній
традиції, яка сформувалася ще в античну епоху. При всій різноманітності теорій і концепцій у
ньому є чимало спільних елементів, що походять або з античності, або з середньовіччя, зокрема
таких як поняття звука, стилю, слова, частини мови, імені, дієслова, речення і його членів тощо.
Всі ці елементи можуть по-різному визначатися й конкретизуватися, але їхній загальний зміст
варіюється в обмежених параметрах.

Лінґвісти, історики граматичних теорій і дослідники ісламської культури досі належно не
оцінили, наскільки специфічно трактуються ці питання в АЛТ.

Відтак, значний інтерес загальнотеоретичного характеру має дослідження й зіставлення
інших лінґвістичних традицій, заснованих на спостереженні над мовами неєвропейськими, що
відрізняються від них за будовою, подальша розробка проблем взаємозв’язків між лінґвістични-
ми традиціями Заходу і Сходу.

У монографії В.С.Рибалкіна досліджується процес становлення та розвитку мовознавчих
ідей, уявлень, поглядів і концепцій в середньовічному арабомовному соціокультурному конти-
нуумі. Інтенсивна й тривала діяльність арабських філологів у рамках єдиної традиції обумовила
значне різноманіття думок і поглядів, способів постановки й вирішення проблем. Книга В.С.Ри-
балкіна розглядає широкий спектр цих питань на підставі аналізу значного корпусу оригіналь-
них арабських джерел різноманітного типу.

Книга обсягом 359 сторінок складається зі вступу, семи глав, висновків, списку скорочень
та списку літератури, розділеного на рубрики “Джерела” та “Дослідження”; загалом він налічує
765 позицій 13 мовами.

У вступі (с. 6–14) подано оцінку стану вивчення АЛТ в загальному мовознавстві в порівнянні
з іншими лінґвістичними традиціями – індійською та греко-латинською, формулюються мето-
дологічні засади дослідження.

Перша глава “Історіографія, джерела” (с. 15–54) характеризує загальний стан розробки
проблематики традиційного арабського мовознавства у світі, починаючи з перших спроб захід-
ноєвропейської арабістики ознайомитись з теоретичним доробком середньовічних арабських
філологів мовою оригіналу.

Показано, що як науковий напрямок лінґвоарабістика виникла в Західній Європі в кінці
XVI століття, а в XVII–XVIII ст. її основними центрами стали Рим, Париж, Лейден. В той час
сходознавчі дослідження були тісно пов’язані з богослов’ям, а арабська мова вивчалась, в першу
чергу, для розуміння й тлумачення Корану.

Друга глава “Передумови та витоки арабської лінґвістичної традиції” (с. 55–87) розглядає
мотиви та обставини виникнення найдавніших мовознавчих досліджень.

Першим граматичним трактатом, автентичність якого не викликає сумніву, є “Kitāb” («Кни-
га») Сібавайгі (пом. 796). Ця робота є найбільш масштабною ранньою спробою систематичного
опису арабської мови (далі – АМ) на всіх рівнях (фонетика, фонологія, морфологія, синтаксис і
семантика). Незважаючи на оригінальність її підходу, особливо в синтаксисі, значний обсяг і
глибину розробки багатьох граматичних аспектів, ця праця ясно вказує на можливість існуван-
ня до її появи, принаймні хоч якогось викладу граматики, навіть якщо цей виклад ще не ви-
кристалізувався в автономну дисципліну.

Для В.С.Рибалкіна важливим є не стільки заглиблення в дискусію щодо претензій різ-
номанітних кандидатів на роль першого арабського граматиста, скільки відтворення ясної кар-
тини характеру дискусій, у формі яких вперше маніфестувалась граматична думка. До того ж,
природа цих дискусій в подальшому наклала помітний і тривалий відбиток на проблематику й
специфіку її трактування наступною традицією.

Дискусії ці зводяться до однієї значної події: переходу арабської мови з переважно усної
форми, специфічної для більш-менш етнічно гомогенної спільності автохтонних носіїв, до ос-
новного письмового вжитку в межах більш комплексної і гетерогенної культурної спільноти.
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Найбільш архаїчне коло питань, що дискутувались, було пов’язане з рецитацією Корану
та його фіксацією для ритуальної рецитації. Більшість особистостей, які асоціюються з раннім
розвитком граматики й філології, згадуються у зв’язку з галуззю знань, що позначається техніч-
ним терміном qirā’āt (“читання”, або “рецитації”, мається на увазі Корану). Завданням цієї дис-
ципліни був ретельний аналіз багатьох варіантів читання на предмет їхньої відповідності запи-
сам, що зафіксували найбільш давні списки Священного тексту. Ці варіанти, що рідко несли
важливі розходження в значенні, з’являлися переважно на морфо-фонологічному та морфо-
синтаксичному рівнях.

Ще один тип дискусії був пов’язаний із збиранням і критичним осмисленням давньої по-
езії, що відігравала вирішальну стійку роль у становленні АЛТ. Древня поезія давала в руки
вчених нескінченно більш широкі й різноманітні зразки kalām al-‘arab, ніж Коран. У ній частіше
вживався спеціалізований словник, рідкісні слова, складні конструкції, племінні діалектизми тощо.
Автор аргументовано пояснює, чому корпус філологічних наук (‘ulūm al-‘arabiyya – “наук арабсь-
кої мови”), що сформував контекст, в якому започаткувались граматичні заняття, склала, го-
ловним чином, поетична спадщина древньої Аравії. До складу цих філологічних дисциплін вклю-
чалася, крім власне граматики (nahw), лексикологія (‘ilm al-luga), спеціалізований розділ якої був
присвячений «рідкісним словам» (garīb), а також метрика (‘ilm al-‘arūđ), і навіть такі аспекти як
знання відомих поєдинків і племінних війн древніх арабів (ayyām al-‘arab) та їхніх генеалогій (‘ilm
al-ansāb).

Дивовижно швидкий стрибок у розвитку АЛТ у досить короткий відрізок часу, протягом
якого вона зуміла розробити і розвинути складний комплекс концепцій і прийомів, на думку В.С.Ри-
балкіна, став можливим тільки в результаті певного стороннього впливу. Цей вплив по-різному
асоціюється з логікою Аристотеля, ісламською юриспруденцією, або граматикою стоїків. Така
розмаїтість гіпотез однозначно свідчить про те, що жодну з них, фактично, не можна вважати
цілком задовільною; з іншого боку, ніяка з них не може бути цілком заперечена, навіть у тих
випадках, коли аргументація деяких із прихильників даної гіпотези часто виглядає непереконли-
вою.

Третя глава “Соціокультурний та інтелектуальний контекст арабської лінґвістичної традиції”
(с. 86–115) характеризує загальний історико-культурний фон, в якому відбувалися мовознавчі студії.

Першочерговий інтерес ранніх граматистів (на відміну від їхніх спадкоємців) полягав не у
встановленні загальних правил і принципів, щоб класифікувати й аналізувати лінґвістичні дані.
Вони частіше досліджували й обговорювали окремі, ізольовані, специфічні факти, особливо в
тих випадках, коли ці факти демонстрували якесь відхилення від більш узвичаєної поведінки
класу, до якого вони належать. Автор наводить цікаві приклади подібного підходу, демонстру-
ючи, що така хиба канонічної теоретичної моделі зовсім не означає, що граматичні дослідження
перебували на “дотеоретичному” рівні. Навпаки, неофіційні й неформальні рамки пропонували
широке поле для індивідуальної імпровізації й інтерпретації; оскільки основні принципи й пра-
вила, яким підпорядковувався граматичний аналіз, систематично й експліцитно не визначалися,
могли співіснувати і вважатися однаково законними навіть мінімально сумісні рішення даної
проблеми. Така властивість граматичної теорії в цей період є визначальною для того, щоб скла-
сти ясну картину щодо питання про суперництво між граматичними “школами”. Фактично,
чимало труднощів, що стосуються цієї проблеми, виникають, на думку В.С.Рибалкіна, з неадек-
ватної оцінки змін, які сталися в АЛТ на певному етапі, коли канонічна модель в граматиці була
нарешті вироблена.

Пізніший період (XI–XV ст.), як демонструє автор, не вирізняється радикальним розвит-
ком АЛТ, за винятком лінґвістики тексту й граматичної семантики. Головна зацікавленість тра-
диції полягала в консолідації й збереженні успіхів, досягнутих філологами X ст. В багатьох ас-
пектах була дороблена і поліпшена канонічна модель, введена в обіг Ібн ас-Сарраджем; деякі
аспекти були розроблені й викладені більш чітко й систематизовано, але фундаментальні поло-
ження ніколи не піддавалися сумніву.

Четверта глава “Визначні постаті арабської лінґвістичної традиції та їхня теоретична спад-
щина” (с. 116–156) розглядає обставини життя та наукової творчості чотирьох видатних пред-
ставників АЛТ – ал-Халіла ібн Ахмада, його учня Сібавайгі, Ібн Фаріса та Ібн Джінні. Зазна-
чається, що знайомство з основними теоретичними засадами їхніх праць дозволяє в загальних
рисах скласти уявлення про сутність АЛТ.

Показано, що традицію творили яскраві особистості – представники різних народів та
релігійно-політичних течій. Обов’язковим складником спадкоємності наукового знання на Сході
був духовний та особистий зв’язок між учнем та вчителем. Теоретичні побудови своїх настав-
ників часто доводилося закінчувати їхнім нащадкам. Ця обставина змушує багаторазово повер-
татись до можливих джерел гіпотез представників будь-якого покоління арабських мовознавців,
шукати їхні витоки у попередників.
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Зазначається, зокрема, що досі недооцінювались масштаби впливу на АЛТ теоретичної
спадщини ал-Халіла. Положення його доктрини активно використовував у своїх дослідженнях
Ібн Джінні, з поколінням  якого пов’язується формування канонічної моделі традиційної арабсь-
кої граматики (ТАГ).

У главі подано в коментованому авторському перекладі ключові фрагменти з трактатів
Ібн Фаріса “Fiqh al-luga” (“Законознавство мови”) та  Ібн Джінні “al-Haşā’iş” (“Особливості”).

П’ята глава “Базисні концепції арабської лінґвістичної традиції” (с. 157–199) аналізує клю-
чові поняття АЛТ з залученням нових матеріалів з суміжних арабському мовознавству дисциплін
(логіка, фикг). Зокрема, пропонується свіжий погляд на специфіку застосування домінуючого інтег-
раційного методу АЛТ киясу (“аналогії”). В лінґвістичній теорії та практичному трактуванні він
викликав багато суперечних оцінок: з одного боку, його роль абсолютизувалась, з іншого – не
визнавалась взагалі, причому в обох випадках методу, фактично, не давалося чіткого визначення.

Показано, що концептуальний апарат АЛТ і не передбачав у своєму репертуарі такого
визначення: в межах традиції воно залишалось щонайбільше етимологічним.

Очевидно, саме нечітка окресленість параметрів киясу викликала довільність його вжитку
середньовічними філологами: складалася парадоксальна ситуація: метод впродовж усієї історії
арабського мовознавства претендував на абсолютну гегемонію в арабській лінґвістичній доктрині,
водночас характеризуючись розмитістю й довільністю в застосуванні.

Сутність і природа такого парадоксу, на думку В.С.Рибалкіна, полягала в тому, що грама-
тисти, з одного боку, надавали перевагу дослідженню окремих специфічних фактів, які де-
монстрували певне відхилення від узвичаєної поведінки класу, до якого вони належать. З іншо-
го – вони намагалися “підігнати” їх під парадигматичні моделі вже розробленого “канонічного”
реєстру. В цьому відношенні кияс був досить надійним і гнучким методом: він дозволяв поясню-
вати будь-який мовний факт, відмовляючи йому в анормальності, а відтак вписував його в кате-
горичний імператив ТАГ, що не визнає винятків з правил.

В главі детально розкривається теорія керування в арабському синтаксисі; доводиться, що впер-
ше вона знайшла обґрунтування не в працях Ібн Джінні чи ал-Фарісі, – її поставив ще ал-Халіл, а
еволюція відповідної концепції в АЛТ тривала майже три століття – від ал-Халіла до ал-Джурджані.

Шоста глава “Лексикографічна традиція” (с. 200–263) розглядає теоретичні й методичні за-
сади класичної арабської лексикології та лексикографії. Значимість і актуальність цього завдання
важко перебільшити: найдавніші арабські словники VIII–X ст., які дійшли до нас, містять нео-
ціненні матеріали як для історії АМ, порівняльно-історичного вивчення семітських мов, так і для
історії, етнографії, історії матеріальної культури арабських і сусідніх з ними народів. Разом з тим,
складні і своєрідні прийоми арабських філологів, частково зумовлені особливостями мовного ма-
теріалу, частково – базовані на загальних підвалинах АЛТ, стають на перешкоді навіть фахівцям,
утруднюючи для них можливість ефективно і адекватно черпати матеріал з арабських джерел.

Автор показує, що тут центральною була проблема системної, логічно послідовної подачі
коренів: довкола неї зосереджувалися головні зусилля арабських лексикографів від першого за-
гального тлумачного словника нового типу “Kitāb al-‘ayn” (“Книга літери ‘ayn”) ал-Халіла ібн
Ахмада (719–791) до загальноприйнятого в сучасних арабських тлумачних словниках алфаві-
тно-кореневого принципу аранжування лексики, який отримав розвиток лише після XVIII ст. під
переважним впливом методів західноєвропейської лексикографії.

Демонструється діалектика переходу від одного принципу побудови словника до іншого,
відслідковуються елементи подібностей та відмінностей між цими принципами на різних етапах
їхньої еволюції, відтворюється система генеалогічних та ієрархічних зв’язків поміж усіма еле-
ментами, які формують той чи інший лексикографічний підхід.

Перехід від одного принципу укладання словника до іншого відбувався поетапно, допус-
каючи паралельне співіснування протилежних принципів, наприклад, фонетико-пермутативно-
го та римового. Однак, при цьому нерідко мало місце взаємне запозичення внутрішнього напов-
нення словникової статті, а це зайвий раз свідчить, що еволюція у практиці укладання словників
відбувалася за рахунок оптимізації алгоритму пошуку необхідного кореневого гнізда.

Сьома глава “Арабська лінґвістична традиція та сучасна арабська мова” (с. 264–300) демонст-
рує стійкість і життєдайність окремих положень АЛТ у сучасному арабському світі, коли йдеться
про питання мовного планування, модернізацію учбового процесу у середній та вищій школі, моди-
фікацію традиційних положень граматики АМ, вирішення проблем, пов’язаних з диглосією тощо.

Зменшення розриву між полярними формами АМ як спосіб зниження ступеня диглосності
мовної ситуації, збереження й зміцнення позицій АМ, безумовно, може відбуватися успішніше
за рахунок проведення офіційної мовної політики – свідомого регулювання з боку суспільства
розвитку мовних процесів за умови адекватної оцінки всіх складників мовної ситуації, характер-
ної для кожної арабської країни, спільної для всіх арабських держав орієнтації на подальше
зближення літературної і розмовних норм АМ, подолання арабо-західноєвропейського
білінгвізму, принципового збереження системи писемності, демократизації ставлення до роз-
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мовної АМ і запровадження її викладання в школі, а також подальшого звертання до теоретич-
ної спадщини АЛТ.

Висновки дослідження поміщено наприкінці кожної глави та в заключній частині монографії
(с. 301–309); в узагальненому вигляді найсуттєвіші наукові результати праці В.С.Рибалкіна можна
звести до наступних:

,реконструйовано процес зародження й розвитку АЛТ на основі інтеґрального аналізу
змісту великої сукупності арабських лінґвістичних трактатів в їхньому історичному й соціо-
культурному контексті;

,впроваджено до наукового обігу значний масив оригінальних текстів, які мають винят-
кову цінність не лише для характеристики конкретних мовознавчих  теорій, розроблених АЛТ,
але важливі й з культурно-історичної точки зору;

,продемонстровано послідовність і систематичність АЛТ, те, як докладний розгляд конк-
ретного питання значною мірою визначався наперед розмаїтістю рішень, прийнятих в інших
аспектах теорії, найчастіше значно віддалених від вихідного питання і не пов’язаних з ним. По-
казано, що в такій ситуації подібні зв’язки, не встановлені очевидно в окремому творі, можуть
бути запропоновані й простежені в різноманітних працях, які часто дуже по-різному висвітлю-
ють одне й те саме питання;

,на прикладі “конспективно-коментаторського” прийому доведено, що загальна система
АЛТ викристалізувалась в порівняно однорідну вже на кінець X ст., коли всі можливі рішення
даної проблеми були, в кінцевому рахунку розроблені, а найбільш фундаментальні положення
теорії (трикомпонентна парадигма частин мови, функції іменних флексій і т. п.) були погоджені
раз і назавжди і не могли піддаватися сумніву;

,показано, що лінґвістичні теорії середньовічних арабських вчених, хоча й віддзеркалювали
їхнє уявлення про мову взагалі, в більшості своїй ілюстровані прикладами з арабської мови і
найчастіше мають відношення безпосередньо до неї. Однак, традиційні концепції арабського
мовознавства принципово не тільки не суперечать деяким сьогоднішнім поглядам у відповідних
питаннях, а – навпаки – постають подеколи дуже сучасними;

,проілюстровано, що написані після Х ст. трактати можна розглядати як найбільш концентро-
ване вираження АЛТ. Деякі з них усе ще використовуються як нормативні підручники для навчання
традиційної граматики на університетському рівні в арабських і мусульманських країнах і пропону-
ють вступ до цілісної АЛТ. Вони містять найповніший всебічний і точний опис мови, наявний на
сьогоднішній день, тому до них часто звертаються й лінґвісти, котрі досліджують нормативну АМ;

,визначено кінцеві межі АЛТ, останнім класичним представником якої виступив полігістор
ас-Суюти (пом. 1505 р.). Після нього АЛТ поступово виродилася в набір готових рецептів вже
омертвілої сухої теорії.

В основі книги В.С.Рибалкіна лежить аналіз матеріалів, фактів і даних, відібраних із серед-
ньовічних арабомовних першоджерел з філології, переважно VIII–XIII століть із залученням ок-
ремих праць більш пізнього часу (аж до початку XVI ст.). Їхній перелік (с. 314–323: “Першодже-
рела”) нараховує понад 160 позицій. У переважній більшості – це критичні видання текстів, їхні
коментарі й переклади, виконані як на Сході, так і на Заході.

Найбільш інтенсивно черпався матеріал з теоретичної спадщини ал-Халіла б. Ахмада (719-
791), його учня Сібавайгі (пом. 798), ал-Фарра’ (пом. 822), Ібн ас-Сиккіта (пом. 831), ал-Мубар-
рада (пом. 898), Ібн ас-Сарраджа (пом. 928), Ібн Дурайда (837–934), аз-Заджджаджі (пом. 951),
Ібн Джинні (пом. 1002), ал-Джавгарі (пом. І002), Ібн Фариса (пом. 1005), ал-Анбарі (1119–1181),
ас-Суюти (пом. 1505) та ін.

Вихідні методологічні положення, на яких базується праця В.С.Рибалкіна, можна звести
до таких основних:

1. Для будь-якого опису арабської мови оригінальні тексти арабських граматистів склада-
ють обов’язкове джерело, не тільки і не стільки через наявність у них багатого фактологічного
матеріалу, скільки через інструментарій засобів його пояснення, що вони дають.

2. Теорії арабських граматистів, крім власне порівняльного дослідження про джерела і впливи,
становлять сюжет, гідний самодостатнього вивчення. Сюжети про джерела (індійські, грецькі) і впливи
(логіка Аристотеля, ісламська юриспруденція, або стоїчна граматика) складають окремий дослід-
ний напрямок; у праці В.С.Рибалкіна він не виокремлюється як провідний. Крім того, що стосується
джерел, автор, передусім, вважає за необхідне з’ясувати, чи мало місце запозичення теоретичної струк-
тури, чи зобов’язана сама АЛТ взагалі чим-небудь сусіднім культурам, чи могла ТАГ виробити
стрункий поняттєвий апарат і цілісну терміносистему на порожньому місці без будь-якого аналогу,
або ж ця традиція має власний метод постановки проблем і їхнього вирішення.

3. Арабські лінґвістичні тексти потребують спеціального підходу при читанні, який перед-
бачає, що дослідник повинен мати у своєму розпорядженні адекватні концептуальні інструмен-
ти, і мусить застосувати точний науковий метод і ту ж саму увагу до деталей, якої вимагає аналіз
сучасних лінґвістичних текстів. Дослідження історії лінґвістичних теорій вимагає настільки ж
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точного й адекватного опису, як і інші спеціальні галузі мусульманської науки, наприклад, мате-
матика або юриспруденція.

4. Для того щоб зробити сутність АЛТ зрозумілою сучасному читачеві, звернення по допо-
могу до тієї чи іншої лінґвістичної теорії, розробленої протягом останнього сторіччя, має носи-
ти, на думку автора рецензованої праці, евристичний характер. Тільки так можна показати, як
різноманітні теорії пояснюють однакові факти і, ймовірно, провести паралелі щодо методів і
засобів аргументації. У цьому відношенні сучасні лінґвістичні теорії є лише інструментом для
того, щоб ясно і зрозуміло подати концепції, викладені в арабських текстах. Це в жодному разі
не означає намір показати, що застосовані в них методи можуть пояснюватися в термінах тих чи
інших сучасних теорій. Адже таке “пояснення” не мало б сенсу, оскільки не пролило б світла на
власну сутність АЛТ.

Дослідження середньовічної АЛТ виконано у трьох принципових ракурсах культурологі-
чному, історико-філологічному і власне лінґвістичному.

Перший – розглядає філологічні джерела в загальнокультурному і соціально-історичному
контексті, досліджує їхній зв’язок з філософсько-релігійними і суспільно-політичними ідеями
відповідної епохи, з особливостями культури і менталітетом носіїв мови, проблемами культур-
них впливів і взаємовпливів тощо.

Другий ракурс – це, власне, критичний аналіз текстів філологічних праць, їхнє коментуван-
ня, співвіднесення з масивом інших текстів свого часу, встановлення авторства, ступеню само-
стійності автора, обставин його життя і творчості, можливих впливів і т. п.

Третій – розглядає конкретні концепції та ідеї АЛТ, специфіку трактування в ній тих чи інших про-
блем фонетики, граматики, семантики, зв’язків між побудовою АМ та її інтерпретацією в метамові АЛТ.

Всі три аспекти інтегрує порівняльно-зіставний і дескриптивний підхід до даних, фактів і
явищ АЛТ, застосування до них елементів системно-структурного і статистичного аналізу.

Природно, історико-філологічний аспект вивчення АЛТ у книзі є відправним, а всі три
вони тісно переплетені один з одним, особливо на ранній стадії розвитку АЛТ, коли наука про
мову носила синкретичний характер і ще не відокремилася від релігії, філософії та інших наук.

Книга В.С.Рибалкіна є глибоким теоретичним дослідженням, яке відповідає всім засадам
системного підходу: воно містить інтеґранти цілісної структури, опис сутності об’єктів та функцій
їхніх елементів. Кожен з семи розділів монографії співвіднесено з певною категорією відповідного
метатеоретичного рівня. Проекція змісту розділів на систему пізнавальних категорій погоджена
з усіма функціональними складниками теорії. Вона містить опис явищ і фактів, їх угруповання,
класифікацію, пояснення і, нарешті, передбачення. Історичними компонентами книги є розділи
1, 2 та 7. Функції АЛТ, її інтеґранти, структуру та методи аналізують розділи 3–6. В розрізі
метатеоретичного лінґвістичного підходу з позицій  історичного мовознавства написано розділи
1, 2, 7, з позицій контрастивного та аксіологічного мовознавства – розділ 3 (впливи, граматичні
школи) та частково розділ 7 (діалекти). Ідіолектологічний підхід застосовано  в розділі 4 (діячі
АЛТ), синтактику та сигніфіку репрезентують розділи 5 та 6 (базові концепції, методи організації
реєстру словника).

Членування матеріалу дослідження продиктоване його власною внутрішньою логікою, а в
цілому монографія В.С.Рибалкіна є багатогранною, всеосяжною енциклопедичною працею,
виконаною автором на високому науково-теоретичному рівні.

Слід звернути увагу на складність перекладу та тлумачення багатьох понять АЛТ,
проаналізованих в книзі В.С.Рибалкіна. Деякі з них, ймовірно, легше пояснити філософам, ніж
мовознавцям. Очевидно, що дослідження є результатом багаторічної текстологічної роботи
автора над оригінальними арабськими джерелами. Вони є визначальними для розуміння сутності
АЛТ і складають ядро її теоретичного репертуару.

Монографія відзначається чіткістю і точністю формулювань складних для тлумачення по-
нять і термінів АЛТ. Разом з тим, окремі положення у книзі В.С.Рибалкна викликають певні
зауваги. Можна піддати, зокрема, сумніву позицію автора щодо трактування в АЛТ граматич-
них шкіл. Вона, на наш погляд, виглядає, до певної міри, непослідовною. З одного боку, В.С.Ри-
балкін виступає прихильником цілісної системи наукових концепцій, без поділу їх на “школи”. З
іншого боку, коли йдеться про застосування в АЛТ киясу (“аналогії”), дослідник намагається
проводити розмежування в застосуванні цього принципу басрійцями та куфійцями.

До положень праці В.С.Рибалкіна, які варто було б поглибити, належить теза про індійські
впливи на АЛТ, яка, на відміну від так званої “грецької гіпотези”, подана занадто стисло (с. 67–
68). Те ж стосується й кількості видатних представників АЛТ, яку навряд чи варто було обме-
жувати лише чотирма іменами (розд. 4). Додатковий аналіз теоретичної спадщини ще двох-
трьох видатних арабських лінґвістів надав би більше рельєфності історії розвитку класичних
вчень АЛТ.

Автор сам пише про переклади з грецької мови (безпосередньо або за посередництвом
сирійських перекладачів), тому не зовсім переконливим виглядає його твердження про брак яко-
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го б то не було інтересу арабів до грецької граматики як до граматики мови, якої вони не знали.
Оскільки в творенні арабської культури з огляду на їхню ісламізацію брали участь і представни-
ки неарабських народів, не можна виключити їхньої обізнаності з грецькою мовою та інтересу
до її граматики, хоча б з огляду на здійснювані ними переклади з грецької.

Окремі оригінальні приклади й цитати залишились у книзі без перекладу. Зрозумілі для
арабістів, вони б лише вигравали, якби супроводжувалися належним тлумаченням для читача,
не знайомого з арабською мовою.

Незважаючи на зазначені критичні міркування, такого широкомасштабного дослідження
з класичного арабського мовознавства досі фактично не здійснювалося.

Автор має добре виважену й надійно апробовану власну наукову візію, його підхід до
матеріалу пропорційно синтезує як уважне прочитання важких для розуміння текстів оригіналь-
них арабомовних джерел, так і концептуальний аналіз їхнього змісту.

Безумовною заслугою автора є інтеґрований підхід до об’єкту дослідження. Передусім, він
цілковито відмовився від безперспективних методологічних засад розгляду арабської лінґвістич-
ної думки з позицій існування в ній декількох граматичних шкіл, розглянувши величезну теоре-
тичну спадщину класичного арабського мовознавства як цілісну спадкоємну наукову традицію.
Відтак, в книзі переконливо й доказово простежуються різноманітні напрями цієї спадкоємності.
Це і тісний взаємозв’язок понять, ідей та концепцій, і відносно єдина терміносистема, й інститут
передачі з покоління в покоління  методологічних засад та фактологічних даних.

Загалом, у праці В.С.Рибалкіна тексти АЛТ сприймаються не як герметична непроникна
глибокодумна суміш (якою вона постає в багатьох аналогічних роботах), а як струнка, взаємо-
доповнююча, ієрархічно упорядкована система поглядів.

В.С.Рибалкін відмовився й від загальноприйнятої схеми опису мовних явищ з позицій ви-
ділення лінґвістичних одиниць. Такий підхід обґрунтовано як прагнення уникнути штучного
привнесення до давнього пласту матеріалів модерного компоненту, осучаснення моделей та па-
радигм, розроблюваних класичним арабським мовознавством. Слід погодитись з аргумента-
цією автора  і визнати, що вона є слушною в контексті поставленого ним завдання подолання
“європоцентричного” підходу до об’єкту дослідження.

Систематизоване залучення до наукового вжитку оригінальних джерел не тільки з
мовознавства, але й з інших дисциплін – джерел, здебільшого важкодоступних навіть для
сходознавців-спеціалістів, огляд загальних і спеціальних теоретичних принципів різнотипних
праць, ретельний і всебічний аналіз їхнього фактичного матеріалу, спроба простежити
закономірності формування й розвитку АЛТ дозволяють, на мою думку, використовувати
виконану працю як свого роду путівник або універсальний довідник з цілого комплексу проблем
традиційного арабського мовознавства. Книга сприяє розумінню характеру й сутності АЛТ як
феномена арабської вченості, полегшує практичний доступ до читання першоджерел, допомагає
у викладанні університетських спецкурсів з дисциплін, пов’язаних із загальним і арабським
мовознавством, лінґвістичними вченнями минулого, джерелознавством, намічає перспективи
дослідження тих розділів середньовічної арабської книжково-писемної літератури, у яких
використовувалися запозичені в арабських мовознавців або подібні методи викладу й трактування
матеріалу.

Виходячи з того, що порівняно з іншими мовами семітської групи, в АЛТ найбільш широко
представлено поняттєвий і методичний інструментарій, тлумачення рідкісних, важкозрозумілих
і унікальних мовних фактів, праця В.С.Рибалкіна розширює теоретичну базу семітології; вона є
корисною при підготовці до публікації досі не виданих писемних пам’яток АЛТ і тим самим
зможе допомогти залучити їх до наукового обігу.

Нарешті, дослідження сприятиме кращому розумінню шляхів запозичення концепцій і по-
глядів АЛТ іншими народами Сходу.

Рецензована праця є визначною подією в українській орієнталістиці, а її теоретичне і практичне
значення важко переоцінити. Вона сприятиме, зокрема, зростанню уваги до антропоцентричної
переорієнтації лінґвістики, багатообіцяючому порівнянню ключових парадигм арабської та європейської
мовознавчої традиції. Застосований дослідником комплексний підхід до об’єкту дослідження сприятиме
також кращому розумінню АЛТ як невід’ємного компоненту ісламської та загальнолюдської культури.

Монографія В.С.Рибалкіна ґрунтовно опрацьовує важливу наукову проблему і відкриває
новий науково-дослідний напрямок у вітчизняному мовознавстві взагалі і в українській арабі-
стиці зокрема.

К.М.Тищенко, доктор філологічних наук, професор



ЮВІЛЕЇ

ВІТАЄМО КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА ТИЩЕНКА З ЮВІЛЕЄМ

УЧЕНИЙ-ПОЛІГЛОТ.

Якраз ці слова найточніше характеризують доктора філологічних наук, професора
Костянтина Миколайовича Тищенка, великого працелюба, талановиту людину, що невтомно
працює на ниві філології майже 40 років, з часу закінчення 1963 року романо-германського
відділення Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Подякуємо його батькам, архітекторові Миколі Павловичу та вчительці Анні Степанівні,
що зуміли прищепити допитливому хлопчику любов до наполегливої праці, заохотити до
вивчення іноземних мов, малювання, музики. Усе це формувало особистість майбутнього вченого,
вело його далі складними дорогами пізнання мов, мовознавства, до опанування філігранно
точним мистецтвом перекладача художніх творів (Мопасана, Амаду, К'єзи, Рейша), а також
наукових праць (як “Курс загальної лінгвістики” Фердінанда де Сосюра).

К.М. Тищенко володіє понад двома десятками різносистемних мов. Серед них поширені
західноєвропейські мови (романські, германські і рідкісні мови (на зразок баскійської), а також
східні мови (наприклад. перська).

Професор К.М. Тищенко щедро ділиться своїми знаннями зі студентами. Він – прекрасний педагог,
що однаково блискуче веде практичні курси мов, читає лекції з загального мовознавства чи іраністики.
Багато  поколінь студентів були буквально зачаровані його енциклопедичними знаннями. Їх вражали
точні формулювання, яскраві приклади на лекціях, а ще прекрасно виконані професором малюнки,
графіки, що унаочнюють багато теоретичних здобутків сучасного мовознавства (наприклад,
генеалогічної класифікації мов, розвитку письма, схожості морфологічної структури мов, їхньої лексичної
спорідненості). Свою викладацьку майстерність К.М. Тищенко шліфував упродовж багатьох років – у
Київському національному університеті, університеті "Києво-Могилянська академія", КПІ, за кордоном
(у Кракові, Гранаді), де він гідно представляв українську філологічну науку.

Серед своїх учителів К.М. Тищенко в першу чергу називає ім'я професора А.О. Білецького,
блискучого філолога, що помітив талановитого студента, взяв його до аспірантури.  1969 року
двадцятивосьмирічний К.М. Тищенко блискуче захищає кандидатську дисертацію на тему;
“Дієслівна парадигма романських мов. Зіставно-типологічне дослідження” і продовжує
працювати на кафедрі романської філології. Згодом він стає доцентом кафедри загального
мовознавства і класичної філології, потім кафедри теорії та практики перекладу. 1992 року К.М.
Тищенко захищає докторську дисертацію “Метатеорія  мовознавства”.  Учений  засновує
“Лінгвістичний навчальний музей” в Київському національному університеті, що за визнанням
фахівців не має аналогів у світі.

К.М. Тищенко доклав багато зусиль для відновлення сходознавства в Україні. Він очолював кафедру
сходознавства в Київському національному університеті, по якій у 1995 році одержав звання професора.
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ВІТАЄМО ІГОРЯ ФЕДОРОВИЧА ЧЕРНІКОВА З ЮВІЛЕЄМ

1 січня 2001 р. виповнилося 70 років доктору історичних наук Ігорю Чернікову, відомому
українському сходознавцю, автору багатьох публікацій з історії Туреччини, українсько-турецьких
взаємин, міжнародних відносин на Близькому Сході та з різних питань орієнталістики.

Нижче пропонується перелік зазначених публікацій, а також тих праць, при підготовці
котрих до друку І. Черніков виступав як редактор.

Список подається у дещо скороченому вигляді.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ
доктора історичних наук ІГОРЯ ЧЕРНІКОВА

1959
1. Потрібне дослідження з історії українсько-турецьких взаємовідносин. Рецензія на кн.:

П. П. Удовиченко “З історії зовнішньої політики УРСР (1919–1922 р.р.)” – К.: Видавництво
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, 1957. – 80 с. // “Український історичний
журнал” (далі – УІЖ) – К.: Видавництво АН УРСР, 1959, № 2. – С. 132–135.

2. Назрілі питання // УІЖ, 1959, № 5. – С. 113–114.
3. Алжир (історія) // “Українська радянська енциклопедія” (далі - УРЕ). 1-е видання -Київ,

1959, Т. 1. – С. 165–166.
4. Берлінський конгрес 1878 // УРЕ, Т. 1. – С. 520.

1960
5. Економічне співробітництво СРСР і Туреччини. 1923–1935 р.р. // УІЖ, 1960, № 4. С. 54–64

Вагомий науковий доробок ученого. Він охоплює багато мовознавчих галузей і проблем.
Серед них знакова теорія мови, розгляд лінгвістичних описів мов, лінгвопедагогіка, романське і
східне мовознавство. Його монографія “Метатеорія мовознавства” (КиХ Основи, 2000 й)
одержала високу оцінку науковців України та зарубіжжя, її називають фундаментальною
науковою працею, скарбницею знань науки про мову.

Тищенко К.М. - автор багатьох статей в енциклопедії “Мови світу”, один із укладачів
“Лінгвістичного атласу Середземномор'я”, “Українсько-французького словника”, співавтор
інтенсивного курсу французької мови, автор частотної граматики української мови, лекцій з
лінгвістики для сходознавців. І це лише частка зробленого ним. Шлях доктора філології
К.М.Тищенка в науці довгий і щасливий, бо позначений він багатьма творчими звершеннями.
Позаду 60 років життя, попереду – продовження нових пошуків на незвіданих шляхах філологічної
науки. Нових Вам здобутків, високошанований Костянтине Миколайовичу. З роси Вам і з води!

Ніна Клименко
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1961
6. З історії політичних відносин СРСР і Туреччини (1923–1935 р.р.) //УІЖ, 1961, № 4. – С. 55–65.
7. З історії радянсько-турецьких культурних зв’язків 1923–1935 р.р. // “Труди історичного

факультету Харківського державного університету”. Том 8, 1961. – Учені записки ХДУ,
том СХVIІ. –Харків: Видавництво ХДУ, 1961. – С. 73–89.

8. Де Валера Імон // УРЕ. 1961, т. 4. – С. 39.
9. Девітт Майкл // УРЕ, т. 4. – С. 40.
10. Діас Хосе // УРЕ, т. 4. – С. 215.
11. Ібн-Хальдун Абдуррахман Абу-Зейд //УРЕ, 1961, т. 5, – С. 346.

1962
13. Архівні джерела про радянсько-турецькі відносини (1923–1935 р.р.) // Науково-

інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – К., 1962, № 1, – С. 61–66.
14. Консерватори // УРЕ, 1962, т. 7. – С. 168.
15. Норо Ейтаро // УРЕ, 1962, т. 10. – С. 191.
16. “Об’єднані ірландці” // УРЕ. т. 10, – С. 219.
17. 0рхан-бей // УРЕ, т. 10. – С. 386.
18. Османізм // УРЕ, т. 10. – С. 396.
19. Пальмерстон // УРЕ, т. 10. – С. 485.
20. “Панамська справа” // УРЕ, т. 10. – С. 492.
21. Пантюркізм // УРЕ, т. 10. – С. 500.
22. Радянсько-турецькі відносини в 1923–1935 р.р. – К.: Видавництво АН УРСР. 1962. – 136 с.

1963
23. Рецензія (далі – “Рец.”) на кн.: “Антологія літератур Сходу. Переклади з адигейської,

азербайджанської, арабської, асурської, бенгальської, вірменської, гінді, грузинської, грапара
(старовірменської), індонезійської, китайської, корейської, меотійсько-грецької, осетинської, палі,
перської, санскритської, таджицької, турецької, японської та інших мов, зроблені або видані в Харкові”.
Упорядкування, вступна стаття та примітки доктора історичних наук, професора А. Ковалівського. –
Харків: Видавництво ХДУ, 1961. – 452 с. // УІЖ, 1963, №  5. – С. 149–150. Співавтор – Л. О. Лещенко.

24. Патрона-Халіла повстання // УРЕ, 1963, т. 11. – С. 6.
25. Севрський мирний договір 1920 // УРЕ, 1963, т. 13. – С. 20.
26. Стамбул (історія) //УРЕ, 1963, т. 14. – С. 47.
27. Субхі Мустафа // УРЕ, т. 14. – С. 143–144.
28. Сулейман І Кануні // УРЕ, т. 14. – С. 166.

1964
29. Туніс (історія). // УРЕ, 1964, т. 15. – С. 10–11.
30. Халіфат // УРЕ, т. 15. – С. 418.
31. Яничари // УРЕ, 1964, т. 16. – С. 479.
32. Ята Алі // УРЕ, т.16. – С. 505.

1965
33. Андрій Петрович Ковалівський. (До 70-річчя з дня народження і 40-річчя науково-

педагогічної та громадської діяльності). // УІЖ – К.: Наукова думка, 1965, № 1. – С. 126–128.
Співавтор – Н. С. Рашба.

1966
34. 3 історії політики США щодо Туреччини (1950–1960 р.р.) // УІЖ, 1966, № 1. – С. 62–69.

1967
35. Про стан вивчення проблеми “Українська РСР у відносинах Радянського Союзу з

країнами Близького і Середнього Сходу (1945–1965)”. // УІЖ, 1967, № 3. – С. 157–160.
36. Рец. на кн.: Стефан Великов. “Кемалистката революция и българската общественност

(1918–1922)”. София, 1966, 129 с. // УІЖ, 1967, № 4. – С. 140–141. Співавтор – Д. М. Філіпенко.
37. Радянсько-турецькі відносини в 1960–1966 р.р. // УІЖ, 1967, № 8. – С. 92–99.
38. Турецька республіка в 50-60-ті роки XX ст. З історії зовнішньої політики. – К.: Наукова

думка. 1967. – 127 с.

1968
39. Вступ // “Україна і Близький та Середній Схід. Українська РСР у політичних,

економічних і культурних зв’язках СРСР з країнами Близького та Середнього Сходу
післявоєнного періоду”. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 4–24. Співавтор – Д. М. Філіпенко.
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40. Розділ II § 1. Близькосхідні питання у перші післявоєнні роки. // Там же. – С. 47–61.
41. Розділ II § 5. За ліквідацію близькосхідних криз 1957 і 1958 р.р. // Там же. – С. 112–125.
42. Рец. на кн.: Д. М. Філіпенко “Друзі й вороги революційної Туреччини (1918–1922 р.р.).

– К.: Наукова думка. 1968. – 212 с. // УІЖ, 1968, № 12. – С. 140–141.

1969
43. Про радянсько-турецькі економічні та культурні зв’язки в 1935–1939 р.р. //УІЖ, 1969,

№ 3. – С. 65–70.
44. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства // “Радянська Енциклопедія Історії

України” (РЕІУ) – К., 1969, т. 1. – С. 379.

1970
45. Міжнародна солідарність з Іспанською республікою (1936–1939 р.р.) // “Міжнародна

солідарність у боротьбі проти фашизму. 1933–1945”. К.: Наукова думка, 1970. – С. 151–175.
46. 50 років радянсько-турецьких відносин // УІЖ, 1970, № 6. – С. 121–123.
47. Історична декларація. До 10 річчя прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації

про надання незалежності колоніальним країнам і народам // УІЖ, 1970, № 12. – С. 113–115.
48. Кезма Тауфік Гаврилович // РЕІУ, 1970, т. 2. – С. 329.

1971
49. Питання історії Туреччини в творах А. Ю. Кримського // УІЖ, 1971, № 1. – С. 119–121.

1972
50. 3 історії радянсько-турецьких відносин у 1939–1945 р.р. // “З історії зарубіжного Сходу”.

Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1972. – С. 121–152.
51. Радянсько-турецьке добросусідство: договору про дружбу між УРСР і Туреччиною  –

50 років // УІЖ, 1972, № 6. – С. 128–130.

1973
52. Дружня підтримка і співробітництво. Українська РСР у відносинах Радянського Союзу

з країнами Близького і Середнього Сходу (1922–1939) // К.: Наукова думка. 1973. –122 с.

1974
53. Розділ V, § 2. Співробітництво з країнами, що розвиваються, в галузі науки, культури і

підготовки кадрів спеціалістів. // “У боротьбі за ліквідацію колоніалізму. Зовнішньополітична
боротьба Радянського Союзу за остаточну ліквідацію колоніалізму та участь у ній Української
РСР”. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 251–289.

54. Політичні відносини СРСР і Туреччини напередодні другої світової війни (1935–1938 р.р.).
// “Країни Сходу. Історія та сучасність”. Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 89–108.

55. Оn thе Significance of Istanbul for the Development of the Russo-Turkish Cultural Contacts from
the XVI-th to the Beginning of the ХХ-th Centuries // “Аssociation Internationale d’Etudes du Sud-Est
Europeen. Bulletin” –Bucarest, 1974, XII, 2, p. 221–226.

56. На міжнародній науковій конференції в Стамбулі //УIЖ, 1974, № 2. – С. 146–147.

1975
57. 3 історії російсько-турецьких економічних і культурних зв’язків у XVI–на початку XX ст.

// “Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн”. Міжвідомчий збірник. – К.: Наукова думка,
1975. Випуск 1. – С. 103–110.

1977
58. Оn the Significance of Istanbul for the Development of the Russo-Turkish Cultural Contacts from

the XVI-th to the Beginning of the ХХ-th Centuries // “Istanbul a la jonction des cultures Balkaniques,
Mèditerranеennes, Slaves et Orientales, aux XVIе–XIXе siécles”. Actes du Colloque international… Istanbul
15–20 Осtobre 1973 aveс les concurs moral et financiar de l’UNESCO – Bucarest, 1977, p. 349–354.

59. В интересах мира и добрососедства (о советско-турецких отношениях в 1935–1970 г.г.)
– К.: Наукова думка. 1977. – 198 с.

1979
60. Рец. на кн.: “Политика и экономика современной Турции”. – М.: Наука. Главная

редакция восточной литературы, 1977, 254 с. // УІЖ, 1979, № 2. – С. 116–118.
61. Основні джерела дослідження радянсько-турецьких відносин (1935–1970 р.р.) // УІЖ,

1979, № 11. – С. 135–141.
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1980
62. Радянська та зарубіжна література про відносини СРСР і Туреччини у 1935–1972 р.р. /

/ УIЖ, 1980, № 7. – С. 124–130.
63. Кемалістська революція // УРЕ, 2-е видання – К., 1980, т. 5. – С. 94.
64. Кіпр (історія, політичні партії і профспілки) // УРЕ, 1980, т. 5. – С. 198–199.
65. Комуністична партія Туреччини // УРЕ, 1980, т. 5. – С. 339.

1982
66. Мустафа Кемаль Ататюрк і радянсько-турецьке співробітництво в галузі культури і

науки (20-і – 30-і роки), УІЖ, 1982, № 4. С. 112–118.
67.0 советско-турецких культурных и научных связях в 20–30-е годы XX в. // “Балканские

исследования. Исторические и историко-культурные процессы на Балканах”. М.: Наука, 1982,
Випуск 7. – С. 144–149.

68. Монгольська народна революція // УРЕ, 1982, т. 7. – С. 103.
69. Монгольська Народна Республіка (історія, політичні партії і профспілки) // УРЕ, т. 7. –
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ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “УКРАЇНА – АЗЕРБАЙДЖАН"

8 червня 2001 р. в Києві на відзначення 10-річчя незалежності України та Азербайджану
пройшла міжнародна наукова конференція “Україна – Азербайджан: минуле, сучасне і майбутнє”,
організована Київським національним університетом ім. Т. Шевченка та Посольством
Азербайджанської Республіки в Україні, за участю і підтримкою Державного департаменту в
справах національностей та міграції та Конгресу азербайджанців України.

Конференцію вітали представники Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
Державного департаменту у справах національностей та міграції, Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України, Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського
НАН України, головний редактор всеукраїнського тижневика “Шлях Перемоги” пані Марія
Базелюк. З теплим словом вітання звернулася перший секретар Посольства Азербайджану в
Україні пані Фаріда Ага-заде. Вона відзначила високий рівень співробітництва між Україною та
Азербайджаном, підкреслила символічне значення того, що конференція відбувається тоді, коли
в Ялті проходить саміт країн ГУУАМ, на якому це угруповання дружніх держав перетворилося
на повноцінну міжнародну регіональну організацію.

Доповіді, виголошені на конференції, торкалися багатьох аспектів українсько-
азербайджанського співробітництва в минулому і у наші дні. Всі вони були змістовними,
насиченими фактами і часто відкривали маловідомі, а то й невідомі, сторінки взаємозв’язків
двох народів.

Завідувач кафедрою сходознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка
д.ф.н., проф. Г. Халимоненко підняв важливу і актуальну тему: “Впровадження
азербайджаністики в навчальний процес на факультетах сходознавства України”. З тексту
доповіді й дискусії, яка розгорнулася навколо неї, однозначно випливає висновок: нашій науці і
вищій освіті необхідно звернути пильну увагу на вивчення мов і культур народів Кавказу,
Поволжжя, Центральної Азії, без чого важко уявити успішний розвиток наших відносин з
народами колишнього Радянського Союзу.

Директор Центру українознавства університету д.і.н., проф. В. Сергійчук на конкретних
фактах у доповіді “Участь азербайджанців у національно-визвольній боротьбі українського
народу” показав, як сини Азербайджану далеко від своїх домівок у лавах УПА проливали свою
кров за свободу України.

Не менш цікавою була доповідь зав. відділу Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України О. Заремби. “Азербайджанська Демократична Республіка в
дослідженнях Т. Свєнтоховського: погляд з України”. Автор проаналізував висновки сучасного
американського дослідника польського походження щодо подій 1917–1922 рр. в Азербайджані і
показав їх значення для вивчення новітньої історії Азербайджану, відзначивши, разом з тим,
хибність деяких концептуальних підходів Т. Свєнтоховського до проблем національно-визвольної
боротьби народів Росії у ХХ ст.

Сучасним проблемам України в зв’язку з її поліетнічністю були присвячені доповіді першого
заступника директора Державного департаменту у справах національностей та міграції
проф. Р. Чілачави та зав. кафедрою етнології та краєзнавства історичного факультету
університету д.і.н., проф. В. Борисенко. У них високо оцінювалася політика Української держави
щодо забезпечення прав національних меншин, яка здобула визнання у всьму світі, і одночасно
звучала пересторога відносно зловживання фактором поліетнічності з боку деяких політичних
сил, часто інспірованих з-поза меж країни на шкоду інтересам держави.

Питання давньої історії зв’язків України з тюркським світом знайшли відбиття у доповідях
к.і.н., доц. Ф. Туранли “Стосунки давньоукраїнської держави "Київська Русь” з Азербайджаном
у ІХ–ХІ ст.: у контексті нової, об’єктивнішої концепції дослідження історії”, д.і.н. В. Брехуненка
“Морські походи українських козаків на Каспійське море у першій половині ХVІІ ст.”, викладача
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Львівського університету О. Дерменджі “Особливості цитування тюркських поетів і філософів у
романі Павла Загребельного “Роксолана”, к.ф.н. Ю. Кочубея “Внесок українських вчених у
вивчення азербайджанської культури”.

Про економічні і науково-технічні зв’язки між двома державами повідомив у своїй доповіді
к.т.н. Ф. Абдуллаєв, а викладач кафедри тюркології Київського університету, заступник голови
Конгресу азербайджанців України (КАУ) А. Гирхієв виголосив доповідь “Значення КАУ в
зміцненні азербайджансько-українських взаємин”.

Поетичним словом привітав учасників конференції відомий кримськотатарський поет
Шир’ян Алі.

Після обміну думками присутні, азербайджанці й українці, відзначили, що Україна й
Азербайджан як стратегічні партнери вступають у новий етап політичних та економічних взаємин,
насамперед, беручи до уваги інституалізацію ГУУАМ. Це потребує детального дослідження та
ретельнішого вивчення особливостей двосторонніх контактів на сучасному рівні.

Особливої уваги заслуговує питання поновлення культурних та освітніх взаємин: зокрема,
йдеться про відкриття спеціальностей “азербайджанська мова” та “українська мова” у навчальних
закладах обох держав та Центрів – україністики в Азербайджані та азербайджаністики в України.

Однією з пріоритетних проблем вважається налагодження інформаційного забезпечення
розвитку співробітництва між двома країнами у всіх галузях.

Юрій Кочубей

V СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО

Чергові, п’яті Сходознавчі читання ім. А.Кримського були проведені у жовтні 2001 р. Саме
того місяця відзначалося 10-річчя створення в НАН України Інституту сходознавства, якому
цілком закономірно було присвоєно ім’я академіка А.Кримського. Як відомо, це сталося завдяки
наполегливим зусиллям учня А.Кримського  – іноземного члена НАН України, професора
Гарвардського університету Омеляна Пріцака. Події 11 вересня в США відтінили значення і ще
раз привернули увагу світу до регіону Близького і Середнього Сходу, а, ширше, до всього Сходу.
Якщо досі на Близький і Середній Схід дивилися як на гігантський резервуар енергоносіїв і
постійний гентератор регіональних конфліктів, то тепер стало ясно, що перманентна стабільність
в ньому таїть у собі величезну загрозу для всього людства, насамперед, від поширення екстремізму
та міжнародного тероризму.

У цьому світлі проведення читань набуло очевидної актуальності: Все те, що пов'язане з
історією, політикою, економікою й духовністю народів та держав Близького і Середнього Сходу,
вимагає досконального вчення щоб розуміти процеси, які в ньому відбуваються, й робити
відповідні висновки. Проведені Інститутом сходознавства у 2001 році за підтримки ЮНЕСКО,
П’яті сходознавчі читання викликали неабиякий інтерес українських фахівців. Відгукнулися й
було надіслано більше сотні заявок для участі в цій міжнародній конференції. Переважна більшість
з них була реалізована.

Відкрила читання директор Інституту Л. Матвеєва, яка окреслила шлях, пройдений
українським сходознавством, і наголосила на завданнях на майбутнє. Робота проходила в семи
секціях. Назви їх говорять самі за себе і показують в історичному та географічному розрізі
розмаїття зацікавлень українського сходознавства, ще дуже молодої галузі гуманітарної науки в
нашій країні, яка сьогодні відкриває значні можливості для серйозного академічного пошуку.

Працювали такі секції: "Міжконфесійні відносини в Причорномор'ї: історичний досвід
співіснування", "Джерелознавство та історіографія", "Традиційні релігії Сходу", "Проблеми
кочового суспільства", "Східна філологія", "Історія Сходу" і "Проблеми сучасного Сходу".

Перша і третя секції були присвячені питанням, що стосуються релігійного життя. Це
відбивало специфіку попереднього року, коли відзначалося 2000-річчя християнства і багато
вчених заглибилося в пов'язану з цим проблематику. Повідомлення О.Айбабіна "Археологічні
свідчення поширення християнства в ранньосередньовічному Південно-Західному Криму",
О.Бубенка "Тати – нащадки християн Південного Криму", М.Араджіоні "Про взаємовідносини
християнського і мусульманського населення півострова в Кримському ханаті", О.Мавріної
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"Становлення поземельних відносин у Кримському ханаті в ХV столітті та вплив мусульманського
права на їх формування (історіографічний аспект)" та ін. висвітлили деякі сторінки історії Криму,
як середовища, де об'єктивно склався етноконфесійний плюралізм. Було заслухано також
повідомлення про поширення християнства в Ірані (А.Колесников), про іслам (В.Рибалкін,
Д.Радивілов, Ю.Гамоцька, Ю.Кочубей), про іудаїзм (І.Ачкінадзі, Ю.Павленко), про релігії Індії
(Є.Любарська, Ю.Завгородній, Я.Джой, С.Секундант),  та про інші релігії (І.Отрощенко,
М.Тарасенко).

У доповідях І.Черних "Традиційний Схід в контексті соціокультурного розвитку людства"
та Є.Гороховського "Візантиністика та сходознавство" наголошувалося на важливих методоло-
гічних аспектах вивчення Сходу, міждисциплінарності і відмови від європоцентристських
парадигм дослідження східної проблематики.

Джерелознавчі питання порушили Я.Полотнюк ("Лев" і "Кобра" чи "Аспід" і "Василіск"?
(До перекладу 13 вірша 91-го псалма), О.Огнєва, З.Саїдов, Я.Гернштейн, В.Гамянін, В. і А.Кіктенко.

Велику увагу привернула секція "Проблеми кочового суспільства". Зацікавлення викликали
повідомлення Н.Гаврилюк "Скіфи: між Сходом і Заходом", А. Тортики "Євразійство" в сучасній
номадистиці; можливості використання в позитивному науковому дослідженні (методологія чи
ідеологія)", Я.Дашкевича "Монгольське /іранське/ тюркське керел етимологія та семантика
етнотопоніму (ХІІ–ХІV ст.)", О.Приходнюка "Тюркомовний світ та східні слов'яни у другій
половині І тисячоліття н.е.".

У секції "Східна філологія" обговорювалися як літературні (Я.Полотнюк, Т.Маленька,
Т.Усеїнов, С.Капранов), так і мовні питання (О.Хамрай, В.Бушаков, І.Дрига).

У роботі історичної секції йшлося про багато країн: стародавню Іудею (І.Ігнатьєва), Елам
(В.Храновський), Індію (О.Борділовська), Китай (Д.Грицьких), Японію (В.Рубель, В.Костирі-
на), Туреччину (С.Бєляєва, О.Дьомін).

Що ж до сучасного Сходу, то найбільше повідомлень стосувалося різних аспектів станови-
ща на Близькому Сході (В.Морква, І.Сємиволос, О.Богомолов, С.Данилов, П.Варбанець, П.Кушнір,
Д.Сєров) та Японії (Б.Яценко, О. Коваленко, Л.Павлішина, А.Подоляка). Зовнішній політиці Індії
присвятила своє повідомлення О.Лукаш, а Китаю – В. Седнєв.

Цікавим було повідомлення відомої московської дослідниці Т. Калініної "Меотіс в середньо-
вічній арабській географії", нові джерела представив у своєму виступі О.Гоков "Генеральний
штаб у зовнішній політиці Росії в Центральній, Південній, Південно-Східній та частині Західної
Азії в 1832-1914 рр.". Традиційні для наших читань теми з історії сходознавства висвітлили
Т.Щербань та Е.Циганкова. Проблемам ранньої історії нашого краю присвятили свої повідом-
лення К.Красильников, Л.Красильникова, С.Маслюченко, О. Комар, Ю.Гоман, В.Кузовков.

Навіть побіжний погляд на програму п'ятих читань показує, що десять років, які минули з
часу заснування Інституту сходознавства НАН України, не були марними: зросли кадри,
розширюються обрії досліджень, їхня географія, що дає підстави для оптимізму. Якщо ця галузь
гуманітарної науки одержить необхідну підтримку Академії наук та суспільства, вона дасть вагомі
'плоди.

Юрій Кочубей



SUMMARIES
Lesia  Matveyeva

TEN YEARS OF A. KRYMSKY INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES OF THE
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

In her introductory article to the anniversary issue of the ‘World of the Orient’ Director of A. Krymsky
Institute of Oriental Studies notes that ten years have passed since the time when the Institute of Oriental
Studies had been established within the Ukrainian Academy of Sciences and new area of academic research in
Ukraine had been opened.

Using the archive documents the author dwells upon the early history of the Ukrainian oriental studies.
Already in 1918, when the Ukrainian Academy of Sciences was established, the Ukrainian intellectuals were
promoting the establishment of oriental departments within the Academy. The programme documents on the
establishment of the Ukrainian Academy laid the foundations of the oriental studies in Ukraine.

Agathangel Krymsky is the one who stood at the start point of the academic oriental research in Ukraine. A
number of Cabinets and Commissions established during the times of the Ukrainian Academy of Sciences (1918 –
1931) were chaired by A.  Krymsky and various research programmes were carried out, while in the 1930s all
Academy departments dedicated to oriental studies were shut down and the well-known researchers persecuted.

Decades have passed and with the Ukrainian independence the revival of oriental traditions in Ukraine
has become possible. In 1991 the world-famous scholar Omeljan Pritsak initiated the establishment of the
Institute of Oriental Studies in Kiev. Over 10 years researchers of the Institute made a significant contribution
to studying history and cultural heritage of the peoples of the Orient. Now, the Institute publishes several
periodicals – ‘Skhidny Svit / The World of the Orient’, ‘Skhodoznavstvo / Oriental Studies’, ‘Novosti Tsentralnoy
Azii i Kavkaza / News of Central Asia and the Caucasus’, ‘Blyzkoskhidny Kuryer / Middle East Courier’ and
‘Ukraina i Kitay / Ukraine and China’. A considerable number of monographs are also among the
accomplishments of the Institute.

The author also notes that the Institute’s research team is comprised of a new generation of qualified
researchers. As the young professionals show their desire to join, the author is optimistic about the future of the
Institute and the oriental studies in Ukraine.

Omeljan Pritsak
RADHANIA AND RUS’

A world - known specialist explores the itinerary of the Radhania merchants to Rus’ on the basis of the
fragments contained in the works by Ibn Khordadbeh and Ibn al-Faqih. The author compares two texts and
finds that both of them share common original, though interpret it in different ways. The article cites both texts,
presents translation of them into Ukrainian and analyses the contents of the two fragments in different aspects
appealing to a number of sources and studies by medieval and contemporary researchers.

Valeriy Rybalkin
INDIGENOUS TRADITION OF THE QUR’ĀN EXEGESIS

Qur’ān requires high accuracy in rendering historical realities and interpretation of lexical and grammatical
nuances. For this purpose additional sources should be referred to. They constitute three main groups: 1) native
Qur’ān commentaries (tafsīrs and ta’wīls), 2) indigenous lexicons and glossaries and 3) foreign translations of
Qur’ān. The stress is made on the importance of the first group – the Qur’ān exegesis. Different types of tafsīrs
are being analysed. The author considers 19 among them (in chronological order) as those, which are compulsory
to consult with while Muslim Holy Scripture is being translated and commented into world languages. 26
references.

Mykola Tarasenko
THE 17      CHAPTER OF THE ANCIENT EGYPTIAN BOOK OF THE DEAD

The article presents the first Ukrainian translation and commentary on one of the most famous Chapters
of the Book of the Dead of the age of Empire – the 17th

 Chapter. The problems of topographical, chronological
and traditional origins of the text, its mythological maintenance, destination, structure and place in general
content of the Book of the Dead are investigated too.
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Olena Romanova
THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION OF THE ANCIENT EGYPTIAN TERMS

 AND PROPER NAMES IN UKRAINIAN
The author of the paper marks that until now the universal system of transcription of Ancient Egyptian

words has not been unified among the Egyptologists as the Ancient Egyptian and Modern European languages
have strong peculiarities. Therefore the Ancient Egyptian terms and proper names are often transcribed in a
number of variants in some European languages. According to peculiarities of Ukrainian language, O.  Romanova
proposes her system of transcription of the Ancient Egyptian consonants and vowels in Ukrainian.

Vasyl Hamyanin
THE DEFINITION OF “ZHONG-YONG” NOTION
(on the grounds of the text of “Zhong Yong” treatise)

The notion of “zhong-yong” doesn’t have clear interpretations neither within Chinese philosophical
tradition (before Zhu Xi), nor in the works of contemporary sinologists. So the problem of its definition remains
actual until now, as well as questions regarding the nature of “zhong-yong”: what was its functionality within
the Confucian ethical system? could “zhong-yong” be treated as a specific doctrine? does it represent separate
philosophical category? etc. Having investigated this notion from etymological, semantic and functional angles,
the conclusion was made that for Chinese philosophy “zhong-yong” can be defined as a specific metaphysical
essence, which functions as universal active generative and regulative pattern of social and extra-social (natural)
interrelations.

Victor Kiktenko
THE SOURCES FOR THE HISTORY OF RUSSIAN RELIGIOUS MISSION

TO BEIJING AT THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE FUNDS

The article presents materials for the history of Russian Religious mission to Beijing obtained by the
author at the Institute of manuscripts of the National Academy of Sciences of Ukraine.

The sources studied are “Notes about China by Smogorzewski”, written by monk Feodosiy (Smorzewski
or Smogorzewski) (?-1758); part of the personal archive of archbishop Sofroniy (Gribovskiy)  - head of the
VIIIth Russian Religious Mission to Beijing; part of the notes by Lorence Lang – an agent of the official
caravan sent to Beijing in 1724 with Russian ambassador in China earl Sava Vladislavovich Raguzinskiy. The
analysis and reconstruction of archbishop Sofroniy’s (Grobovskiy) scholar heritage, his contribution to the
formative period of professional Ukrainian Sinology were particularly examined in the article.

Yuriy Kochubey
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF I.  GASPRINSKI INTHE CONTEXT

OF CONTEMPORARY PROCESSES IN THE MUSLIM WORLD
The author reviews the national revival movement in the Muslim World of the XIX  century paying

special attention to the situation in the Russian Empire. Considerable attention is also devoted to the activities
of Jamal-ad-Din al-Afghani and Sheikh Muhammad Abduh who influenced the young I.  Gasprinski to follow
the way of promoting the education as the main vehicle of liberation. At the same time I.  Gasprinski developed
his own methods of activities taking into account the realities of the Russian Empire, i.e. very cautious step-by-
step building of the basis for revival of Moslem peoples (organising new-method schools, developing press,
trying to consolidate political forces representing Moslem population of Russia).

Looking from such a perspective in the context of national-liberation movement of Moslem peoples of
that time we find I.  Gasprinski not only as a figure of the Crimea Tatar revival but as a personality of international
scale as well.

Viktor Hankevych, S.  Shendrikova
ISMAIL-BEY MUSTAFA OGLU GASPRINSKI (1851–1914)

The article presents an elaborated biography of the prominent leader of the Cultural revival of the
Crimean Tatar people. The authors show the role, played by I.  Gasprinski in providing new-method (jadid)
education system among the Moslem population of Russia and other countries. Especially his role in founding
the first Moslem newspaper in Russia – “Terjuman”, and other publications is stressed. I. Gasprinski’s name
should be mentioned among the great enlighteners of the Orient.



213Східний світ №2 2001

Summaries

Oleksiy Khamray
INTERPRETATION OF GRAMMATICAL PHENOMENA OF THE ARABIC
LITERARY LANGUAGE IN THE CONTEXT OF CONTENT-ORIENTED

TYPOLOGY
The main idea of the present publication lies in application of principles of language structure analysis

used in content-oriented typology for learning grammatical phenomena of the Arabic literary language. Basing
on his own experience of teaching various aspects of Arabic grammar, the author came to a conclusion that the
approach which is characteristic for content-oriented typology, i.e. orientation towards search for “through”
dominants and rest on the principle of hierarchy both in language systems and their description, can be applied
to the analysis of the grammatical system of an existing language with the aim to unify and formalise description
of its grammar phenomena.

On the other hand, investigation of the application of the experience of examining interrelations between
languages in a certain area from the point of content-oriented typology to the analysis of inter-influence of
languages of another language area can provide interesting material for their comparative examining. From
this point of view, the experience in examining languages of the Southern Asia language union could be regarded
the most comprehensive if not unique one. In fact, this language area, due to a row of objective factors, contains
a huge number of languages of various typological characteristics: from late active (certain Naga languages,
Singali colloquial, etc.) to early nominative Indo-European and Dravidic languages which, in the process of
their development and inter-action, provide rich material for examining of their patterns of creating grammar
constructions. Content-oriented approach based, as it has been already mentioned, on the principle of hierarchy
represented in the movement from semantics through syntax to morphology, and from dominating coding
features to subordinate control ones, gives an opportunity to provide clear description, structuring and
formalisation of grammar phenomena both as a whole and for individual languages synchronically and
diachronically.

Language situation in the area of distribution of Semitic languages, of course, differs greatly from one in
the South Asia region. However, beyond all doubts, the Semitic languages also bear signs of interaction of
various typologies in their grammar systems. The question of authenticity of these interactions within Semitic
and even Afro-Asian language entity remains open; the main idea of our research is to provide the most unified
and formalised classification of grammar phenomena of certain Semitic languages. The choice of the Arabic
literary language is stipulated, first, by the high level of development of medieval Arabic linguistic tradition
which most thoroughly fixed grammar phenomena of the classic Arabic language, second, existence of a great
deal of archaic constructions and grammar difficulties, third, descriptive character of examining these phenomena
in the traditional Arabic and western grammar books of the Arabic language. Therefore we think the analysis
of the Arabic grammar using the main ideas of the contensive typology and the general ergative theory will
provide a new approach to learning the grammar difficulties of the Arabic language, in particular, in the area of
syntax (voice constructions, single occasions of “nasb”, agreement of secondary members of a sentence, etc.).

Yakov Gershtein
CARAITE GRAMMAR TRADITION IN HEBREW STUDIES:

MAIN REPRESENTATIVES AND THEIR IDEAS
In his article the author overviews Caraite grammar tradition in Hebrew studies in the context of the

history of Caraite trend in Judaic studies. The article also contains a review of the main ideas of Caraite
grammarians in connection with the linguistic thought of other grammar schools.

Valeriy Bushakov
THE ETHNONYM GAGAUZ AND ITS ALLONYMS CHITAK, GADJAL, AND SURGHUCH

(TO THE SEMANTIC TYPOLOGY OF ETHNONYMS)
The origin of Gagauzes and etymology of the ethnonym Gagauz and its allonyms Chitak, Gadjal and

Surghuch  cannot be considered finally established.
The author supposes that Gagauz and Chitak belong to ethnonymic names with the primary pejorative

meaning. The ethnonym Gagauz is related to Rumanian găgăúţ duffer (from a găgăí to babble), Albanian
ethnonym gégë (cf. Turkish keke a stutterer), Albanian gogë a nickname for Christians, Rumanian gog duffer,
and Serbian and Croatian gőgа a pejorative name for migrants from Macedonia and Kosovo, has onomatopoeic
nature and belongs to etnonymic terms meaning “tongue-tied”. The ethnonym Chitak is relative to Turkish
çotuk a stump and Rumanian ciutác a billet and had the primary meaning analogous to semantics of the
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ethnonimic nicknames çomaq in the Central Asia and danğalaq in Crimea. The name Surghuch of 
Gagauzes near Edirne (Adrianople) reflects possibly a feature of the national hat and has originated from 
Turkish sorğuç a plume. Relation of the ethnonymic term Gadjal with Gypsy gadjó a non-Gypsy is 
questionable. Bulgarian гаджáл a Turkish peasant is compared with Turkish hacir a migrant.

Larysa Pritsak
KARDASH-KAZAGY

The author of the article believes that the Turkish term Kardash-Kazagy means “brotherly Cossak”.
Turkish historian Mustafa Naima fixed it first in the 17-th century A.  D. L.  Pritsak supposes that this term
appeared in the middle of the 17-th century as a result of the Union of Ukrainian hetman Bohdan Khmelnitsky
and Crimean Khan Islam Giray III. As an argument the scholar used “The history of Khan Islam Giray III” by
G. M. Sena’i and some letters by Bohdan Khmelnitsky which contain information about friendship between the
two rulers of Ukraine and the Crimea. Contrary to the traditions of Soviet historiography, the author proves
that Bohdan Khmelnitsky did not break the friendship with Crimean Khan even during the Union with Moscow
because he continued to support the swear. The political term Kardash-Kazagy was used as a reminder about
the previous friendship even when the successor of Islam Giray III – Khan Mehmet Giray - did not renew the
Union with Ukraine.

Olena Bordylovska
“IDEAL KING” IN THE CLASSIC INDIAN TRADITION

The author of this article believes that the problem of the ruling of state was an important issue in the
ancient and medieval Indian society. Indian authors attempted to answer the question: what must the ideal ruler
of state be? The analysis of the classic Indian texts – “Mahabharata”, “Rihveda”, “Athharvaveda”,
“Harshacarita” by Bana, “Arthhashastra”, etc. – permits to mark the features of the “ideal king”: well educated,
hard-working, generous, impartial, respectful, careful about the citizens, etc. Therefore according to this tradition
Ashoka Mauria was considered the best Indian king. Thus, the ancient and medieval Indians thought that being
a king was a very difficult and responsible mission.

Daryma Amogolonova
THE BASIC COSMOLOGICAL CONCEPTS IN THE TRADITIONAL INDIAN CULTURE

The paper deals with the investigation of the basic cosmogonic and cosmological concepts in the traditional
Indian culture. The attitude to Space and Time as well as to the idea of mastering them were formed in the
frames of mythological cosmology, which was the manifestation of the undivided archaic world outlook.
Investigation of the earliest lay of culture brings to a conclusion that the dual and triple models coexisted in
both diachronic and synchronic aspects. Furthermore, though duality was associated with rather distant past,
it appeared to be productive in completely different historical conditions, when played an important role in the
constructing of the Brahmanic hierophany.

Vadym Rubel
THE ABU HARB’S ANTI-ABBASID REVOLT: THE PROBLEM OF

ETHNO-DYNASTIC IDENTIFICATION
The Abu Harb’s revolt (840–842) represented neither country anti-State revolt nor religious sectarian

war against official religion. It was the Syrian Arabs mass movement for the liquidation of Baghdad Abbasid
Caliphate and its ethnic state policy as well as for equal rights of all Moslems in the Islamic theocratic empire.
The purpose of the rebellion consists in returning to the Syrian Arabs their prevailing and privileged ethnic
status in the Caliphate. The aim was formalised in the call to restore Damascus Omayyad dynasty in its
imperious rights.

Oleg Bubenok
WHERE WAS THE CITY OF ORNAS?

The Western European traveller Plano Carpini, who visited the Mongol Empire in 1245-1247, mentioned
the city of Ornas in his notes. Plano Carpini wrote that this city was located on the banks of a great river and
was destroyed by the river during the Mongol attacks. Other medieval European travellers and some of old
Russian chronicles also mention similar names of the Golden Horde city – Ornacia, Ornax, Ornach, Origens,
etc. Many researchers suppose that all of these names were used to identify the same city. The localisation of
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However, the idea of sanctity and holy men has never been accepted unreservedly and completely by
orthodox Sunni schools. Muslim theologians saw in it (not without reason) a threat to strict Sunni monotheism:
providing grounds for the attribution of divine qualities to men, and hence for a cult to individuals contradicting
the main ethos and spirit of the Qur’ān.

Yulia Hamotska
IMAMATE AND PROPHESY IN SHI‘ITE THEOLOGY

Imamate and prophesy are two of the five basic religious principles in Shi‘ism. An analysis of their
differences is based on the material of the first shi‘a hadith collection “al-Kāfi fi ‘ilm al-dīn” by al-Kulini (d.
940).

Danylo Radivilov
IBADIS: THROUGH HISTORICAL RETROSPECT TO RELIGIOUS IDENTITY

Within a considerable corpus of medieval Ibadi literature the treatise Sira fi su’al fi-’l-wilaya wa-’l-
bara’a (“The Epistle Concerning the Question of the Association and the Dissociation”) deserves special
attention. Sira briefly formulates and grounds Ibadis’ attitude to some prominent Islamic figures and to the
most important events of the history of Islamic community. Sira is one of the parts of the compound manuscript
Tijarat al-‘ulama’ wa-’l-siyar al-‘umaniyya (“The [Best] Article of the Men of Learning and the Omani
Epistles”) of Ivan Franko Lviv State University Library. The document presents conversation between an
anonymous Muslim (sa’il, talib al-haqq, muslim li-’l-muslimin) and an Islamic tradition expert (muhaddith).
The muhaddith plays role of an arbiter in polemics between the supporters of the Ibadi imam al-Salt b. Malik
(d. 275 / 889) and his rival Rashid b. al-Nadr’s adherents.

Muslim asks muhaddith to assess the activities of the first caliphs Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman and ‘Ali;
Talha and al-Zubayr; Hasan b. ‘Ali and Husayn b. ‘Ali; Mu‘awiya b. Abu Sufyan; Abu Musa al-Ash‘ari and
‘Amr b. al-‘As; Yazid b. Mu‘awiya. Muhaddith places them into the state (manzila) of wilaya (association) or
bara’a (dissociation), giving short argumentation of his decision. Nevertheless the assessment of Abu Bakr’s
and ‘Umar’s deeds is not followed by the explanation – muhaddith gives just a general judgement on the
righteousness of their ruling and unconditionally places both of them into the state of wilaya.

The estimation of ‘Uthman’s and ‘Ali’s imamates is of a special interest. Generally known that the
polemics on righteousness or unrighteousness of Uthman’s death became the ideological burden of opposition
between the “parties” of the Umayyads and the ‘Alids. Thus attitude towards ‘Uthman’s death indirectly revealed
political sympathy of a Muslim - Umayyads considered ‘Uthman’s blood had to be revenged for while ‘Alids
supposed ‘Uthman deserved to be murdered. In the Sira ‘Uthman is placed into the state of bara’a. Muslim’s
arguments on “‘Uthman’s well-known virtues” and his marriage with two of Prophet’s daughters – Ruqayya
and Umm Kulthum – were considered unsatisfactory and finally have been rejected by the muhaddith.

‘Ali is placed into the state of dissociation as well. Muslim’s arguments on the relationship between ‘Ali
and Muhammad, ‘Ali’s virtues and his deserts in fighting with Muhammad against polytheists are all considered
unsatisfactory. Speculating about ‘Uthman’s dissociation, muhaddith considered ‘Ali a legal imam, approved
his struggle against those, who wanted revenge for ‘Uthman’s death. But muhaddith’s attitude towards ‘Ali
changes with the appraisal of the events of Siffin (37  / 657) after he had agreed to stop the battle against
Mu‘awiya and accepted proposition to rely upon the arbitration held by Abu Musa al-Ash‘ari and ‘Amr b. al-
‘As.

Talha and al-Zubayr are placed into the state of dissociation too. They are charged with demand to
revenge for ‘Uthman and attempt to deprive ‘Ali of the imamate.

‘Ali’s two sons – Hasan and Husayn – are placed into the state of dissociation as well. They are blamed
for the collaboration with Talha, for the execution of ‘Abd al-Rahman b. Muljam – the Kharijite who assassinated
‘Ali, and finally for the imamate handed over to the Umayyads. In muhaddith’s opinion the relationship between
Hasan, Husayn and the Prophet (they were Muhammad’s grandsons from his daughter Fatima) couldn’t be a
reason for rehabilitation.

Mu‘awiya b. Abu Sufyan is considered dissociated for the following reasons: he fought against ‘Ali;
demanded revenge for ‘Uthman; initiated arbitration in the battle of Siffin; usurped the imamate; and, finally,
slaughtered ashabs who fought against him with ‘Ali (among these ‘Ammar b. Yasir, to whom the Prophet
predicted Paradise, is mentioned by name).
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Abu Musa al-Ash‘ari and ‘Amr b. al-‘As are placed into the state of dissociation too for the only one
reason which is, nevertheless, rather important for the Ibadis – both of them were judges during the arbitration
between ‘Ali and Mu‘awiya and thus, in Kharijites’ opinion, opposed their decision to God’s will.

Yazid b. Mu‘awiya is considered guilty of being loyal to his father’s imamate. Moreover he is charged
with the killing of Hasan b. ‘Ali during revolt of the Muslims of Medina in 63 / 683.

Thus, Ibadis like Sunnis consider Abu Bakr and ‘Umar righteous imams though in contrast to Sunnis
they reject ‘Uthman’s righteousness. Ibadis’ attitude towards ‘Ali is rather contradictory: on the one hand he
is considered legal imam of the Muslims, ‘Ali’s struggle against those who demanded revenge for ‘Uthman
is completely approved. On the other hand after ‘Ali had consented to hold the arbitration he fell into the
state of dissociation.

The Ibadi assessment of the ruling of the first caliphs considerably differs from both the Sunni (Sunnis
consider Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman and ‘Ali righteous imams) and the Shi‘i one (Shi‘ites considered Abu
Bakr, ‘Umar and ‘Uthman usurpers) making Ibadis’ historical retrospect original enough to prove the uniqueness
of their religious identity.

Borys Yatsenko
FEATURES OF JAPANESE ECONOMY TERRITORIAL STRUCTURE FORMATION
On the basis of analysis of the territorial structure of the Japanese economy historical preconditions of

its formation and the scheme of spatial-economic patterns of the territory of the country have been studied. This
framework has demonstrated the key role of those territorial units where the governing, financial-banking,
information-software and scientific activity of the modern developed country are concentrated.

Igor Chernikov
THE GREAT CONSTRUCTOR OF THE REPUBLICAN TURKEY.

ON THE OCCASION OF THE 120-TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Based mainly on unique Turkish sources and literature, the article describes many-sided activity of
Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938), the acknowledged leader of the Turkish War for Independence in 1919–
1923, the Founder and first President of the Republic of Turkey. In the framework of building a new, modem
Turkish State he initiated series of radical social, political and economic reforms, such as: abolition of Sultanate
and Caliphate and proclamation of the Republic, separation of religion from the State and conversion of
Turkey into a secular Republic, emancipation of women, who acquired complete equality in all spheres of
society, elimination of the Arabic alphabet in the Turkish language and adoption of Latin one which was more
acceptable for learning, as well as some innovations in economy and mode of life, transition to international
calendar and contemporary chronology. On November 24, 1934 the surname “Atatürk” (“Father of the Turks”)
was given to Mustafa Kemal by the Turkish Parliament. He was a creator of the whole ideological system of
the modem Turkish State named “Kemalism”. Its components are based on the following principles:
“Republicanism”, “Turkism”, “Populism”, “Secularism”, “Étatism” and “Revolutionism”. Being the outstanding
statesman, Ataturk was the elaborator of the new Turkish foreign policy, the dominant goal of which from the
very beginning was: “Peace at Home, Peace in the World”.

He firmly believed in a necessity to normalize first of all the relations between the countries of the
Balkan region. Sharing the idea of westernization in the process of reforms implementation, Mustafa Kemal
was also interested in rapid arrangements with the Great Powers, such as: England, France, the United States
of America and Italy. The problem number one for him was establishing friendly relations of the new Turkey
with its neighbouring states, including independent Ukraine. Thanks to initiative and active personal participation
of Mustafa Kemal (Atatürk), the Ukrainian-Turkish Treaty of Friendship and Fraternity was signed on January
2, 1922. The Treaty envisaged successful development of commercial, economic, cultural and scholarly ties of
two countries. For instance the delegation of the Ukrainian scientists in Turkey (since November 2, 1928 to
January 7, 1929) received the opportunity to work in the Turkish archive institutions that contain valuable
materials on the history of Ukraine (XVI–XVIII centuries). Olexander Lototsky, the Ambassador of the Ukrainian
People’s Republic in Turkey (April 1919 – March 1920), in his memoirs emphasized that Mustafa Kemal
demonstrated great qualities in different spheres – military, political, social, cultural. He played a decisive role
at a turning point of the Turkish history.
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