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Серед численних матеріалів, якими преса Російської імперії відгукнулася 1861 р. на 
смерть Т.Г. Шевченка, була стаття, присвячена творчому шляху Кобзаря, та низка 

його віршів у перекладі на російську, що з’явилася у феодосійському часописі “Радуга” 
(№ 4, 5 та 7 за квітень – травень). Цей факт, можливо, і лишився б просто як ще один 
вияв всенародної шани до видатного українського поета, коли б не та обставина, що це 
видання виходило як додаток до кримського вірменського часопису “Масяц Агавні” 
(“Голуб Масісу1”). А отже, публікація ця стала, по суті, чи не першою згадкою у вірмен-
ській пресі про Т.Г. Шевченка [Амирян 1972, 66], засвідчивши тим самим неабияку по-
вагу вірменської громадськості до українського поета і його творчості.
Засновником і видавцем часопису “Mасяц Агавні” був архієрей Ново-Нахічеванської 

та Бессарабської вірмено-григоріанської єпархії Ґабрієл Айвазовський – особистість 
настільки неординарна, як на той час, і цікава, що хотілося б докладніше зупинитися на 
його діяльності. До того ж своєю працею на просвітницькій ниві він якщо й не прямо, 
то опосередковано сприяв ознайомленню тогочасного вірменства з Україною та україн-
ською культурою. 
Народився він 10 травня 1812 р. у Феодосії і (як це видно з його прізвища) був стар-

шим братом видатного російського живописця І.К. Айвазовського. Їхній батько Костян-
тин (1771–1841) переїхав до Феодосії з Молдови, куди, у свою чергу, через сварку з 
братами перебрався з м. Станіслава, що в Галичині (тепер – м. Івано-Франківськ). По-
первах своє прізвище він писав як Гайвазовський, очевидно переінакшивши його з Гай-
вазян чи Айвазян, як, зрештою, й змінивши дане йому при народженні ім’я Ґеворк на 
Костянтин. Відомо також, що його предки переселилися до Галичини ще у XVIII ст., 
володіли там землею поблизу Львова [Иван Константинович Айвазовский… 1878, 652–
653]. Прибувши до Феодосії, Костянтин-Ґеворк зайнявся торгівлею, а невдовзі побрав-
ся з місцевою вірменкою Грипсіме (1784–1860), яка народила йому трьох доньок і двох 
синів – Сарґіса (в чернецтві – Ґабрієл) та Говганнеса (Івана). Хлопчики вродилися на-
прочуд обдарованими – кожен по-своєму. Молодший, Говганнес-Іван, згодом стане 
всесвітньо відомим художником-мариністом. Що ж до старшого, то через природжену 
схильність до наук та мов (їх знав аж 12 – давніх і сучасних) він присвятить своє життя 
історичним та філологічним студіям, прийнявши до того ж чернечий постриг. Загалом, 
доля була прихильною як до Ґабрієла, так і до його брата. Як одному, так і другому за-
молоду трапилися добродійники, які, завваживши їхню обдарованість, підтримали 
хлопчаків. Було в цьому щось від діккенсівської різдвяної казки, враховуючи, що роди-
на на той час перебувала в скруті, хоча, між тим, це достеменні факти їхніх біографій. 
Так, підпрацьовуючи у місцевому трактирі, маленький Говганнес Айвазовський по-
любляв розмальовувати самоварним вугіллям стіни будинків. За цим заняттям його за-
став міський архітектор Я.Х. Кох, який, відзначивши очевидний талант хлопчика, 
подарував тому перші в його житті олівці та папір, а згодом відвів до міського голови 
О.І. Казначеєва. Той, у свою чергу, ставши невдовзі губернатором, забирає юного ху-
дожника з собою до Сімферополя, поселяє у своєму будинку і влаштовує до гімназії. 

ІСТОРІЯ

О.І. Божко

ДІЯЛЬНІСТЬ ҐАБРІЄЛА АЙВАЗОВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕРЕДИНИ ХІХ ст.
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Діяльність Ґабрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини ХІХ ст.

Щось подібне сталося роками раніше і з Ґабрієлем, з тією лише різницею, що для ньо-
го таким добродійником, а згодом і наставником виявився Мінас Бжишкян (1777–
1861) – широко освічений вчений-вірменознавець, історик, філолог, етнограф, автор 
відомої книги “Подорож до Польщі” (1830), у якій висвітлено історію вірмен Поділля 
та Галичини.
Як згодом описав сам Ґ. Айвазовський у своїй книжці “Історія Халібянівського вірмен-

ського училища” [Patmutyun Halibyan… 1880, z], коли батько повіз дванадцятирічного 
сина до Карасубазара (тепер – Білогорськ) для навчання в церковнопарафіяльній школі 
Манвела Ґюмушханеці – намісника Католикоса всіх вірмен у Криму, той не зміг його 
прийняти, можливо, навіть тому, що хлопчик за рівнем своїх знань значно переважав 
тамтешніх школярів [Микаелян 1997]. Невідомо, як могла б скластися подальша доля 
обдарованого підлітка, якби не зустріч з Мінасом Бжишкяном – очільником вірмено-
католицької громади в Криму з Конґреґації вірменських мхітаристів у Венеції, який 
“своєю освіченістю був відомий на весь Крим” [Patmutyun Halibyan… 1880, z]. Бжиш-
кян, чи, як його ще називали, Медичі (так перекладалося італійською його прізвище), 
взяв на себе опіку над Ґабрієлем, особисто даючи йому уроки протягом двох років, а 
1826 р. відрядив хлопчика до Венеції продовжити навчання в духовній академії мхіта-
ристів.
Конґреґація, до якої належав Мінас Бжишкян, була заснована 1701 р. в Константи-

нополі вірменським монахом Мхітаром Себастаці (1676–1749), який перейшов у като-
лицтво, а 1717 р. разом зі своїми соратниками заснував монастир на острові Св. Лазаря 
у Венеційській затоці. Його стараннями Конґреґація незабаром перетворилася у потуж-
ний релігійно-просвітницький центр, який за умов бездержав’я Вірменії не обмежився 
у своїй діяльності суто церковною проблематикою, а розгорнув також неабияку вірме-
нознавчу роботу, зокрема видаючи праці батьків вірменської історіографії, укладаючи 
словники та готуючи дослідження з граматики вірменської мови, шкільні підручники 
тощо [Hay spyurkhi hanragitaran 2003, 229]. Слід зазначити, що між Конґреґацією мхіта-
ристів, що визнавали над собою зверхність Рима, та Вірменською апостольською церк-
вою існували, м’яко кажучи, непрості відносини, які досить часто переростали у 
відкриту боротьбу за вплив на вірменське населення, переважно за межами історичної 
Вірменії. Досить гострим цей антагонізм був також у Криму, де ще 1333 р. вірменські 
уніати-домініканці заснували в Кафі свій монастир для поширення католицизму серед 
місцевих вірмен [Архимандрит Гавриил Айвазовский 1867, 551]. Для родини Айвазов-
ських такий конфесійний дуалізм не був якоюсь абстракцією вже з тієї простої причи-
ни, що батько Костянтин-Ґеворк був охрещений за католицьким обрядом, тоді як його 
дружина Грипсіме належала до Вірменської апостольської церкви з центром в Ечміа-
дзині. Однак у житейських ситуаціях прагматичні міркування у них часто брали гору, 
як це ми бачимо в самому факті їхнього одруження, так, зрештою, і в батьківській згоді 
віддати охрещеного у вірменській апостольській церкві сина в науку до католицької 
Конґреґації мхітаристів. Що ж до Ґабрієла Айвазовського, то в майбутньому йому не 
раз доводитиметься робити болючий вибір у міжконфесійному протистоянні заради тієї 
мети, якій він себе присвятив, а саме просвітництва рідного народу. 
Прибувши до Венеції, Ґабрієл з головою занурився в навчання, тим більше Конґре-

ґація славилася своїми учителями. Особливо легко йому давалися іноземні мови, з 
яких він ґрунтовно вивчив давньогрецьку, латинську, іврит, санскрит, арабську, пер-
ську, турецьку і, звісно, давньовірменську. Із сучасних європейських володів італій-
ською, французькою, німецькою та російською мовами. Він поглиблює свої знання з 
вірменознавства, богословських наук і 1834 р. здобуває сан вардапета, тобто вченого 
монаха, що в Європі прирівнювалося до ступеня магістра богослов’я, з правом виголо-
шення проповіді. Щоправда, для вірмен у слові вардапет, крім ієрархічної, містилася 
ще й особлива духовна складова, недарма цього звання були удостоєнні видатні отці 
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вірменської церкви, такі як творець вірменської абетки св. Месроп Маштоц (361/362–440) 
чи Єгіше – автор славнозвісної історії “Про Вардана та війну вірменську”, який жив у 
V–VI cт., та й, зрештою, засновник Конґреґації Мхітар Себастаці, що зажив слави серед 
європейських церковних кіл своїми блискучими знаннями християнського богослов’я. 
Гідним поцінуванням молодого тямущого вардапета і його організаторського хисту, 

зокрема, стало призначення його через деякий час секретарем Конґреґації, що можна 
було розглядати також як певне його сходження по ієрархічній драбині. Проте особливо 
знаковим для Ґабрієла та й для Конґреґації в цілому став 1843 рік. Тоді йому довірили 
очолити щойно заснований часопис, видання якого, прямо скажемо, стало загальновір-
менською подією. Промовистою була сама його назва – “Базмавеп”, – так батько вірмен-
ської історіографії Мовсес Хоренаці відтворив давньовірменською мовою прізвище 
грецького історика Олександра Полігістора, відомого багатьма своїми історико-гео-
графічними працями. Цим редакція нового журналу немовби заявила про свій намір 
популяризувати на його сторінках вірменські та світові наукові надбання, розширювати 
географічні та історичні виднокола своїх читачів. 
У такому підході, очевидно, була певна закономірність. Адже наставав період євро-

пейської “весни народів”, ідеї національного пробудження та просвітництва, здавалося, 
витали в повітрі, повсюдно зростав інтерес до історичного минулого, формувалися нові 
літературні мови, які приходили на зміну книжним, почасти вже мертвим. Це все було 
актуальним і для розділеного між Османською та Російською імперією, розпорошеного 
по світах вірменського народу, провідні діячі якого хто як міг намагалися відгукнутися 
на виклики епохи, що віщувала переміни як у суспільному, так і культурному, духовно-
му житті нації. 1836 року вихованець Ечміадзинської семінарії Хачатур Абовян, здо-
бувши в Дерптському університеті європейську освіту, повертається до Вірменії, аби 
працювати простим вчителем, нести в народ світло науки. У затхлій суспільній ат-
мосфері запиленого, глухого містечка, яким був на той час провінційний Єреван, він 
працює над дослідженням “Щодо шляхів поліпшення економічного і культурного ста-
новища Вірменії та вірменського народу”, а 1841 р. створює перший в історії вірмен-
ської літератури роман живою народною мовою під промовистою назвою “Рани Вірме-
нії”. В іншому кінці Російської імперії юний Мікаєл Налбандян, котрий, відмовившись, 
як і Х. Абовян, від духовної кар’єри, поступає до Московського, а згодом – Петербурзь-
кого університету, аби присвятити себе національному пробудженню, захисту прав 
вірменського народу, «розуміючи під словом “народ”, – як він пізніше писав, – при-
гноблені маси вірменського селянства, затурканого, жалюгідного, убогого і голодного 
вірменина, гнобленого не тільки чужими варварами, а й своїми багатіями, своїм духо-
венством…» [Налбандян 1970, т. 2, 16]. На відміну від Х. Абовяна та М. Налбандяна, 
які вирішення існуючих у суспільстві соціальних та національних суперечностей 
пов’язували з економічними та політичними реформами, а зокрема М. Налбандян – ще 
й з організованими народними виступами, Ґабрієл Айвазовський дотримувався помір-
ковано консервативних поглядів, вважаючи, що панацеєю від усіх лих є злагода між 
різними суспільними верствами з церквою на чолі і широка просвітницька робота. Не 
випадково емблемою видавництва, яке діяло при Конґреґації мхітаристів, був вулик із 
бджолами довкола нього, досить промовистий символ, що у своєрідній метафоричній 
формі передавав ідею служіння суспільству, якою, зрештою, намагався керуватися у 
своєму житті також Ґабрієл Айвазовський. 
Його ідейні та світоглядні погляди знайшли своє конкретне втілення у діяльності ча-

сопису “Базмавеп”, редактором якого він був протягом п’яти років. За цей час він зумів 
перетворити часопис у загальнонаціональне видання, матеріалами якого освічена публі-
ка зачитувалася в однаковій мірі у Константинополі, Тифлісі, Москві чи у Вірменії. Ча-
сопис приваблював різноманітністю матеріалів, які стосувалися не лише історичного 
минулого, а й тодішньої вірменської дійсності, світових культурних явищ, прилучаючи 
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Діяльність Ґабрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини ХІХ ст.

в такий спосіб вірменських читачів до вселюдських духовних скарбів. У перекладах 
переважно давньовірменською мовою в ньому друкувалися твори Гомера, Данте, 
В. Шекспіра, Дж. Мілтона, Ф. Шіллера, Дж. Байрона… Останній, між іншим, перебу-
ваючи в Італії, відвідав острів Св. Лазаря, більше того, навіть брав у його ченців уроки 
вірменської мови, а повернувшись до Британії, підготував та видав посібник з вірмен-
ської граматики.
Прикметно, що закладені Ґабрієлем Айвазовським підвалини редакційної політики 

були збережені також його наступниками, зокрема відомим істориком та поетом Гевон-
дом Алішаном (1820–1901), який також опублікував цілу низку оригінальних матеріа-
лів, пов’язаних з діяльністю вірменських колоній на Поділлі та в Галичині. Саме як 
додаток до часопису з’явився підготовлений ним відомий збірник “Кам’янець”, де були 
вміщені тексти так званої Кам’янецької хроніки, а також виявлені та дбайливо збере-
жені Г. Алішаном численні архівні матеріали. І якщо вже зайшла мова про Україну, то 
доречно було б нагадати, що саме на сторінках “Базмавепу” у зв’язку з 65-річчям 
Т.Г. Шевченка з’явилася 1879 р. добірка матеріалів, присвячених життю та творчості 
українського поета, а також переклади його віршів, підготовлені членом Конґреґації 
Керовбе Кушнеряном (1841–1891). Він, між іншим, також походив з кримських вірмен і 
протягом тривалого часу співпрацював з журналом “Базмавеп”. Особливо значимим є 
те, що це була перша публікація про Т.Г. Шевченка вірменською мовою.
Та робота над виданням журналу “Базмавеп” складала лише частину діяльності Ґа-

брієла Айвазовського. Враховуючи те, що в першій половині XIX ст. Росія почала віді-
гравати дедалі активнішу роль на Південному Кавказі, особливо після приєднання нею 
1828 р. відвойованої у Персії Східної Вірменії, молодий вардапет приступає до роботи 
і 1836 р. видає “Короткий нарис руської історії”. Свій виклад він розпочинає з 852 р., 
коли, згідно з “Повістю минулих літ”, “начеша ся прозивати Руська земля”, і доводить 
свою оповідь до завершення російсько-турецької війни 1828–1830 рр. І хоч ця праця 
мала компілятивний характер, ґрунтуючись на офіційній російській версії тогочасної 
імперської історіографії, вона в доступній формі давала можливість вірменомовному 
читачеві скласти уявлення про правителів, населення та звичаї держави, з якою на 
довгі роки судилось пов’язати свою долю значній частині вірменського народу. Тим 
більше що для Росії це був період не лише територіальних придбань, а й практики ма-
сових переселень на повойовані нею землі. Довелося спізнати на собі всі злигодні тако-
го переміщення й вірменам. Достатньо зазначити, що протягом лише 1828–1830 рр. з 
Персії та Західної (Турецької) Вірменії до Східної Вірменії було переселено понад 
130 тис. вірмен [Hay zhohovurdi patmutyun 1972, 339], які відтепер ставали російськими 
підданими. Отож поява на той час “Короткого нарису руської історії” видавалася більш 
ніж актуальною. Хоча коло її читачів обмежувало те, що як ця, так і решта праць Ґабріє-
ла Айвазовського були написані здебільшого давньовірменською мовою.
Значно ґрунтовнішою була наступна праця Ґабрієла Айвазовського – “Історія осман-

ської держави” у 2 томах (1841 р.), у якій він широко використав численні турецькі 
джерела, зокрема хроніки таких авторів, як Ашик-паша-заде, Нешрі, Лютфі-паша, Мол-
ла Ідріс, Садаеддін, Солак-заде, Гасанбек-заде, Ібрагім Печеві, Кятіп Челебі... Не оми-
нув він також своєю увагою твори європейських та вірменських хроністів, зокрема у 
згадці про захоплення турками Кафи 1475 р. У своєму викладі Ґ. Айвазовський показав 
історію становлення Туреччини як держави-завойовниці, що силою зброї впокорила 
численні народи. При цьому він вказував і на ознаки відчутного, як на той час, осла-
блення та занепаду тодішньої Османської імперії, що свідчило про його спостережли-
вість як історика, який не лише змальовував ті чи інші події, а й намагався аналізувати 
та передбачати їхній розвиток. 
Разом з такими видатними подвижниками вірменської словесності, як Ґабрієл Аве-

тікян, Хачатур Сюрмелян і Мкртич Авґерян, молодий Ґабрієл Айвазовський долучився 
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до укладання фундаментального двотомного тлумачного словника вірменської мови, 
робота над яким розпочалася в Конґреґації ще 1784 р. Це унікальне видання, що поба-
чило світ 1836 р. і в якому, крім власне тлумачення, до кожного вірменського слова по-
давалися його відповідники давньогрецькою, латинською та іншими мовами, до 
сьогодні вважається одним із кращих у вірменській лексикографії. Як з гордістю заяв-
ляв видатний вірменський мовознавець Г. Ачарян, “У світі небагато націй, які мають 
таке дивовижне творіння” [Gasparian 1968, 10].
Будучи переконаним, що “найважливішим обов’язком духівництва є просвіта наро-

ду, а найпотужнішим засобом до збереження нації – національне віросповідання, само-
стійна Вірменська церква” [Khristonya Hayastan… 2002, I, 48], Ґ. Айвазовський віддає 
належне також церковній освіті та історіографії, пишучи “Історію діянь Господа нашо-
го Ісуса Христа” (1854), “Нарис історії Венеційської конґреґації мхітаристів” (1857), 
“Підручник з богослов’я Вірменської православної церкви” (1858) тощо. 
Протягом 1842–48 рр. він викладає в Мурад-Рафаєлянівському училищі для вірмен-

ських дітей, що діяло при Венеційській конґреґації. Його успішна праця на педагогічній 
ниві, а також неабиякий організаторський хист сприяли тому, що Ґабрієлеві Айвазов-
ському доручили самостійну роботу, запропонувавши 1848 р. очолити паризьке Мура-
дянівське училище, де він також мав викладати історію та вірменську мову. Він радо 
прийняв цю пропозицію ще й тому, що перебування в Парижі давало йому ширші мож-
ливості не лише як педагогу, а і як науковцю. Завдяки його численним історичним і фі-
лологічним студіям, вражаючій ерудиції, неабияким лінгвістичним здібностям ім’я 
Ґ. Айвазовського невдовзі стало добре знаним серед французьких науковців, а з деякими 
з них – сходознавцями В. Ланґлуа та Е. Дюлор’є – він підтримував тісні відносини, зо-
крема готуючи для видання у “Bibliothèque historique arménienne” переклади творів дав-
ніх вірменських хроністів. Своєрідним визнанням його наукової діяльності стало 
обрання Ґ. Айвазовського членом Паризької академії, Паризького азійського товариства. 
Спілкування з представниками тогочасної європейської науки та культури, досвід 

редакційної роботи в “Базмавепі” підштовхнули його до думки про необхідність видан-
ня часопису, який би, з одного боку, був пов’язаний з вірменською громадськістю, а з 
другого – знайомив би європейців з Вірменією, її культурою, тими проблеми, якими 
живе вірменський народ. І такий часопис 1856 р. він заснував, промовисто назвавши 
його “Масяц Агавні”, тобто “Голуб Масісу”, віддаючи данину тому благословенному 
птаху, що приніс Ною в дзьобі галузку виноградної лози з вірменського суходолу, віщую-
чи про завершення Світового потопу. Під цією своєрідною метафорою прочитувався 
прозорий натяк на один з важливих напрямків діяльності просвітників – не обмежува-
тися власне національним середовищем, а прагнути повніше розкрити перед світом 
скарбницю вітчизняної духовності, що, власне, Ґ. Айвазовський і робив. Так, крім своїх 
досліджень у царині давньої вірменської словесності, він здійснив переклади італій-
ською мовою праць зачинателів вірменської історіографії Мовсеса Хоренаці та 
Агатангехоса, інших творів. Частково ця місія була покладена також на щойно заснова-
ний “Голуб Масісу”, що друкував матеріали як вірменською, так і французькою мова-
ми, ознаменувавши тим самим важливу віху в історії тогочасної вірменської 
журналістики. “Написані почасти ґалльською мовою, – зазначав Ґ. Айвазовський у сво-
єму зверненні до читачів, – вміщені матеріали покликані допомогти іноземцям осягну-
ти наші давніші та новітні звершення, якими ми пишаємося, аби вони могли скласти 
уявлення про наш достойний народ” [Masyac Ahavni 1856, № 1]. На період перебування 
Ґ. Айвазовського в Парижі припадає також загострення відносин вардапета з очільни-
ками Конґреґації, пов’язане з розбіжностями в поглядах на взаємовідносини двох ві-
рменських церков – Вірменської апостольської та Вірменської католицької. Зараховуючи 
себе до молодого крила Конґреґації, що виступало за тісніші відносини з Вірменською 
апостольською церквою, Ґ. Айвазовський готовий був знехтувати догматичними су-
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перечками в ім’я спільної діяльності на ниві просвітництва власного народу [Kharatyan 
2005, I]. Але з початком понтифікату папи Пія ІХ (1846–1878) відчутно почастішали 
намагання католицької церкви поширити свій вплив на східні вірування, в тому числі 
на Вірменську апостольську церкву. У папській енцикліці 1848 р. “До тих, хто хоч і ша-
нує Христа, але ухиляється від спілкування з престолом апостола Петра”, а особливо в 
проголошеному 1854 р. догматі істинним віровченням визнавалося лише католицтво, а 
решта оголошувалися такими, що перебували поза межами Христової церкви 
[Христианство 1995, II, 303]. Маючи досвід місіонерської діяльності, папа Пій ХІ вва-
жав боротьбу зі “схизмою” обов’язком всіх уніатських церков, які визнавали зверхність 
Рима, в тому числі Венеційської вірменської конґреґації. Наслідки такої політики не за-
барилися. На початку 1850-х років у Константинополі було розпущено товариство 
“Гамазґяц” (“Громада”), що діяло за підтримки мхітаристів і метою якого було налаго-
дження вірменського міжконфесійного діалогу та взаєморозуміння. А восени 1852 р. у 
Венеції не без згоди верховного абата вийшла перейнята духом нетерпимості книга 
“Апологія” (“Djatagovutyun”), в якій у досить різкій формі засуджувалися погляди і ді-
яльність тих членів Конґреґації, які виступали за співробітництво обох церков на ниві 
народної просвіти. У відповідь Ґ. Айвазовський у газеті “Араратська зоря”, яка виходи-
ла в Ізмірі (Туреччина), заявив про свою незгоду з авторами “Апології” і про те, що у 
своїй педагогічній та просвітницькій діяльності він і надалі керуватиметься “почуття-
ми християнського братолюбства і щирого патріотизму” [Arshaluys Araratyan 1852, 
№ 429]. Його заяву очільники Конґреґації сприйняли мало не як відкритий бунт і вияв 
гордині. Крім того, Ґ. Айвазовському та двом іншим його однодумцям і викладачам 
Мурадянівського училища, С. Теодоряну та А. Ґалфаяну, ставилося в провину навчання 
в їхньому закладі дітей не лише католицького віросповідання, а й вірян Вірменської 
апостольської церкви. Отож незабаром цих трьох інакодумців було фактично усунуто 
від роботи. Саме це, очевидно, і підштовхнуло Ґ. Айвазовського та його соратників до 
кроку, який різко змінить їхнє життя, – звернутися до Ечміадзинського католикоса 
Нерсеса Аштаракеці та Константинопольського вірменського патріарха Гакоба з про-
ханням дозволити їм повернутися в лоно Вірменської апостольської церкви. А щоб 
продовжити свою педагогічну та просвітницьку діяльність, за підтримки заможних 
константинопольських вірмен вони заснували у Парижі новий навчальний заклад для 
вірменських дітей – Гайказянівське училище, перевівши до нього десятків зо два своїх 
колишніх вихованців. Чим далі, тим конфлікт набирав гучнішого розголосу, вийшовши 
за межі Конґреґації. А коли 10 червня 1856 р. патріарх своїм листом дав згоду на їхнє 
повернення і затвердив їх керівниками новозаснованого училища, суперечка набула 
міжконфесійної характеру. До того ж у суперечці, що розгорілася, французька влада та 
церква стали на бік Конґреґації мхітаристів [Patmutyun Halibyan… 1880, 3]. Все це зна-
чно ускладнило як пастирську, так і педагогічну діяльність Ґ. Айвазовського, і він за-
мислюється над можливістю повернення в Росію, до чого неодноразово схиляв його й 
молодший брат І.К. Айвазовський. Саме за його посередництва Ґабрієл знаходить собі 
покровителя в особі російського посла у Франції графа П.Д. Кисельова – людини з ве-
ликими зв’язками при петербурзькому дворі. Бойовий генерал, учасник російсько-
турецької війни 1828–1829 рр., колишній царський намісник у дунайських князівствах 
Валахії та Молдови, він зрозумів, що такі непересічні особистості, як Ґ. Айвазовський, 
можуть принести неабияку користь Росії. Адже після принизливої поразки в Кримській 
війні 1853–1856 рр., коли російські позиції в протистоянні з Туреччиною на Південному 
Кавказі та в Бессарабії значно ослабли, важливо було знайти собі надійних союзників, 
особливо серед народів, які зазнавали від турків не лише національних, а й релігійних 
утисків. Якраз такими і видавалися вірмени, котрі не раз демонстрували підтримку ро-
сійським військам у війні за Південний Кавказ. У свою чергу, певна частина російського 
вірменства також тішилася сподіваннями, що, зацікавивши Росію ймовірною підтримкою 
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західними вірменами у її протистоянні з Туреччиною, можна було б добитися від неї 
вирішення важливих питань, зокрема, в освітній та релігійній сфері. Діяльність мос-
ковського Лазаревського інституту східних мов, що постав із заснованого 1815 р. роди-
ною Лазарянів приватного вірменського училища, а також тифліської Нерсесянівської 
гімназії, до створення якої доклав рук католикос Нерсес V Аштаракеці, можна було вва-
жати прикладом того, як завдяки самовідданим зусиллям окремих представників вірмен-
ського народу за відповідної згоди російської влади вдавалося досягати відчутного 
поступу в галузі національної освіти. Не виключено, що саме ці приклади надихнули 
Ґ. Айвазовського скористатися зі сприятливої політичної ситуації і, заручившись під-
тримкою царської адміністрації, спробувати заснувати на Півдні Росії вірменський 
освітній заклад на кшталт паризького Гайказянівського училища. А враховуючи насто-
рожене ставлення в Росії до діяльності національних навчальних закладів, він запропо-
нував, щоб у цьому училищі разом з російськими навчалися також турецькі вірмени, 
які, здобувши в Росії освіту, верталися б додому її палкими прихильниками [Patmutyun 
Halibyan… 1880, 7]. Ідея швидко знайшла підтримку у графа П. Кисельова, який на-
лежно оцінив її очевидні політичні вигоди для Росії. Його наполегливі посольські реля-
ції з цього приводу до Міністерства внутрішніх справ імперії невдовзі забезпечили 
Ґ. Айвазовському не лише безпроблемне повернення до Росії, а й призначення архі-
єреєм Бессарабської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської апостольської церкви. 
Це було на той час досить безпрецедентним явищем, враховуючи недавню належність 
вардапета до Конґреґації і чутливість вірмен у питанні зміни конфесії. Більше того, на-
віть почали ширитися чутки, не без участі І.К. Айвазовського, щодо можливого вису-
нення Ґабрієла наступним католикосом [Khristonya Hayastan… 2002, I, 49]. 
Очевидно, приймаючи рішення про повернення до Росії, щоб продовжити там свою 

просвітницьку роботу, Ґ. Айвазовський не міг до кінця передбачити всіх наслідків та-
кого кроку. Так, невдовзі з’ясувалося, що мало не демонстративне сприяння петер-
бурзьких урядовців не додало Ґ. Айвазовському популярності серед частини росій-
ських вірменів та ечміадзинського духовенства, яке ревниво поставилося до надмірної, 
як вони вважали, підтримки Петербургом недавнього перекинчика. Свою негативну 
роль тут, очевидно, відіграли і ревнощі серед оточення католикоса щодо можливих пре-
тензій енергійного й освіченого вардапета-архімандрита на ечміадзинський престол. 
Інакше як розцінити те, що всупереч призначенню мало не в обхід Ечміадзина Ґ. Айва-
зовського главою єпархії в 1858 р. він був висвячений у єпископи (а це єпископська по-
сада) лише через дев’ять років. Невдоволення як католикоса, так і багатьох мирян ви-
кликало також одноосібне рішення нового архієрея перенести єпархіальну консисторію 
з Кишинева до рідної йому Феодосії, де жив і творив його талановитий брат Іван Айва-
зовський, хоча визнаним центром вірмен Півдня Росії вважався на той час Новий Нахі-
чеван, що поблизу Ростова. Саме там здебільшого осіли кримські вірмени після їхнього 
переселення Катериною ІІ 1778 року. Натомість своє рішення Ґ. Айвазовський поясню-
вав вигідним географічним розташуванням Феодосії, оскільки Крим був приблизно по-
середині між Бессарабією та Нахічеваном на Дону. Крім того, звідси ближче було також 
до Стамбула-Константинополя – культурного центру західних вірмен, дітей яких Ґ. Ай-
вазовський сподівався залучати до навчання. 
Не сприяла порозумінню з частиною вірян і фактична підтримка новопризначеним 

главою єпархії багатого купця і ктитора вірменських церков Півдня Росії Артемія (Га-
рутюна) Халібяна в його тяжбі з нахічеванцями. Ті вимагали повернення новонахіче-
ванській церковній громаді її коштів, що зберігалися в нього, тим часом як Ґ. Айвазов-
ський був зацікавлений у тому, аби використати церковні гроші для фінансування 
майбутнього училища. 
Однак, попри все ці складнощі та тертя, завдяки своїй наполегливості, сприянню ро-

сійських урядовців та фінансовій підтримці Артемія Халібяна Ґ. Айвазовський зумів 
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протягом кількох місяців по своєму прибуттю зробити все, щоб училище у Феодосії 
відкрилося. 12 жовтня 1858 р. цей заклад, названий на честь головного його спонсора 
Халібянівським, урочисто розчинив двері для 50 своїх перших учнів. Передбачалося, 
що вони не лише навчатимуться в училищі, а й житимуть там, адже частина учнів мала 
прибути з Туреччини та інших країн вірменського розселення. Однак не все складалося 
так, як Ґ. Айвазовський попервах планував, – бракувало коштів, не справдився розраху-
нок на самоокупність училища, та й учнів із Туреччини, Волощини, Молдови чи Персії 
було негусто – підданих цих країн налічувалося лише 11 з тих 140 учнів, які навчалися 
за найкращої пори. Проте за сім років його керівництва Халібянівське училище здобу-
ло репутацію одного з кращих навчальних закладів Криму, а восени 1861 р. його відві-
дав сам цар Олександр ІІ з родиною, подякувавши Айвазовському і Халібяну “за благое 
дело” [Армянская энциклопедия…]. 
Ґ. Айвазовський віддавав училищу майже всю свою енергію, знання та досвід, нама-

гаючись перетворити його у справді просвітницький центр для російського вірменства 
на рівні гімназії. Він сам писав підручники, запроваджував набуті ним у Парижі євро-
пейські методики та принципи навчання, залучив до роботи досвідчених учителів, які 
викладали вірменську, російську та французьку мови, арифметику, геометрію, історію, 
географію, Закон Божий, малювання, каліграфію, фізкультуру, а згодом ще й фізику, хі-
мію та інші предмети.
Прикметно, що з десяти запрошених ним учителів лише один мав церковний сан, 

решта були людьми світськими. Шестеро з них мали вищу освіту, причому четверо на-
вчалися в Росії, а двоє у Франції. Завдяки виписаній з-за кордону спеціально для учи-
лища друкарні було налагоджено видавничу діяльність. Здебільшого випускалися 
підручники, але виходили також календарі вірменською та російською мовами, худож-
ні, історичні книжки, перекладна, релігійна література. Ось назви лише деяких із вірмен-
ських видань: “Буквар”, “Турецько-вірменський словник”, “Історія середніх віків”, 
“Географія”, “Про розсіяння вірмен”, “Загальна історія”, “Ламартін”, “Обов’язки та 
права”, “Співанки”, “Історія стародавніх народів”, “Арифметика”, “Істореписець Єгі-
ше” та ін. Одних лише книг Ґ. Айвазовського було видрукувано понад півтора десятка: 
“Підручник для народних шкіл”, “Падіння Єрусалима і зруйнування Храму”, “Аудито-
рія корисних знань”, “Вірменістичні огріхи в давнину і тепер”, “Крах ще одного міфу 
мхітаристів”. Дещо окремо від цих книг, переважно просвітницького характеру, стоїть 
написана пізніше праця Ґ. Айвазовського “Єпископ Никола та історія навернення вірмен 
Польщі до католицизму” (1877), в якій він звернувся до подій, пов’язаних із ренегат-
ською діяльністю львівського єпископа Николи Торосовича в XVІI ст. За розпоряджен-
ням Айвазовського було видано друком один із найдавніших списків історії Єгіше “Про 
Вардана та війну вірменську”.
Про розмах просвітницької діяльності друкарні свідчить такий факт: після того як 

1871 р. друкарню закрили, на її складах налічувалося на 9196 рублів готових до реалі-
зації книг [Mikhaelyan 1970, 303]. 1860 р. Ґ. Айвазовський відновив вихід переведеного 
з Парижа до Криму часопису “Масяц Агавні”, тепер вже з російсько- та французькомов-
ним додатком “Радуга”. Щоправда, порівняно з паризьким періодом, у ньому з’явилися 
матеріали, що мали засвідчувати лояльність його редактора до російського самодер-
жавства. До того ж, заявляючи на словах, що його видання буде поза всілякими партія-
ми і працюватиме лише на національне єдання [Masyac Ahavni 1861, I, 8], Ґ. Айвазов-
ський, проте, активно виступав на його сторінках із клерикально-консервативних 
позицій, оголосивши своїми публікаціями, по суті, непримиренну війну ліберальному 
московському часопису “Г’юсісапайл” (“Північне сяйво”). Особливо обурювали Ґ. Ай-
вазовського вміщені там матеріали поета-демократа Мікаєла Налбандяна, який, зокре-
ма, у своєму “Листі до видавця” в притаманній йому різкій формі викривав зажерли-
вість вірменських церковників та багатіїв. Наділений цензорськими повноваженнями 
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щодо вірменомовних видань, Ґ. Айвазовський писав з цього приводу до департаменту 
духовних справ та іноземних віросповідань Міністерства внутрішніх справ Росії: «Не-
обхідно якомога скоріше заборонити видання “Г’юсісапайла”, з тим щоб викорінити 
зло в зародку, а автора вищезгаданого листа Налбандяна, котрий відомий департаменту 
іноземних віросповідань як чоловік шкідливий і неспокійний, покарати з усією суво-
рістю закону як винуватця в порушенні злагоди між своїми одновірцями і в особистій 
образі стількох вельми поважних духовних і світських осіб нашого суспільства» [Nal-
bandyan 1956, 87].
Та, попри неймовірні зусилля архімандрита Айвазовського, спрямовані на розбудову 

свого дітища задля просвіти рідного народу, його планам так до кінця і не судилося 
здійснитися. Очевидно, його російські протектори, переконавшись, що діяльність Халі-
бянівського училища не виправдала їхніх сподівань щодо підготовки лояльної до Росії 
численної вірменської молоді з Туреччини та інших суміжних країн, охололи до його 
прожектів. Зростало незадоволення й архієрейською діяльністю Ґ. Айвазовського, особли-
во з боку католикоса Матеоса та вірмен із числа опонентів Артемія Халібяна, які зви-
нувачували того, а заодно й архімандрита, у фінансових зловживаннях, хоча він навіть 
свою пастирську платню передавав на потреби закладу, як про це ми довідуємося з 
його листа до Хачатура Лазарева [ЦДІА СРСР, ф. 880, оп. 5, спр. 33, арк. 226]. 1865 р. 
після неодноразових наполягань католикос добився від Петербурга усунення Айвазов-
ського. І хоча новобраний 1866 р. католикос Ґеворк IV, віддаючи належне освіченості 
та заслугам вардапета Ґабрієла, 1867 р. висвятив його в сан єпископа, він змушений був 
полишити свою батьківщину і рідну Феодосію, як згодом виявилося, назавжди. 1871 р. 
його рукопоклали в архієпископи і з огляду на неабиякий педагогічний досвід призна-
чили інспектором Ґеворкянівської духовної семінарії в Ечміадзині. Проте у нього вже 
не було того запалу та й, можливо, ілюзій, які сповнювали його у часи повернення до 
Феодосії. Крім того, “і на цій посаді Айвазовський зустрів ворожість усіх, окрім па-
тріарха” [Караулов 1881, 435], тож, пропрацювавши лише два роки в семінарії, він від-
був до Тифліса, щоб посісти Грузинсько-Імеретинську вірменську єпархію. Помер 
Ґ. Айвазовський у Тифлісі в 1880 р., встигнувши побачити виданою окремою книгою 
“Історію Халібянівського вірменського училища”, яку він написав, аби повідати, “чому 
трапилися та трапляються такі невдачі та провали (тобто з училищем. – О.Б.), через 
кого і з яких причин. Може, це буде наукою для наступних поколінь, дієвою їм підмо-
гою, – зазначав він, – щоб бодай вони, беручись за подібні корисні для нації справи, 
скористалися з досвіду своїх попередників й гарантовано досягали цілковитого успіху, 
аби потому не шкодувати і не каятися надаремне” [Patmutyun Halibyan… 1880, d]. Ці 
сповнені гіркоти слова, що він їх написав незадовго до смерті, свідчать про те, як не-
просто було Ґ. Айвазовському пережити своє усунення від керівництва, а згодом і за-
криття в 1871 р. училища, з діяльністю якого він пов’язував багато сподівань на розви-
ток вірменського просвітництва в Росії. Намагаючись знайти причини невдачі свого 
освітнього проекту в якихось суб’єктивних факторах, з огляду на свій консервативно-
клерикальний світогляд він не міг чи не хотів бачити їх у тій суспільно-політичній сис-
темі, якій йому випало служити. Бо, хоча після закриття училища й висувалися проекти 
створення на його основі вірменської гімназії або семінарії, російський уряд на той час 
уже взяв напрямок на згортання національних освітніх закладів. Один з ініціаторів за-
криття Халібянівського училища, заступник міністра народної освіти, а згодом міністр 
І.Д. Делянов у своєму листі до Міністерства внутрішніх справ від 12 червня 1868 р. на-
голосив на шкідливості навчання рідною мовою російськопідданної вірменської моло-
ді, оскільки, як він вважав, вона “винесе (з таких училищ. – О.Б.) любов не до Росії, а 
до якоїсь фантастичної майбутньої Вірменії і стане палким прихильником проповідува-
ної недругами Росії вірменської автономії” [Mikhaelyan 1970, 299]. Парадоксальність си-
туації полягала у тому, що сам І. Делянов, якого Володимир Короленко назвав “гнилою 
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Діяльність Ґабрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини ХІХ ст.

колодою поперек дороги народної освіти” [Делянов…], походив з давнього вірменсько-
го князівського роду. Проте, будучи ставлеником таких одіозних ідеологів самодержав-
ства, як міністр народної освіти, а згодом – внутрішніх справ Д. Толстой та К. Побєдо-
носцев, він заповзятливо здійснював визначену ними політику в галузі народної освіти, 
спрямовану на обмеження національної освіти чи то для вірмен, а чи для представників 
інших народів царської Росії. Достоту так, як служилі малороси у той самий час із не 
меншим завзяттям топтали паростки українського шкільництва та закривали україно-
мовні видання. 
На їхньому тлі постать Ґабрієла Айвазовського, кримського вірменина, народженого 

поза Вірменією, але перейнятого ідеєю служіння рідній нації, вірменській духовності 
та культурі у непрості часи, постать у чомусь навіть трагічна в її внутрішніх супереч-
ностях, не може не викликати до себе повагу не лише серед вірменства, а й серед його 
земляків-українців.

1 Масіс – вірменська назва Арарату.
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В 1997 г. вышла в свет моя первая монография “Ясы и бродники в степях Восточной 
Европы (VI – начало XIII вв.)”, на которую обратили внимание в первую очередь 

болгарские исследователи. Причиной этого следует считать предложенную в книге ги-
потезу относительно участия уцелевших после гуннской экспансии сарматов в этноге-
незе протоболгарских племен. Данная концепция во многом совпадала со взглядами 
Р. Рашева [Рашев 1993]. Со временем я попытался более детально развить данную ги-
потезу в своих статьях и в докторской диссертации [Бубенок 2006]. Однако это, к со-
жалению, осталось незамеченным моими коллегами, которые до сих продолжают 
ссылаться на мою книгу, изданную более 15 лет назад. 
Так, в 2010 г. в Софии была опубликована монография Б. Живкова “Хазария през IX 

и X век”, в которой автор высказал сомнения относительно участия сармато-аланских 
племен в этногенезе протоболгар. Причиной этого стали некоторые действительно не-
ясные извлечения из моей монографии. В частности, Б. Живков отметил: «По О. Бу-
бенку, часть сармато-аланских племен продолжала кочевать в Юго-Восточной Европе и 
после гуннского нашествия. Свидетельством этого является материальная культура 
степного населения в раннее Средневековье. О. Бубенок считает, что степной вариант 
салтовской культуры, характеризующийся обрядом погребения не в катакомбах, а в 
ямах, принадлежал упоминаемым в X–XIII вв. ясам (асам). Так как этот вариант сал-
товской культуры был определен как болгарский (“тюркоязычных болгар”), то О. Бубе-
нок предполагал вхождение иранцев (сарматов) в болгарскую этническую общность» 
[Живков 2010, 37–38]. В связи с этим следует отметить, что Б. Живков правильно изло-
жил суть предложенной гипотезы. Однако необходимо заметить, что некоторые детали 
предложенной идеи стали не до конца понятны болгарскому исследователю.
Во-первых, Б. Живков отмечает: “Совсем неожиданно за этим О. Бубенок утверждает, 

что в донских и приазовских степях в раннее Средневековье жили сарматы и болгары, 
хотя неясно, как разграничивать одних от других. Это основано на ямных погребениях, 
которые широко были распространены перед гуннами в Восточной Европе. И при этом 
немало аналогий памятникам салтовской культуры в Центральной Азии, а источники 
не упоминали болгар в том районе, следовательно образование болгарского этноса 
произошло в Восточной Европе” [Живков 2010, 38]. Необходимо признать, что замеча-
ние относительно разграничения потомков сарматов и тюркоязычных болгар вполне 
резонно. Логичным выглядит также его предположение и о формировании болгарского 
этноса в степях Восточной Европы, а не Центральной Азии. Однако Б. Живков упускает 
тот момент, что в условиях кочевого быта материальная культура не может являться 
основным этническим маркером. 
Во-вторых, Б. Живков приписал мне то, о чем я не писал: “По О. Бубенку, болгары, 

в сущности, не существовали в степях Восточной Европы, а все население степного ва-
рианта салтовской культуры было представлено ясами. О. Бубенок пришел к выводу, 
что ямные и катакомбные погребения были оставлены аланами и в дополнение ко все-
му с аланами были связаны и трупосожжения” [Живков 2010, 38]. Вынужден возразить: 

О.Б. Бубенок

ПОТОМКИ САРМАТОВ
В СТЕПЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

(VI–XIV вв.)
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Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI–XIV вв.)

я имел в виду, что лишь часть ямных погребений салтовской культуры могли быть 
оставлены потомками сарматов, которых в послехазарский период древнерусские ис-
точники могли называть “ясами”. С последними следует связывать распространение 
так называемого “зливкинского” антропологического типа, генетически связанного с 
населением восточноевропейских степей в догуннское время. Что же касается трупо-
сожжений салтовской культуры, то их происхождение я так и не смог определить. 
Стало быть, настало время более детально изложить свою концепцию, основываясь 

не только на информации археологических и письменных источников, но и привлекая 
данные антропологии, этнологии и этнонимии. Пожалуй, наиболее четкую картину о 
процессе интеграции ираноязычных родоплеменных групп в среду тюркоязычных ко-
чевников дают данные этнографии. Особо показателен в этом отношении туркменский 
материал.
Необходимо обратить внимание на выводы Г.Е. Маркова относительно процесса 

формирования туркменских племен: “…очень многие, если не все позднейшие тур-
кменские племена, возникали и сформировались из самых разнообразных распадав-
шихся туркменских групп и даже иноплеменного населения. Возникнув, новые племена 
связывали свое происхождение с традиционной туркменской генеалогией” [Марков 
1961, 15].
Эти процессы нашли свое отражение в сочинении хивинского автора XVII в. Абу-л-

Гази “Родословная туркмен”, где содержатся сведения о генеалогии многих племенных 
и родовых групп в составе этого народа. Однако в данном случае следует обратить вни-
мание на мнение Г.П. Васильевой: «...хорошо известно, что позднесредневековые ро-
дословные, составлявшиеся под влиянием родоплеменной феодализирующейся знати, 
стремившейся доказать свое родство с “прямыми” потомками Огуз-хана, были в из-
вестной мере тенденциозными. Политические связи в родословных нередко представ-
лены в виде родственных, а подчиненные племена объявляются младшими по проис-
хождению» [Васильева 1985, 84].
Хивинский автор сообщает об аланах в составе туркмен: “У Суварджика был сын по 

имени Хуршид. Иль Олам ургенчли – потомки Хуршида” [Кононов 1958, 74]. Упомина-
ние племени Олам ургенчли позволяет согласиться с мнением тех исследователей, ко-
торые считают, что в данном случае речь идет именно о потомках аланов. К этому 
следует добавить, что вторая часть данного этнонима – ургенчли может свидетельство-
вать о прежнем проживании данной этнической группы вблизи Ургенча. Это же нахо-
дит подтверждение и в данных этнографии.
Так, в 20-е – начале 30-х годов XX в. этнографом А. Бахтиаровым (Г.И. Карповым) в 

Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и даже в Афганистане были зафиксирова-
ны родоплеменные группы туркмен, носящие названия олам или улам. По данным 
А. Бахтиарова, данная этническая группа «встречается… под названием олам в Серах-
ском районе, в составе племени Салыр (ветвь “Караман”…) и улам, в Ходжамбасском 
районе, где они живут обособленно от туркмен-арсаринцев, сохраняя чистоту крови, не 
смешиваясь с другими, в том числе турецкими племенами». Что касается их языка, то, 
по данным А. Бахтиарова, он “туркменский, схожий с диалектом сарыков и иомудов” 
[Бахтиаров 1930, 39–40]. А. Бахтиаров (Г.И. Карпов) считал носителей этнонимов олам 
и улам аланами, и для этого были определенные основания. Так, его информаторы со-
общили, что “олам раньше назывались алан” [Карпов, Арбеков 1930, 28]. Данное сооб-
щение подтверждается наличием рода Алан среди представителей племени улам, 
проживавшего компактно в Ходжамбасском районе Туркменистана. Кроме того, племя 
улам включало в свой состав роды: Кара-Мугул, Хаким, Кызыл [Бахтиаров 1930, 39]. 
Обращает на себя внимание также факт существования рода или подразделения рода 
(уруга) Олам в составе родового объединения (тайфа) Караман в составе большого 
туркменского племени Салор (Салыр) [Карпов, Арбеков 1930, 27]. Эта часть салорского 
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племени еще в 20-е годы XX в. проживала на территории Серахского района в Юго-
Восточном Туркменистане [Бахтиаров 1930, 39].
Особо следует отметить положение рода (уруга) Олам в составе большого туркмен-

ского племени Салор. Сама родовая структура племени Салор довольно сложная. Пле-
мя Салор делится на три большие родовые ветви – тайфа, которые объединяют 
несколько небольших родовых групп – уруг, а те, в свою очередь, имеют более мелкие 
подразделения – тире (кровнородственная группа – колено) и бир (потомки от одного 
отца). В этой связи следует отметить, что салоры разбиваются на три “тайфа” – Качи-
ага, Караман и Яловач. В составе “тайфа” Караман имеется уруг Олам (Алан), который 
представляет собой лишь один из четырех десятков “уругов”, входящих в “тайфа” Ка-
раман. Кроме того, названия “уругов” весьма различны по своему происхождению и 
могут указывать как на результат деления больших родов и на географическое положе-
ние – род Кызыл (“красный” обозначал у тюрок юг), – так и на включения на правах 
родовых групп осколков предыдущих этнических групп, включенных завоевателями в 
состав своих племен. Свидетельством последнего может являться уруг Олам, в кото-
ром можно видеть осколок ираноязычной этнической группы [Карпов 1930, 26–27]. 
Аналогичную картину видим в небольшом туркменском племени улам, которое вклю-
чало в свой состав роды: собственно Алан (осколок ираноязычной этнической группы), 
Кара-Мугул (черные монголы), Хаким, Кызыл (красный) [Бахтиаров 1930, 39]. Полу-
чается, что даже в племени Улам (Алан) потомками этнических аланов можно считать 
лишь представителей одного рода.
По данным Г.П. Васильевой, этногенез туркмен представлял довольно сложный про-

цесс: “...с IX в. на территорию нынешней Туркмении начинают проникать огузы, сы-
гравшие главную роль в этногенезе туркмен. Основная масса огузов, появившихся с 
северо-востока вместе с сельджуками в XI в., появилась здесь и постепенно слилась с 
местным населением. Процесс формирования туркмен завершился, видимо, в XIV–
XV вв., когда после монгольского завоевания сложились новые племенные объедине-
ния. В их состав вошли также более поздние тюркские племена неогузского 
происхождения, в частности кипчаки...” [Васильева 1964, 2]. Таким образом, получает-
ся, что главным фактором в этногенезе кочевых этнических групп является сложение 
из различных этнических компонентов устойчивой родоплеменной организации, от-
разившейся в названиях племен и родов. По этому поводу Г.П. Васильева отметила: 
“...название родов и племен, как абдал, языр (карадашлы), олам и многие другие, сви-
детельствуют о вхождении в состав туркменского народа древних доогузских племен и 
народов – эфталитов, языров-асов, аланов и других местных ираноязычных племен” 
[Васильева 1964, 2]. Кроме того, следует обратить внимание на одну закономерность 
общества кочевников – внутри племенного объединения, а также внутри племени су-
ществовала строгая иерархия племен и родов в зависимости от происхождения, что на 
деле означало отражение политического господства этноса-завоевателя над побежден-
ной этнической группой. Так, по наблюдениям Г.И. Карпова (А. Бахтиарова), “среди 
салорских родов существует деление на старшие роды и младшие” [Карпов 1930, 26]. 
Поэтому вполне вероятно, что аналогичные процессы происходили и в степях Восточ-
ной Европы в раннее Средневековье, когда на исторической арене появились племена 
протоболгар. В качестве подтверждения этого следует привести также информацию о 
существовании в среде других кочевых народов Евразии родоплеменных групп, нося-
щих название ас, что являлось у большинства тюрко-монгольских народов обозначе-
нием для аланов.
Так, наименование Асс еще в недавнем прошлом сохранял один из родов узбекско-

го племени кыпчак, проживавшего в левобережном Хорезме (ныне Амударьинский 
район Каракалпакии в составе Узбекистана) [Толстова 1977, 152; Толстова 1978, 10–11; 
Толстова 1984, 187]. Однако данная родовая группа уже давно была ассимилирована 
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тюркоязычными соседями. Известно даже племя Асут (Асы) в составе монголов. Его 
появление следует связывать с событиями после 1368 г., когда в Китае пала монгольская 
династия Юань. Тогда же последний монгольский император Китая Тогон-Тимур по-
кинул Пекин и ушел в старую монгольскую столицу г. Каракорум. Вместе с монголами 
в степи Центральной Азии последовали и их союзники-асы. В результате этого и поя-
вилось племя Асут [Горский 1852, 102–103]. По мнению Б.Я. Владимирцова, эти асы 
еще во времена существования Монгольской империи успели “омонголиться”, и поэто-
му “происхождение монгольского племени Асут следует связывать с аланами-асами, 
которые когда-то составляли правое крыло монгольского войска” [Владимирцов 1934, 
131, прим. 8].
Примером успешной интеграции ираноязычных аланов-асов в родоплеменную 

структуру тюркоязычных кочевников может являться также ситуация с позднесредне-
вековыми ногайцами. Известно, что в состав причерноморских и прикавказских ногай-
цев вошли роды, которые назывались Асс [Бушаков 1992, 14]. Как известно, в конце 
XV в. ногайцы причерноморских степей были подчинены крымскими Гиреями и впо-
следствии переселены на территорию Крымского полуострова, где приобрели особый 
социальный статус и их элита стала наиболее влиятельной при ханском дворе [Гоман 
2002, 15–16]. Исходя из этого, можно предположить, что после событий конца XV в. 
родовые подразделения асов в составе ногайцев могли переселиться из степей Север-
ного Причерноморья в степную часть Крыма и впоследствии осесть на полуострове. 
Поэтому в степной части полуострова могли появиться поселения, содержавшие в 
своем названии этнический показатель Асс. 
Так, находящееся возле Перекопа селение, носящее ныне название Днестровка, в 

начале XX в. носило двойное название – Асс-Найман [Кримська область 1974, 66], а 
еще в начале XIX в. на его месте существовали два поселения, имевшие названия Ас и 
Найман. Это может свидетельствовать о слиянии этих двух поселений в одно целое 
уже на протяжении столетия. Аналогичная ситуация отмечается с возникновением на-
званий других населенных пунктов, находящихся рядом в степной части Крыма: Асс-
Джаракчи, Табулды-Асс, Темеш-Асс, Тереклы-Асс. В степной части Северо-Западного 
Крыма до Второй мировой войны существовали также поселения Биюк Асс (Большой 
Ас) и Кучук Асс (Малый Асс). Отмеченные топонимы находились в местах традицион-
ного расселения ногайцев. Обычно ногайцев представляют как исключительно кочевой 
этнос, мало подвергшийся процессу седентаризации. Поэтому требует объяснения факт, 
почему находящиеся в составе ногайцев родовые группы Асс подверглись оседанию на 
землю. 
В свое время автор данной статьи на основе сравнительного анализа разнообразных 

кочевых обществ, значительно отдаленных друг от друга в пространстве и времени, 
пришел к выводу, что они имели общие черты социальной организации. Так, социаль-
ное положение каждого слоя кочевого общества зависело не от материального достат-
ка, как это утверждали марксистские исследователи, а от того, к каким кланам (родам), 
племенам, этносам принадлежали эти группы. Было замечено, что самую высокую сту-
пень в этой социальной иерархии занимали те роды (кланы), вокруг которых консоли-
дировались племена, союзы племен, политические альянсы. Поэтому они пользовались 
незыблемым авторитетом среди других представителей объединения. Из их числа вы-
двигались вожди кланов, племен, политических объединений (каганы, ханы). На вто-
рой позиции должны были находиться роды (кланы), племена и даже этносы, которые 
были приближены к верховной власти. В вассальной зависимости от первых находи-
лись представители порабощенных родов (кланов), племен, народов. Их отношения с 
завоевателями ограничивались выплатой дани, воинской повинностью и т.п. Наиболее 
низкую ступень в кочевом обществе занимали рабы, которые у кочевников появлялись 
вследствие военных походов, то есть они были преимущественно иноэтничного проис-
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хождения. Тем не менее количество рабов у кочевников было незначительным и их 
положение не было крайне тяжелым. Это можно объяснить особенностями кочевого 
хозяйства, которое никогда не требовало много рабского труда. Учитывая это, был сде-
лан вывод, что подразделения степных объединений относились к различным хозяй-
ственным типам. Это означает, что племена номадов, которые выращивали скот, 
политически властвовали над теми племенами, которые вели полуоседлый образ жиз-
ни. Наиболее низкую ступень в этой иерархии занимало оседлое земледельческое насе-
ление. Мы можем наблюдать эту ситуацию еще в античные времена, в Средневековье и 
даже сегодня. Другими словами, можно вести разговор о том, что эта особая черта не 
зависела ни от времени, ни от пространства, то есть это было характерной особенно-
стью для всех кочевых обществ. А это означает, что в степи племена и родовые группы 
завоевателей занимались наиболее престижным занятием – разведением скота, а под-
чиненные племена и роды перешли к земледелию и ремеслам [Бубенок 2002, 131–144].
Именно эти наблюдения позволили согласиться со следующим мнением A.M. Хаза-

нова: “...формы социальной организации у всех евразийских кочевников демонстри-
руют значительную схожесть. У всех она базируется на родоплеменной основе. Терри-
ториальные связи развиваются лишь в случае завоевания земледельческих областей или 
на случай развития процессов седентаризации. В этом отношении нет никаких основа-
ний для разделения древних кочевников и кочевников более позднего времени” [Хаза-
нов 1975, 729]. Довольно интересно, что в предложенную схему вписываются, напри-
мер, арабоязычные бедуины Аравии и Северной Африки и их соседи в степи.
Юго-Западная Азия и пустыня Сахара интересны тем, что там еще и до сих пор со-

храняется значительное количество кочевников, которые продолжают вести традици-
онный образ жизни. Поэтому кочевые общества ближневосточного региона оказались 
наиболее исследованными этнологами и антропологами, что значительно дополняет 
наши представления о традиционной социальной структуре кочевников. В связи с этим 
обратим внимание на кочевые общества Аравии.
Так, “настоящими” кочевниками считались племена, которые занималось разведением 

верблюдов и на которые распространялись термины “жители пустыни” (бадавийун – 
бедуины) или “люди верблюдов” (ахл ал-джамал). От “настоящих” кочевников-бе-
дуинов отличались племена кочевников, которые занимались разведением мелкого ро-
гатого скота (коз, овец). Традиция назвала их “людьми мелкого рогатого скота” – ахл 
ал-ганам. К числу последних следует отнести бану сулубба. Кочевники племени сулуб-
ба считаются наиболее никчемными и потому имеют право заниматься животновод-
ством, ремеслами, охотой и т.п. лишь в определенных границах. Соответственно тради-
ции, кочевники бану сулубба имеют право устанавливать свои палатки на расстоянии 
не ближе 14–16 км от города или поселка других племен, так как остальные арабы 
стараются избегать общения с ними. Вполне возможно, что такое обособление послед-
них от остального населения Аравии могло стать следствием их изначального этниче-
ского отличия от племен кочевников-бедуинов, которые их подчинили. Что же касается 
земледельцев-фаллахов, то в Восточной Аравии они находились в подчиненном поло-
жении относительно племен бедуинов, но занимали более высокую ступень в социаль-
ной иерархии, чем ахл ал-ганам. В этом следует видеть этническое родство фаллахов с 
бедуинами, что указывает на прежнюю их связь с кочевым образом жизни. Наиболее 
низкую ступень в обществе Аравии занимали рабы. В подавляющем большинстве ра-
бами были пленные и завезенные сюда африканцы, в меньшем количестве – индийцы и 
представители других азиатских народов. Рабы (абиды) пасли скот, обрабатывали зем-
лю и т.п. [Бодянский 1986, 66–75, 79–80, 82–83; Першиц 1961, 88–104, 133–149].
Аналогичная ситуация наблюдается и среди кочевников Сахары, где бедуинские 

арабские племена постоянно сосуществовали с кочевниками-берберами. Довольно ин-
тересны в этом отношении кочевники Западной Сахары в конце XIX – в начале XX в. 
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По наблюдениям В. Зейберта, господствующее положение там заняло арабское племя 
бану хасан, которое оттеснило берберские группы илемтен с господствующих позиций. 
Социальной основой бану хасан была группа, в состав которой входили потомки одно-
го пращура до седьмого колена. Большая линия такого типа представляла собой муж-
ское ядро подплемени – фахад. С течением времени фахад расширялся и увеличивался, 
и тогда это подплемя становилось племенем. Племена в Западной Сахаре часто форми-
ровались путем соединения подплемен, хотя не всегда родственных. Таким образом, в 
состав бану хасан вошли и подразделы берберского происхождения. По наблюдениям 
В. Зейберта, эндогамия была характерной чертой племени, а не подплемени [Зейберт 
1977, 8–12, 21]. В Западной Сахаре среди кочевых племен наибольшее могущество 
имели бану хасан, и потому термин араб приобрел там социально-политическое значе-
ние. Среди местных арабских и берберских племен были такие, которые требовали 
военной защиты, – лахма. Поэтому они попадали под суверенитет “арабов”. Такое поло-
жение предусматривало выплату дани более сильному племени – дабиха. Кроме того, в 
среде кочевых племен Западной Сахары существовали этнопрофессиональные группы, 
которые, по определению В. Зейберта, занимали более низкое социальное положение, 
чем кочевники. На более низком социальном положении находились вольноотпущен-
ники, бывшие рабы – хратин, которые брали в аренду у кочевников скот и земельные 
участки. Наиболее низкую ступень в обществе занимали рабы – абид, которые прожи-
вали отдельно от лагеря своих хозяев и занимались земледелием. Раз в год, во время 
сбора урожая, кочевники – хозяева земельных участков, которые обрабатывались абид 
и хратин, приходили получить свою часть урожая [Зейберт 1977, 14–21].
Исходя из данных примеров, можно считать, что ираноязычные родовые группы в 

составе племен завоевателей-тюрок должны были занимать более низкое социальное 
положение, чем завоеватели. Это должно было найти отражение и на характере хозяй-
ственной деятельности. Таким образом, в условиях оседания перейти к занятиям зем-
леделием и ремеслами первыми должны были потомки покоренных аланов-асов, а 
роды тюрок-завоевателей всегда стремились сохранить свою связь с кочевым образом 
жизни. Следовательно, это наблюдение поможет объяснить процессы, происходившие 
внутри протоболгарских племен в раннее Средневековье.
Исследователи уже давно обратили внимание на то, что первые достоверные сведе-

ния о болгарах (протоболгарах) относятся к концу V в. Именно тогда Иоанн Антиохий-
ский писал, что император Зенон обратился к болгарам за помощью для борьбы с 
остготами [Генинг, Халиков 1964, 101; Кляшторный, Султанов 2000, 135]. Тем не ме-
нее в некоторых исторических хрониках есть упоминания о том, что болгарские пле-
мена оказались на территории Восточной Европы задолго до гуннского нашествия. 
Так, о болгарах речь идет в сообщении армянского историка Моисея Хоренского, кото-
рый ссылается на сирийского автора IV в. Мар-Аббаса Катину. В частности, Моисей 
Хоренский сообщает, что в 149–127 гг. до н.э. болгары, которые раньше жили на север 
от Кавказских гор, напали на Армению [Моисей Хоренский 1858, 81, 87]. Кроме того, 
информация о болгарах содержится в анонимном византийском хронографе 354 г., кото-
рый был переписан в V в. Там речь идет о событиях накануне 230 г. н.э. и дается пере-
чень народов, которые жили на север от Кавказа, где на последнем месте упоминаются 
булгари (vulgares) [Сиротенко 1961, 17; Кляшторный, Султанов 2000, 134]. Однако 
следует учитывать то, что сведения о пребывании болгар (протоболгар) в Восточной 
Европе в догуннское время имеют компилятивный характер. У нас нет уверенности в 
том, что переписчики не заменили этнонимом булгары название какого-либо другого 
народа.
В последнее время среди многих исследователей получила поддержку гипотеза 

С.Г. Кляшторного, согласно которой протоболгары – это потомки огуров (огузов), кото-
рые пришли в Восточную Европу из Центральной Азии в конце IV в. В соответствии с 
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этой гипотезой, начало этногенеза протоболгар следует связывать не с гуннским на-
шествием, а с событиями V в., описанными Приском Панийским [Кляшторный, Султа-
нов 2000, 134–139]. Так, Приск сообщает, что в 463 г. к императору Восточной Римской 
империи прибыло посольство от “Сарагуров”, “Урогов” и “Оногуров” с просьбой по-
мочь в борьбе против “Уннов-Акатиров”, которые тогда обитали в степях вблизи Кавка-
за. Причиной этой миграции, по словам Приска, стало давление с востока савиров, на 
которых давили авары, где на последних, в свою очередь, напали народы, которые жили 
возле берегов “океана” [Приск 1861, 87–88]. С.Г. Кляшторний это движение народов 
объясняет тем, что в первой половине V в. возле северных границ китайского государ-
ства Тоба Вей образовалось государство жуань-жуаней, которые испытали нападение 
со стороны китайцев, что в результате привело к нарушению силового баланса среди 
племен Евразийской степи. Вследствие этого западная группа огуров оставила свои 
земли в западной части Центральной Азии и перешла Волгу [Кляшторный, Султанов 
2000, 136].
Данные археологии и антропологии позволяют поддержать данную гипотезу. Прежде 

всего, необходимо объяснить, почему среди протоболгар был распространен так назы-
ваемый “зливкинский” антропологический тип и захоронения в подбоях и в ямах с за-
плечиками, что получило распространение в предшествующую сарматскую эпоху. 
Следует сделать определенные уточнения относительно происхождения “зливкинского” 
антропологического типа. Несколько десятилетий назад в науке с легкой руки Г.Ф. Де-
беца получила распространение гипотеза, в соответствии с которой черепа носителей 
“зливкинского” типа находят аналогии среди брахикранных краниологических серий 
сарматской эпохи Нижнего Поволжья ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э. [Дебец 1948, 256]. Однако 
проведенные несколько лет назад С.Г. Ефимовой и Т.С. Кондукторовой исследования 
свидетельствуют о том, что антропологический тип раннесредневекового населения 
Восточной Европы, который традиционно связывается с протоболгарами и их потомка-
ми, не отмечался однородностью. Прежде всего, была выявлена антропологическая 
близость материалов “раннеболгарских” могильников на Волге и серий саргатской 
культуры Западной Сибири (IV в. до н.э. – II в. н.э.). Результаты канонического анализа 
также подтверждают значительное сходство морфологического типа, связываемого с 
болгарами Восточной Европы, и населения юго-востока Западной Сибири, Казахстана 
и Алтая в эпоху железа. Кроме того, исследователями было отмечено, что серии Кай-
бельского могильника на территории Волжской Булгарии и более позднего Каменского 
могильника в Поднепровье, связываемого с потомками протоболгар, имеют близость к 
сериям сарматского времени степей Поволжья и Казахстана [Ефимова, Кондукторова 
1995, 562–583]. Итак, данные антропологии позволяют говорить о том, что в этногене-
зе протоболгар приняли участие, по крайней мере, представители двух общностей.
Данные археологии также не исключают возможности участия потомков сарматов 

Нижней Волги и других регионов Восточной Европы в этногенезе протоболгар. Прежде 
всего, особый интерес представляет Нижнее Поволжье. По наблюдениями М.Г. Мошко-
вой, во ІІ в. в степях Восточной Европы сформировалась так называемая “позднесар-
матская” культура, которая сменила “среднесарматскую”. Для большинства погребений 
этой культуры были присущи следующие черты: захоронения в большинстве случаев 
были осуществлены под курганными насыпями; на востоке в Заволжье и Приуралье 
преобладали основные погребения (95%), в междуречье Волги – Дона их было 50%, а в 
Северном Причерноморье преобладали впускные погребения в курганных насыпях; в 
междуречье Днестра – Дуная были известны и грунтовые могильники; погребальные 
сооружения были в виде длинных прямоугольных грунтовых ям, квадратных могил, ям 
с заплечиками, подбойных могил, катакомб и т.п. На востоке в границах распростра-
нения культуры преобладали подбойные могилы, а в западных регионах – ямные; во 
многих случаях практиковались деревянные перекрытия; ориентация погребальных 
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сооружений и соответственно тому ориентация покойников была осуществлена пре-
имущественно в направления север – юг; в подавляющем большинстве покойники на-
ходились в вытянутом положении на спине, иногда со скрещенными ногами, иногда – в 
скорченном положении на боку или на спине. Со ІІ в. н.э. в восточных регионах в по-
гребениях получила распространение искусственная деформация черепов. По мнению 
М.Г. Мошковой, в Северном Причерноморье в ІІІ в. н.э. вследствие готских походов па-
мятки этого типа почти исчезли, а в более восточных регионах после экспансии гуннов 
в IV в. носители этой культуры были постепенно ассимилированы тюрками [Мошкова 
1989, 191–202]. 
Не меньший интерес представляет ситуация в степях Предкавказья в предгуннский 

и послегуннский периоды. По данным М.П. Абрамовой, к ІІІ в. на этой территории 
преобладали подкурганные погребения в катакомбах, потом был зафиксирован отток 
этого кочевого населения к степям Заволжья, что можно объяснить экспансией готов в 
Северном Причерноморье. Во время гуннского нашествия большинство курганных мо-
гильников с катакомбным обрядом погребения в степях Северного Кавказа прекратили 
свое существование, что можно связывать с деятельностью гуннов, которые могли 
включить местное население в состав своей конфедерации [Абрамова 1989, 268–281]. 
Поэтому большой интерес может представлять происхождение населения, которое в 
VI–VII вв. оставило на Северном Кавказе могильники нового типа [Ковалевская 1981а, 
51; Ковалевская 1981б; Ковалевская 1995; Геннинг, Халиков 1964, 122–123; Нечаева 
1961, 157–158; Димитров 1987, 84–86; Рашев 2000, 52–57]. То есть новые черты в по-
гребальном обряде дают основания считать местное население пришлым, которое мог-
ло появиться здесь вследствие событий, связанных с Великим переселением народов.
Проведенный картографический анализ позволил увидеть одну существенную зако-

номерность: погребение V–VIII вв., которые связываются исследователями с потомка-
ми сармато-аланов, были обнаружены в степях Поволжья и Приуралья на север от тех 
территорий, которые прилегали к дельте Волги [Максимов 1956]. Поэтому можно пред-
положить, что в период Великого переселения народов, связанного с миграциями гун-
нов и огурских племен с Востока на Запад, в IV–V вв. значительная часть поздних 
сарматских племен в районе дельты Волги была сдвинута пришельцами со своих тер-
риторий и потом они оказались на других землях. Ближайшей территорией были степи 
Предкавказья. Очевидно, этим можно и объяснить, почему во время гуннского наше-
ствия исчезло большинство подкурганных катакомбных могильников в степях Северно-
го Кавказа [Абрамова 1989, 268–281], а на их месте в VI–VII вв. появились могильники, 
которые во многих случаях наследовали традиции погребений кочевников Нижнего 
Поволжья и Заволжья позднего этапа предшествующей сарматской эпохи [Саханев 
1914; Ковалевская 1981а, 51; Ковалевская 1981б; Ковалевская 1995; Геннинг, Халиков 
1964, 122–123; Нечаева 1961, 157–158; Димитров 1987, 84–86; Рашев 2000, 52–57]. В 
данном случае имеет смысл вести разговор об участии потомков сарматов Нижней 
Волги в процессе формирования культуры протоболгар Приазовья. 
Данные археологических раскопок свидетельствуют о том, что в VI–VII вв. на 

Северо-Западном Кавказе функционировали могильники, для которых были присущи 
следующие черты, резко отличающие их от некрополей местного кавказского проис-
хождения: грунтовые ямы с заплечиками; в ряде случаев наличие деревянных гробов; 
северная или северо-западная ориентация покойников, положенных в вытянутом поло-
жении на спине; наличие инвентаря, представленного оружием, украшениями, лоша-
диным снаряжением; в некоторых случаях искусственная деформация черепа и т.п. К 
числу этих некрополей следует отнести могильники возле станиц Пашковская и Ново-
лабинская и др. У исследователей существуют основания связывать их с западным под-
разделением протоболгар – утигурами [Ковалевская 1981а, 51; Ковалевская 1981б; 
Ковалевская 1995; Геннинг, Халиков 1964, 122–123; Нечаева 1961, 157–158; Димитров 
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1987, 84–86; Рашев 2000, 52–57]. К этому же типу следует отнести также памятки так 
называемого “сивашовского” типа, большинство из которых были расположены в сте-
пях Северного Приазовья. Среди них были впускные погребения в курганные насыпи 
предшествующих времен (иногда в подбоях), где покойники лежали в вытянутом поло-
жении на спине и сопровождались инвентарем и скелетами лошадей. К их числу сле-
дует отнести погребения из сел Ковалевки, Яблони, Новой Одессы, Костогрызово и др. 
Кроме того, были исследованы грунтовые погребения в прямоугольных или овальных 
ямах, часто с подбоями и заплечиками, с перекрытиями из дерева и довольно часто с 
инвентарем. Такие погребения были выявлены возле Сивашовки, Черноморского, Си-
вашского и др. Некоторые исследователи этих памяток склонны связывать их с пребы-
ванием протоболгар [Рашев 2000, 16–37; Приходнюк 2001, 39–41]. Имеет смысл считать 
эту группу памятников следствием пребывания здесь западной группировки протобол-
гар – кутригуров.
Характерно, что эти процессы нашли отражение в письменных источниках. Так, 

готский историк Иордан отмечал, что после смерти Аттилы во второй половине V в. 
часть гуннов ушла из Паннонии на Восток и поселилась в степях Причерноморья [Иор-
дан 1960, 118–120]. Иордан сообщал, что в середине VI в. в причерноморских степях 
жили булгары [Иордан 1960, 37]. Именно это заставило некоторых исследователей счи-
тать, что под названием гунны могли быть известны во многих случаях булгары. После 
Иордана этноним булгары временно исчезает со страниц хроник, а вместо него во вто-
рой половине VI в. историки начинают употреблять этнические названия кутригуры и 
утигуры. Так, Прокопий Кесарийский и Агафий писали, что восточнее Танаиса 
(Дона. – О.Б.) в стране Эвлисии живут утигуры, а на запад – кутригуры [Прокопий… 
1959, 385–388, 434–438, 467; Агафий 1953, 73, 88–89, 147–149]. Поэтому логично 
предположить, что названия кутригуры и утигуры использовались вместо этническо-
го термина булгары. Стало быть, во второй половине VI в. конфедерация приазовских 
протоболгар разделилась на две части. Именно в потомках утигуров и кутригуров ис-
следователи склонны видеть основателей Великой Болгарии [Артамонов 1962, 160–
169; Гадло 1979, 95–113; Новосельцев 1990, 73–75].
В свое время Д.М. Данлоп предложил довольно оригинальную гипотезу относитель-

но происхождения этнонима болгар: «Однако мы не можем не принимать во внимание 
и точку зрения о том, что этнические названия булгар и башкир имеют, по сути, одина-
ковое происхождение. Некоторые отличия в орфографии слов объясняются происхожде-
нием от двух различных вариантов тюркского языка – “лир” или “шаз”. Сочетание букв 
бил или биел в тюркском “лир” будет соответствовать буквосочетанию баш в тюркском 
“шаз”. Вторая часть обоих этнонимов одинакова и состоит из букв -гур или -гор. Оба 
этнонима переводятся как “пять огуров (уйгуров)”» [Dunlop 1954, chapter 2]. Аналогич-
ного мнения придерживались О. Прицак и П. Добрев, которые также считали, что тер-
мин болгары означал “пять огуров” [Добрев 2002, 37–41; Рашев 2004, 16].
В связи с этим большой интерес представляет также происхождение термина оно-

гур. С.Г. Кляшторний предлагает переводить с тюркских языков термин он-огур как 
“десять [племен] огуров”. При этом исследователь ставит знак равенства между терми-
ном огур и этническим названием огуз [Кляшторный, Султанов 2000, 137]. Уже давно 
доказано, что язык протоболгар был близким к чувашской, а не к огузской подгруппе 
тюркской группы языков. Основанием для такого мнения стал анализ числительных в 
“Именнике болгарских ханов”, фрагментарных надписей греческими буквами времен 
Первого Болгарского царства на Балканах и т.п. [Куник, 118–161; Кулаковский 1996, 
323–333; Ашмарин 1902; Pritsak 1981]. Поэтому можно согласиться с объяснением 
Р.А. Агеевой относительно происхождения названия оногур. По мнению исследователя, 
булгаро-тюркский этнический термин onogur состоит из on – “десять” и ogur – “стре-
ла”, как название племени. При этом исследователь придерживается мнения, что слово 
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ogur, или oguz, может выступать как в качестве этнонима, так и самостоятельной едини-
цы [Агеева 1990, 65–66]. В связи с этим имеет смысл отметить, что у тюркютов также 
символом племени была стрела и тюркский эль традиционно состоял из десяти племен 
и потому эти тюрки называли себя “десятистрельный народ” [Кляшторный, Султанов 
2000, 86–87]. Следовательно, название оногур могло уже возникнуть в центре Азии еще 
до переселения его носителей в степи Северного Кавказа. С другой стороны, невоз-
можно представить, чтобы все десять кочевых племен оногуров могли разместиться в 
степях Предкавказья.
Обращает на себя внимание то, что Приск в своем произведении дал несколько пле-

менных названий: Сарагуры, Уроги (Угуры) и Оногуры [Приск 1861, 87–88]. Если ис-
ходить из того, что оногуров было десять племен, то перейти Волгу могла лишь часть 
из них – десять кочевых племен не смогли бы разместиться в степях Волго-Донского 
междуречья. А это может означать, что мы имеем дело не с названиями отдельных пле-
менных объединений, а с вариантами самоназваний одной племенной группировки, где 
огур и оногур должны были быть первоначальными названиями. Поэтому большой ин-
терес может представлять происхождение названия сарагур. С.Г. Кляшторний предла-
гает рассматривать этот этноним как сар огур – “белые огуры” [Кляшторный, Султанов 
2000, 137]. В связи с этим уместно вспомнить наблюдение О. Прицака, согласно кото-
рому у давних кочевников Центральной Азии запад обозначался белым цветом, если 
существовала северная ориентация [Pritsak 1981a, 376–383]. Стало быть, сарагуры 
были той западной частью оногуров, которые перешли Волгу и поселились в степях 
Предкавказья. Если учесть, что конфедерация племен у кочевников традиционно дели-
лась на западную и восточную группировки – левый и правый фланги, то количество 
племен сарагуров должно было бы насчитывать пять племен. Следует напомнить, что 
первые достоверные сведения о булгарах как раз и относятся к концу V в. Речь идет о 
сообщении Иоанна Антиохийского [Генинг, Халиков 1964, 101; Кляшторный, Султанов 
2000, 135]. Как видим, этнические термины сарагуры и булгары появились одновре-
менно, и потому мы можем быть уверены, что они обозначали одну и ту же группиров-
ку пришлых кочевых племен.
Поэтому особый интерес представляет также происхождение названий протоболгар-

ских племенных союзов – утигуры и кутригуры. Так, в древнетюркском языке суще-
ствовал термин ÜČ, который означал “три” [Древнетюркский словарь 1969, 621]. 
Следовательно, в первой части этнонима утигур следует видеть числительное ут в зна-
чении “три”. Для сравнения можно привести древнетюркское числительное утыз – 
“тридцать” [Радлов 1893б, 1707]. Таким образом, название племенного союза утигуры 
может означать “три огура” или “три племени огуров”. Исходя из этого, можно считать, 
что в состав кутригуров должны были входить два огурских племени. Имеет смысл 
объяснить и происхождение названия кутригуры, так как в древнетюркском языке су-
ществовал термин KŐTÜRI, который имел значения “позади” или “в западном направ-
лении” [Древнетюркский словарь 1969, 521]. Следовательно, название кутригуры 
могло означать “западные огуры”, если учесть, что кутригуры проживали на запад от 
утигуров. Однако предложенная модель находится в противоречии с данными “Имен-
ника болгарских ханов”, в соответствии с которым верхушку болгар составляли гунны 
из рода Дуло, к которому принадлежал сам Аттила [Куник 1879, 128–129]. Представ-
ляется возможность объяснить и этот пассаж.
Мы знаем, что часть кутригуров во время рейда аваров переселилась с ними дальше 

на запад. Менандр под 568 г. упоминал кутригуров как союзников аваров в борьбе про-
тив Византии и при этом даже указал их количество – 10 тысяч, то есть имелись в виду 
мужчины-воины [Менандр 1860, 391–392]. О булгарах, подвластных аварам в Панно-
нии, упоминал и Феофилакт Симокатта под 595 г. [Феофилакт 1957, 156], а также автор 
“Хроники Федегара” под 631–632 гг., где вождем булгар был назван Кувер [Ронин 1995, 
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371]. Поэтому можно согласиться с мнением А.В. Комара, в соответствии с которым 
значительная часть кутригуров была переселена в Паннонию, где они со временем сно-
ва стали известны как “булгары” [Комар 2001, 144–145]. Если исходить из наблюдений 
А.А. Тортики об общем количестве каждого протоболгарского племени в 30–40 тыс. 
человек [Тортіка 1999, 12] и учитывать количество воинов у паннонских кутригуров в 
10 тысяч, о чем сообщает Менандр [Менандр 1860, 391–392], то имеются основания 
говорить о том, что, по крайней мере, одно племя кутригуров во второй половине VI в. 
переселилось с аварами в Паннонию. Таким образом, в Приазовье в начале VII в. оста-
лось четыре болгарских племени: три племени утигуров и одно племя кутригуров.
В 603 г., когда Первый Тюркский каганат, в состав которого входили утигуры, окон-

чательно распался на два каганата – Западный и Восточный, начался процесс консоли-
дации протоболгарских племен, то есть снова возникли предпосылки для формирования 
союза пяти племен – Великой Болгарии. Но для образования конфедерации племен ко-
чевников необходим один существенный фактор – наличие харизматического рода. Та-
кую харизму в тот период в степях Восточной Европы мог иметь род Дуло. “Именник 
болгарских ханов” дает перечень 13 имен ханов, большинство которых происходили из 
рода Дуло, и при этом на первом месте представлен Авитохол, в котором многие иссле-
дователи видят легендарного вождя гуннов Аттилу [Куник 1879, 128–129]. Как спра-
ведливо указал А.В. Гадло, первая часть “Именника…” исторична “только от имени 
третьего лица Гостуна”, а предшествующие имена представляют собой фольклорную 
традицию [Гадло 1979, 114]. Тем не менее никто не будет оспаривать историчность су-
ществования второго хана, которого звали Ирник. Иордан сообщает, что вскоре после 
смерти Аттилы его младший сын Ернак “вместе с остальными избрал отдаленные места 
Малой Скифии” [Иордан 1960, 120]. Отсюда следует, что в конце V в. одно гуннское 
племя заняло бывшие земли разбитых оногурами акациров в Восточном Предкавказье, 
а в первой половине VII в. оно вполне могло возглавить новую конфедерацию племен, 
более известную в специальной литературе как Великая Болгария. Вполне возможно, 
что это главное племя новой протоболгарской конфедерации было известно в “Армян-
ской географии” как огхондор-балкар-пришельцы [Патканов 1883, 29].
В пользу того, что в VІI в., во времена Кубрата, булгарских племен было действи-

тельно пять, свидетельствует Феофан: “…у Фанагории и живущих там евреев обитает 
множество народов; от самого же озера и до реки, называемой Куфис (Кубань. – О.Б.), 
где ловится булгарская рыба ксистон, простирается древняя Великая Булгария и живут 
соплеменные булгарам котраги. Во времена Константина Западного умер властитель 
упомянутой Булгарии и котрагов Кроват. Он оставил пять сыновей, завещав им ни в 
коем случае не отделяться друг от друга и жить вместе, так, чтобы они властвовали 
надо всем и не попадали в рабство к другому народу” [Чичуров 1980, 60–61]. Анало-
гичную информацию дает также Никифор: “У Меотидского озера, по реке Куфис, рас-
полагаются называвшаяся в древности Великой Булгария и так называемые котраги, их 
соплеменники. Во времена Константина, который умер на западе, некто по имени Ков-
рат, бывший государем этих племен, переменил жизнь, оставил пять сыновей, которым 
завещал ни в коем случае не отделяться друг от друга…” [Чичуров 1980, 161–162].
Таким образом, этносоциальную структуру внутри каждого из четырех племен Ве-

ликой Болгарии, без главного гуннского племени, можно представить в иерархическом 
порядке следующим образом: ветвь рода Дуло (гунны) – роды тюрок-оногуров – сар-
матские роды. Как видим, потомки покоренных сарматов должны были находиться 
внутри племени на низшей ступени.
Византийские авторы свидетельствуют, что спустя недолгое время после смерти Ку-

брата пять его сыновей разделились и удалились друг от друга со своими племенами 
[Чичуров 1980, 60–61, 161–162]. Феофан и Никифор привели имена некоторых из тех 
потомков Коврата (Кубрата), кто возглавлял три из этих пяти племен: старшего сына 
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звали Батбаян (Баян), второго – Котраг, третьего – Аспарух [Чичуров 1980, 60–61, 161–
162]. По данным этих византийских авторов и других историков, после нападения ха-
зар Аспарух ушел к Дунаю и поселился там. Хотя при этом Феофан и Никифор 
сообщают о переходе племен четвертого и пятого из братьев на Запад, в Центральную 
и Западную Европу [Чичуров 1980, 60–61, 161–162], есть основания поддержать мне-
ние тех исследователей, в соответствии с которым на самом деле в Приазовье остались 
четыре племени. Именно наличие четырех племен в Великой Болгарии в конце VII в., 
после отхода на Дунай племени Аспаруха, подтверждает “Армянская география”, где 
упомянуты племена: купи-булгар, дучи-булкар, огхондор-балкар-пришельцы, чдаг-
болкар. Все они жили на север от Кубани [Патканов 1883, 29]. Некоторые исследовате-
ли считают, что эти племена получили свои наименования по названиям рек и потому 
их названия могут свидетельствовать о результате внутренней политики хана Кубрата, 
которая представляла собой процесс объединения предшествующих родоплеменных 
групп в новые племена по территориальному принципу.
Как видим, после хазаро-болгарской войны четыре племени протоболгар остались в 

Приазовье и к концу VII в. попали под власть хазар. Имеются основания считать, что 
там болгарские племена оставались до 737 г., т.е. до окончания последней арабо-
хазарской войны. После этого внешняя политика хазар приобрела иную направлен-
ность. Вместо стремления утвердиться на Южном Кавказе хазары направили свои и 
своих вассалов усилия на завоевания земель, находящихся на север от степной части 
Каганата. В этой экспансии хазары делали упор не только на северокавказских аланов, 
но и на приазовских болгар. Теперь мы можем констатировать, что одно племя соб-
ственно болгар хазары переселили на левобережье Средней Волги, а второе племя 
было сдвинуто из Приазовья в степи бассейна Дона и Северского Донца, где болгары 
стали южными соседями аланов северокавказского происхождения (стало быть, в сте-
пях Приазовья остались два протоболгарских племени). В результате протоболгары 
оказались в новых условиях. Это касается в первую очередь донецко-донских прото-
болгар. В соответствии с этим произошла смена образа жизни.
Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что в степях Подонья и 

Приазовья в VIII–X вв. получили распространение памятники салтовского типа, основ-
ной чертой которых было преобладание ямных погребений. Их выделили в отдельный 
степной (праболгарский) вариант салтовской культуры [Плетнева 1967]. Исходя из осо-
бенностей погребального обряда, С.А. Плетнева выделила в данном локальном варианте 
пять районов: среднедонецкий, нижнедонский, саркельский (цимлянский), лесостеп-
ной и еще не сформированный нижнедонецкий [Плетнева 1984, 11–12]. Классическим 
памятником данного типа является исследованный В.А. Городцовым в среднем течении 
Северского Донца грунтовой могильник возле х. Зливки [Городцов 1905, 174–225]. Для 
этого типа погребений были присущи общие черты: довольно часто погребения осу-
ществлялись в грунтовых ямах с заплечиками; иногда в могильных ямах наблюдались 
подбои; покойники лежали в вытянутом положении на спине с разнообразной ориента-
цией; наличие инвентаря и т.п. [Мерперт 1957, 33–35; Ляпушкин 1958, 146–147; Рашев 
1993, 250]. 
Н.Я. Мерперт, И.И. Ляпушкин, С.А. Плетнева, М.И. Артамонов, В.Ф. Генинг и 

А.X. Халиков пришли к выводу, что памятники данного типа могли быть оставлены 
лишь болгарами [Мерперт 1957, 33–35; Ляпушкин 1958, 146–147; Плетнева 1967, 185–
186; Артамонов 1962, 130–166; Генинг, Халиков 1964, 107–148]. Эти выводы базирова-
лись в основном на данных письменных источников, где упоминались как жители 
степей Восточной Европы в VIІІ–X вв. прежде всего болгары и на основании того, что 
в хазарскую эпоху в степях Подонья и Приазовья получили распространение ямные по-
гребения зливкинского типа, делался вывод об их болгарском происхождении. Так ли 
это на самом деле?
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Особенностью погребений зливкинского типа была распространенность там осо-
бых краниологических брахикранных серий, происхождение которых Г.Ф. Дебец и 
В.В. Гинзбург связали с сериями сарматских времен, прежде всего из Нижней Волги 
[Дебец 1948, 254–256; Гинзбург 1963, 262–263]. Находит аналогии с сарматскими вре-
менами и погребальный обряд родоплеменных групп, имеющих отношение к прото-
болгарам. В результате удалось установить те черты, которые находят аналогии лишь 
в особенностях догуннской эпохи: 1) брахикранный антропологический тип; 2) погре-
бение в грунтовых ямах с заплечиками; 3) скорченные погребения на боку являлись не 
только женскими, но и мужскими. Учитывая это, И.И. Ляпушкин высказал предполо-
жение, согласно которому в состав протоболгарских объединений должны были войти 
потомки сарматов, часть из которых могла быть ассимилирована тюрками, а осталь-
ные продолжали оставаться сарматами [Ляпушкин 1958, 147]. Этот тезис о возможном 
участии сарматов в этногенезе протоболгар нашел дальнейшую поддержку в исследо-
ваниях М.И. Артамонова, С.А. Плетневой и других исследователей [Артамонов 1962; 
Плетнева 1982, 24]. Однако в составе болгарских племен на территории Хазарского 
каганата были не только потомки сарматов, но и тюрок-оногуров. Следует напомнить 
наблюдения С.Г. Ефимовой и Т.С. Кондукторовой, что антропологический тип ран-
несредневекового населения Восточной Европы, который традиционно связывается с 
протоболгарами и их потомками, имел близость не только с сериями сарматского вре-
мени на Нижней Волге, но и населения юго-востока Западной Сибири, Казахстана и 
Алтая в эпоху железа [Ефимова, Кондукторова 1995, 562–583]. 
Как отделить памятники потомков оногуров и ассимилированных сарматов? Кажет-

ся, что в данном случае следует обратить внимание не столько на погребальный обряд, 
который в степях Подонья – Подонцовья приобрел общие черты, но и на антропологи-
ческий тип, а также на разделение труда внутри болгарского населения Подонья и По-
донцовья. Следует отметить, что памятники зливкинского типа и антропологический 
тип местного населения, которые находят соответствия в традициях и особенностях 
племен сарматского времени, имеют отношение в первую очередь к оседлому земле-
дельческому населению. Это отнюдь не означает, что местные болгары не занимались 
скотоводством, например полукочевым.
Анализируя ситуацию в степях Подонья и Подонцовья в хазарское время, В.К. Ми-

хеев пришел к довольно интересному выводу: “Имеющиеся источники дают основания 
полагать, что на рубеже VIII–IX вв. донская пойма и низовья Дона со степными и лесо-
степными плато надпойменных террас составляли единый хозяйственно-культурный 
регион. Населявшие его этносы – хазары, аланы, праболгары и, возможно, угры белые, 
несмотря на самобытность, приобрели ряд общих черт, свойственных археологическим 
культурам, формирование которых протекало в рамках одного государства, в данном 
случае Хазарского каганата. В результате прочной оседлости населения преимуще-
ственное развитие получает земледелие. Не вызывает сомнения пашенный характер 
салтовского земледелия. Наряду с земледелием салтовцы имели развитое пастушеское 
или отгонно-пастбищное скотоводство, которое предполагало заготовку большого ко-
личества кормов на зимний период. Об этом можно судить по многочисленным наход-
кам сельскохозяйственных орудий труда. На памятниках салтово-маяцкой культуры 
зафиксирована и полуоседлая форма ведения хозяйства с отхожими полями в сезонные 
откочевки меньшей части населения. Эта форма хозяйства также предполагала заготов-
ку кормов” [Михеев 1985, 51–52]. В занятиях салтовского населения степного Подо-
нья – Подонцовья В.К. Михеев отметил еще одну существенную особенность: “...в 
рассматриваемый период произошли значительные изменения в металлообрабатываю-
щем и керамическом производстве у населения степей Восточной Европы. В особую 
отрасль хозяйства – ремесло – выделилась металлообработка... Керамический промы-
сел превратился в ремесло, чему способствовало упрочение оседлости населения Сред-
него и Нижнего Подонья” [Михеев 1985, 96].
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Таким образом, представим ситуацию, когда кочевники-протоболгары были насиль-
ственно переселены на берега рек в степях Подонья – Подонцовья, в результате чего 
занятия кочевым скотоводством стали невозможны. Исходя из приведенных в данной 
статье наблюдений этнографического характера, можем считать, что в новых условиях 
к земледелию должны были перейти родовые группы наиболее низкого социального 
ранга, т.е. потомки сарматов. Кроме земледелия, они должны были заниматься также 
ремесленной деятельностью, столь непопулярной среди родов кочевников высокого со-
циального положения, но очень необходимой им. В новых условиях роды протоболгар 
высокого социального ранга, т.е. потомки оногуров, стремились не порывать со ското-
водством и поэтому могли перейти к полукочевому скотоводству. В результате двухсот-
летнего пребывания в степях Подонья – Подонцовья потомки сарматов навсегда 
связали себя с земледелием, а полукочевые потомки оногуров имели тенденцию снова 
перейти к прежнему кочевому скотоводству. И эта возможность для последних появи-
лась в период крушения Хазарского каганата.
В свое время В.К. Михеев о судьбе салтовского населения в степи отметил следую-

щее: “Печенежское вторжение конца IX в. привело в движение массы оседлого населе-
ния степных районов салтово-маяцкой культуры, которые мигрируют в лесостепь. В 
степи возрождается кочевническо-скотоводческий уклад хозяйства, к которому перехо-
дят салтовцы, вливаясь в печенежские орды. Хазарский каганат потерял плодородные 
земли и пастбища, т.е. его экономика была подорвана. С гибелью такого социально-
экономического организма, как салтово-маяцкая культура, фактически погибло само 
Хазарское государство, переставшее теперь претендовать на гегемонию в Восточной 
Европе” [Михеев 1985, 96]. Однако наши современные представления об этих процес-
сах несколько отличаются от предложенной картины.
Уже имеются основания считать, что хазарские крепости в Подонье – Подонцовье 

были уничтожены в более позднее время огузами-торками. Так, Константин Багряно-
родный сообщает, что в середине Х в. огузы выходят из-под контроля хазар и вместе с 
волжскими булгарами начинают борьбу за полную независимость [Константин 1983, 
29, 51]. Ибн Мискавейх сообщает, что в 965 г. тюрки (гузы. – О.Б.) напали на Хазарию 
[Якубовский 1928, 64, 69–70]. Последнее сообщение позволяет считать, что в 965 г. 
киевский князь Святослав согласовал свои действия с огузами и они вместе принимали 
участие в уничтожении Хазарского каганата. Именно такая информация дала основа-
ния украинскому историку А.Б. Головко считать, что памятки салтовской культуры в 
Подонье были уничтожены торками-огузами в результате событий 965 г. Однако иссле-
дователь при этом указал, что не все салтовское население было уничтожено пришель-
цами [Головко 1999, 115].
Именно это может означать, что к концу Х в. торки-огузы могли заселить освобож-

денные от хазар степи Волго-Донья, тогда как в степях на запад от Северского Донца 
продолжали кочевать печенеги. Весьма примечательно, что первое упоминание о “тор-
ках” в древнерусских летописях относится уже к 985 г.: “Иде Володимер на болгары с 
Добрынею, уем своим, в лодьях, а торки берегом приведе на коних, и так победи болга-
ры” [Повесть временных лет 1950, 59]. Если в этом сообщении речь идет о приазовских 
болгарах, то выходит, что торки-огузы в 985 г. должны были проживать в непосред-
ственной близости от них. В приазовских болгарах исследователи склонны видеть, 
прежде всего, “черных болгар”, о которых упоминает “Повесть временных лет” и Кон-
стантин Багрянородный [Повість врем’яних літ 1990, 74–75; Константин 1991, 175]. 
Исходя из сообщений этих источников, можно видеть в “черных болгарах” население 
степей, т.е. кочевников. После этих событий в письменных источниках не было ни 
одного упоминания о “черных болгарах”. Следовательно, в 985 г. “черные болгары” 
были окончательно уничтожены как политическая сила, а вместо них в степях Север-
ного Приазовья поселились торки-огузы. Таким образом, уже в конце Х в. в степях 
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современной Восточной Украины обосновалось одно из кочевых огузских племен, где 
северные границы их кочевий доходили до среднего течения Северского Донца, а юж-
ные – достигали берегов Азовского моря.
В среднем течении Северского Донца до сих пор сохраняются топонимы и гидрони-

мы, указывающие на пребывание здесь торков: реки Тор (Большой Тор, Казенный То-
рец), Сухой Торец, село Торское на реке Жеребец, поселки Торский и Торецкий на реке 
Казенный Торец, Торское городище возле города Славянска. Весьма характерно, что 
большинство данных гидронимов и топонимов были сосредоточены на правобережье 
Северского Донца. В этом же районе возле сел Торское и Марченки были обнаружены 
в курганах, по крайней мере, три погребения кочевников, обряд захоронения которых 
во многих деталях совпадает с описанием погребальных традиций гузов в сочинении 
Ибн Фадлана [Шрамко 1962, 321–322]. 
Кроме торков, в среднем течении Северского Донца продолжало проживать также 

оседлое салтовское население, которое традиционно связывают с болгарским населе-
нием Хазарского каганата. Данные археологических раскопок позволяют считать, что 
этими болгарами были оставлены не только крепости хазарского периода возле с. Мая-
ки, с. Сидорово, с. Теплинское, а также неукрепленные поселения, которые непрерыв-
но функционировали как в хазарский, так и послехазарский периоды. Все это позволяет 
считать, что оседлое салтовское население донецких степей не пострадало в значитель-
ной мере от нашествия торков и продолжало сохраняться на бывших местах своего 
проживания. Следовательно, салтовское земледельческое население среднего течения 
Северского Донца уже сразу же после появления здесь торков-огузов успешно интегри-
ровалось в социально-экономическую систему огузско-торческого общества.
Однако памятники этого оседлого населения существовали не только в относитель-

но короткий торческий период, но продолжали функционировать и в половецкое время 
и даже успешно пережили монгольское вторжение. Кроме того, в половецкое время 
часть этого населения переселилась на запад, на берега Нижнего Днепра, и даже достиг-
ла Северо-Западного Причерноморья, что следует связывать с событиями политическо-
го характера, происходившими в донецких степях в XII в. 
Особо интересны открытые в 1982 г. и исследованные М.Л. Швецовым поселение 

и синхронный ему могильник возле знаменитого памятника хазарского времени у 
х. Зливки на левом берегу Северского Донца, в среднем его течении. Редкий инвентарь, 
обнаруженный там, позволяет предполагать, что в XII–XIII вв. в донецких степях про-
должало обитать прежнее салтовское поселение. Погребальный обряд позднего Злив-
кинского могильника отличается однообразием и имеет аналогии в других синхронных 
ему некрополях Северного Причерноморья. Исследователь памятника М.Л. Швецов в 
целом назвал погребения XII–XIII вв. “могильником христиан” [Швецов 1983; Швецов 
1984]. Аналогичные позднему Зливкинскому поселению и некрополю памятники рас-
полагались рядом на противоположном правом берегу Северского Донца, возле совре-
менных сел Сидорово и Маяки. По наблюдениям В.К. Михеева, эти поселения и 
могильники позднего салтовского населения продолжали функционировать не только в 
половецкий, но и в более поздний период [Михеев 1985, 23–24].
Генетически связанным с этими памятниками Среднего Подонцовья оказался рас-

положенный на левом берегу Днепра Каменский могильник, представленный 83 грун-
товыми захоронениями. Антропологические материалы Каменского могильника, по 
заключению Т.С. Кондукторовой, находят аналогии в более раннем Зливкинском мо-
гильнике хазарского времени, а также в погребениях Саркела и относятся к большой 
европеоидной расе. Для них характерны брахикрания черепа, среднеширокое лицо 
[Кондукторова 1957]. По мнению В.П. Алексеева, “умеренное выступание носовых 
костей по отношению к плоскости лицевого скелета и некоторая тенденция к его упло-
щенности в горизонтальной плоскости говорят о наличии в составе этой серии 
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монголоидной примеси” [Алексеев 1969, 193]. По наблюдениям Т.С. Кондукторовой, 
монголоидность наиболее ярко представлена среди женских серий Каменского могиль-
ника [Кондукторова 1957, 56–57].
В нашей ситуации нельзя игнорировать предположение исследователя Каменского 

могильника Э.А. Сымоновича, что в Каменке “антропологический тип погребенных 
восходит к европеоидному сармато-аланскому населению степей” [Сымонович 1956, 
106]. Интерес вызывает также и другое предположение исследователя – относительно 
происхождения населения Каменского могильника: “В степи, по-видимому, сменялись 
только основные племена кочевников... Поколения потомков древнего населения степей 
при этом оставались, подвергаясь ассимиляции пришлыми племенами, и постепенно 
меняли свой культурный облик” [Сымонович 1956, 106]. С.А. Плетнева даже считала, 
что Каменский могильник оставила часть ясов (аланов), которая “продвинулась под 
давлением занявших их земли кочевников с Донца в приднепровские земли” [Плетнева 
1958, 185]. Поэтому большой интерес представляет начало функционирования могиль-
ника.
По определению А.А. Козловского, только восемь погребальных комплексов содер-

жали материал, который позволил датировать Каменский могильник XII–XIV вв. 
[Козловський 1992, 120]. Э.А. Сымонович и А.А. Козловский отметили, что инвентарь 
Каменского могильника во многих чертах имеет аналогии в вещевых комплексах ко-
чевников того времени [Сымонович 1956, 106; Козловський 1992, 160]. Погребаль-
ный же обряд захоронений у Каменки находит соответствия в христианских могиль-
никах Южной Руси. Поэтому вполне можно согласиться с таким предположением 
С.А. Плетневой: “Вполне возможно, что изменения погребального обряда произошли в 
связи с принятием этой группой населения христианства. Бескурганные могилы, запад-
ная ориентировка и находки крестиков в некоторых из погребений говорят в защиту 
этого предположения” [Плетнева 1958, 185]. 
Аналогичный Каменскому могильник и связанное с ним поселение были исследо-

ваны А.А. Козловским на левом берегу Днепра возле с. Благовещенка Каменско-
Днепровского р-на Запорожской обл. По данным С.И. Круц, черепа этого могильника 
были близки краниологическим сериям из Каменского могильника [Козловський 1992, 
160], т.е. относились к зливкинскому типу. Здесь было исследовано 41 грунтовое погре-
бение, совершенное по христианскому обряду. В 19 погребениях Благовещенского мо-
гильника был обнаружен инвентарь, который позволил А.А. Козловскому датировать 
памятник XII–XIV вв. [Козловський 1992, 120]. При исследовании связанного с могиль-
ником поселения были обнаружены два жилища, в одном из которых обнаружен дати-
рующий материал, относящийся к XII–XIII вв. [Козловський 1992, 114].
Весьма характерно, что это же население было представлено на могильнике у 

с. Лимбарь в Молдавии. По наблюдениям исследователя данного памятника И. Хынку, 
“таких могильников в Молдавии и за ее пределами в непосредственной близости очень 
мало (в Молдавии их всего три)”. Подавляющее большинство погребений могильника 
в грунтовых ямах было ориентировано головой на запад (с сезонными отклонениями). 
У многих погребенных руки были уложены на животе или на груди. Это позволяет го-
ворить о том, что “могильник христианский, хотя не найдены нательные крестики”. 
Редкий инвентарь позволил датировать могильник XII–XIV вв. [Хынку 1970].
М.С. Великанова подвергла краниологическому анализу 40 черепов (поровну муж-

ских и женских) из могильника у с. Лимбарь. Полученные результаты свидетельствуют, 
что мужские черепа характеризуются суббрахикранией при средних размерах черепной 
коробки, а женщины – значительно более длинноголовы и более узколицы. Все это мо-
жет свидетельствовать в пользу того, что в сложении населения, оставившего могиль-
ник, “участвовало два компонента – долихокранный (или мезо-долихокранный) и бра-
хикранный”. По наблюдениям М.С. Великановой, “мужские черепа из серии могильника 
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обнаруживают явное отличие от средневекового славянского населения этой области, 
известного по могильнику IX–X вв. у с. Бранешты”. Эти брахикранные черепа относят-
ся к так называемому “зливкинскому”, или “болгарскому”, антропологическому типу, 
получившему распространение среди салтовского населения степей предыдущей хазар-
ской эпохи. М.С. Великанова пришла к выводу о неместном происхождении брахикран-
ного элемента. Женские же долихокранные черепа, по заключению М.С. Великановой, 
обнаруживают большое сходство с сериями из соседнего могильника Бранешты. Это 
дало исследователю основания говорить о “славянской принадлежности долихокранно-
го элемента серии из Лимбарь”. В конечном итоге краниологические измерения, про-
веденные М.С. Великановой на могильнике у с. Лимбарь, позволили ей прийти к не-
сколько неожиданным выводам: «...группа, оставившая могильник Лимбарь, относится 
антропологически к “болгарской”, а не “аланской” части салтово-маяцкого населения. 
Однако этому обстоятельству вряд ли следует придавать значение. Известно, что тер-
мин “алан” употреблялся в исторических документах и в узко этническом, и в широком 
собирательном смысле. Археологические данные говорят о тесном соприкосновении 
обоих вариантов салтово-маяцкой культуры, что, возможно, могло повести к поглоще-
нию одного этнонима другим» [Великанова 1975, 114–138]. Однако С. Сегеда категори-
чески не согласен с выводом М.С. Великановой относительно брачных связей между 
мужчинами из средневекового поселения возле с. Лимбарь и женщинами из поселения 
возле с. Бранешты, потому что “могильник возле с. Бранешты датируется X–XI вв., а 
лимбарский – XI–XIV в.” [Сегеда 2001, 185–186]. Кроме того, С. Сегеда также считает, 
что “отдельные группы протоболгар и аланов проживали на юге Украины и в Молдове” 
вплоть до XIV в.; он склонен также связывать могильник у с. Лимбарь с «оседлыми по-
томками “болгарской” части салтовской культуры» [Сегеда 2001, 173, 185].
Большой интерес представляет также поселение золотоордынского времени возле 

с. Торговица на Кировоградщине на берегах р. Синюхи, исследование которого прово-
дили Н. Бокий и И. Козырь. Исследователи отметили Торговицу как комплексный ар-
хеологический памятник XIV в., который состоит из поселения с яркими чертами 
золотоордынской культуры и христианского могильника. Могильник был расположен 
на окраине с. Торговица, на склоне правого берега р. Синюхи. Удалось раскопать бо-
лее 140 погребений. Погребения там были совершены по христианскому обряду: пря-
моугольная могильная яма; северо-западная ориентация; вытянутое положение 
покойников на спине; инвентарь был редким. В некоторых могилах (№20) встречались 
джучидские монеты, датированные серединой XIV ст. [Бокій, Козир 2003, 41–84].
По определению антрополога Л. Литвиновой, получаем следующую картину: “Ана-

лиз мужской и женской серий с грунтового могильника Торговица свидетельствует о 
неоднородном антропологическом составе и наличии нескольких морфологических ти-
пов среди населения, которое оставило этот могильник. Мужская серия, с одной сторо-
ны, имеет черты, присущие средневековому населению Южного Поднепровья: Камянка 
ХІІ–XIV вв., Каиры XIII–XIV вв., Благовещенка XII–XIV вв. и Мамай-Сурка конца 
XIII – начала XV в., а также населению Среднего Подонья, которое репрезентует серия 
из Новохарьковского могильника, датированного XIV в... Отмечена также некоторая 
схожесть с аланским населением бассейна Северского Донца: Дмитровское (VIII–
IX вв.), Маяцкое (VIII–IX вв.), Салтов (VIII–IX вв.) – и Северного Кавказа: Гамовское 
(VI–VII вв.), Адиюх (VII–XІІІ вв.), Казазово-II (VIII–XІІІ вв.). Женская серия имеет та-
кой же комплекс морфлогических признаков, что и женская часть населения Южного 
Поднепровья...” [Литвинова 2003, 89]. Таким образом, получается, что в XIV в. злив-
кинский антропологический тип был также широко представлен и среди женского на-
селения золотоордынского поселения близ с. Торговица. 
Именно эти данные заставляют поставить ряд вопросов относительно судьбы салтов-

ского населения степи в послехазарский период. Во-первых, какая часть “зливкинского” 
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населения продолжала сохраняться в степи длительное время и почему? Во-вторых, 
под каким названием были известны эти группы оседлого степного населения в степи? 
В-третьих, с какими событиями связано появление христианских могильников с сал-
товским населением за пределами бассейна Северского Донца именно в XII в.? Кажет-
ся, что ответы на эти вопросы может дать сопоставительный анализ данных археологии 
и антропологии с информацией не только письменных источников, но и свидетельств 
этнографического характера. А это касается многих вопросов этногенеза средневеково-
го населения степи.
При решении вопросов этногенеза большое значение имеет определение этноса. В 

соответствии с Ю.В. Бромлеем, под этносом следует понимать историческую межпо-
коленную общность людей, для которой присущи следующие признаки: 1) проживание 
на определенной территории; 2) относительно стабильные особенности культуры 
(включая язык); 3) общность психики; 4) наличие самоназвания, то есть осознание свое-
го единства и отличия от других (антитеза: мы – они) [Бромлей 1973; Бромлей 1983]. 
Тем не менее такой фактор, как проживание на определенной территории, не позволяет 
принять предложенное определение этноса относительно кочевых обществ, но он 
весьма приемлем для оседлых земледельческих обществ. По Л.Н. Гумилеву, этнос – 
это эндогамная общность, где существует подсознательное представление о “своих” и 
“чужих” [Гумилев 1989]. Таким образом, минимальной этнической, а возможно, и со-
циальной единицей у кочевников и земледельцев могут быть клан как союз родов, пле-
мя, союз племен и т.п. Проведенные наблюдения над кочевниками времен Античности, 
Средневековья и Нового времени позволили обнаружить одну существенную законо-
мерность – образование новых племен или союзов племен у кочевников представляет 
собой результат рассеяния предшествующих этнических групп населения степи с даль-
нейшим их включением в состав новых племенных образований на правах родов, где 
роды или племена завоевателей занимали высшую социальную ступень в обществе, 
чем роды или племена, которые происходили из среды подчиненного населения. При 
этом роды образовывались также путем деления прежних больших родовых групп на 
более мелкие. Так образовывалась клано-линиджная система, т.е. фратрия. В степи 
род занятий родовых групп зависел от ряда факторов этнического, политического, 
природно-географического и социального характера. Получается, что в степном социу-
ме нет четких границ между кочевым и оседлым состоянием, ибо они постоянно варьи-
руются. При этом формирование племен или союзов племен происходило вокруг 
одного рода или клана, название которого во многих случаях становилось племенным 
названием. Это находило отражение в родословных кочевников, где политические свя-
зи были представлены в виде родственных, а подчиненные племена и роды объявля-
лись младшими по происхождению. При этом языковая принадлежность у кочевников 
не играла ведущей роли – известны случаи, когда отдельные племена или объединение 
племен на протяжении непродолжительного времени меняли свой язык. Итак, заим-
ствованный советскими этнографами у лингвистов подход, согласно которому суще-
ствуют понятия об языковой ассимиляции, о субстрате и суперстрате, а иногда об 
адстрате, относительно объяснения этнических процессов в среде кочевников и зави-
симого от них населения не является убедительным. Следовательно, основной доми-
нантой в этногенезе населения степи был не языковой фактор, а маргинальность, что 
обнаруживалась в наличии самосознания, отображением которой является существова-
ние самоназвания.
При этом самосознание у жителей степей происходило на нескольких уровнях, в за-

висимости от того, каким путем образовывался род: путем включения в состав племе-
ни осколка инородной этнической группы или же путем деления прежней большой 
родовой группы на более мелкие роды. В последнем случае имеем следующую схему 
самоидентификации, т.е. осознания своей принадлежности: род – кланово-линиджная 
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система (фратрия) – племя – конфедерация племен (этнос). В первом случае схема бу-
дет более упрощенной: род – племя – конфедерация племен. Как известно, наиболее 
стойкой единицей является род. Стало быть, осознание своей принадлежности к опре-
деленной родовой группе является наиболее стойким. Не стоит также забывать, что та-
ким же стойким может быть и самоназвание членов родового коллектива. Поэтому, 
руководствуясь предложенной схемой, постараемся проследить судьбу тех родовых 
групп протоболгар, которые оказались в степях Восточной Европы в раннее и развитое 
Средневековье. 
Как уже отмечалось, на рубеже V–VI вв. потомки сарматов Нижней Волги на правах 

родовых объединений могли быть включены в состав пяти племен протоболгар. При-
мер с туркменскими аланами свидетельствует о том, что такие обломки предыдущих 
этнических групп получали внутри племени названия, производные от этнонима. Уже 
обращалось внимание, что Г.И. Карпов (А. Бахтиаров) считал носителей этнонимов 
олам и улам аланами, и для этого были определенные основания. Его информаторы со-
общили, что “олам раньше назывались алан” [Карпов, Арбеков 1930, 28]. Данное сооб-
щение подтверждается наличием рода Алан среди представителей племени улам, 
проживавшего компактно в Ходжамбасском районе Туркменистана. Кроме того, племя 
улам включало в свой состав и другие неаланские роды [Бахтиаров 1930, 39]. Стало 
быть, этнонимы олам и улам представляют собой искаженный в огузской языковой 
среде этнический термин алан. Известен туркменам был и другой этнический термин, 
применявшийся для обозначения аланов. Так, по данным Г.П. Васильевой, в состав 
туркменского племени игдыров входило родовое подразделение Аса (Ас), которые, по 
ее мнению, являлись потомками ираноязычных асов [Васильева 1977, 98]. Таким обра-
зом, туркмены представляют собой единственный тюркоязычный этнос, в среде кото-
рого продолжали использоваться два этнических термина для обозначения потомков 
ираноязычных номадов – олам–улам (алан) и ас. Данный факт можно объяснить тем, 
что Средняя Азия являлась одной из первичных территорий двух близкородственных 
этнических групп – аланов и асов, которые впоследствии были ассимилированы тюр-
коязычными предками туркмен. В среде же других тюркоязычных народов такая ситуа-
ция не наблюдается.
Что же касается распространения этнонимов алан и ас в эпоху Средневековья среди 

других тюркоязычных народов, то там этнический термин алан не получил распро-
странения, хотя был хорошо известен этноним ас [Радлов 1893а, 359, 535; Немет 1960, 
4]. Вполне возможно, что первой этнической группой сармато-аланского происхожде-
ния, с которой могли познакомиться тюркоязычные народы в Центральной Азии, явля-
лись асы. Впоследствии это могло способствовать перенесению тюрками данного 
наименования также на близкородственных асам аланов и других потомков ираноязыч-
ных номадов. Стало быть, в среде тюркоязычных племен протоболгар родовые группы 
сарматского происхождения могли называться ас.
Однако письменные источники развитого Средневековья дают другую форму этно-

нима – ясы. Впервые этноним ясы фиксируется в древнерусских летописях при описа-
нии похода Святослава против хазар на Нижний Дон в 965 г., где была захвачена 
хазарская крепость Саркел – Белая Вежа [Ипатьевская… 1843, 246; Воскресенская… 
1856, 287]. А это может означать, что этот этнический термин появился в древнерус-
ском языке именно после этих событий, то есть мог представлять собой заимствование. 
Однако если учесть, что самые ранние из дошедших до нас списков “Повести времен-
ных лет” были составлены лишь в XII в., то данный вопрос остается открытым. Термин 
ясы мог попасть в древнерусскую традицию и после событий начала XII в. 
Ясы как соседний с Русью народ упоминаются в тех разделах летописей, где речь 

идет о походе Ярополка, сына Владимира Мономаха, в 1116 г. против половцев на 
“Дон”, под которым подразумевают Северский Донец. Летописец сообщает: “...Ярополк 
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ходи на половецкую землю, к реке Дону, и ту взя полон мног и города поима Половец-
кие, Галин, Чешуев, Сутров; и Ясы поимав с собою приведе, и жену полони себе Ясы-
ню”. В летописях также сказано, что полонянка Ярополка была “красна весьма” и была 
“ясского князя дщерь” [Воскресенская... 1856, 24; Ипатьевская... 1843, 7, 8, 291]. В Ипа-
тьевской летописи уточняется, что Ярополк взял не только три “грады”, но и “сел мно-
го” [Ипатьевская... 1843, 291]. С данным сообщением перекликается другое, где речь 
идет о походе Владимира Мономаха против половцев на “Дон” в 1111 г. В результате 
этой с блеском осуществленной воинской операции половецкая крепость “Шарукань 
(Чешуев)” была захвачена без боя, а город “Сугров” был сожжен. Вследствие этого по-
ловцы потерпели окончательное поражение на р. Сальнице. Наиболее подробные све-
дения об этом походе содержатся в Ипатьевской и Воскресенской летописях [Ипатьев-
ская… 1843, 21; Воскресенская... 1856, 22]. Однако вопрос в том, кого авторы летописей 
называли “ясами” при описании этих событий. Говорить об их связи с северокавказ-
скими аланами не приходится, ибо даже в хазарское время в степном Подонье – Подон-
цовье катакомбные могильники салтовской культуры практически не прослеживаются. 
Зато нам известно в данном районе население другого происхождения.
По мнению Ю. Немета, в славянские языки термин ас проник из тюркских языков и 

принял форму яс [Немет 1960, 4]. И.Г. Добродомов считал: «В этнониме “ас” “а” был 
под ударением (и поэтому долгий), он отразился на славянской почве как “а”, перед ко-
торым закономерно ставился протетический “й”. Из этого следовало, что этноним “ас” 
произносился как “яс”, “Ясин”» [Добродомов 1988, 88]. По мнению же О. Прицака, 
термин яс своим происхождением связан с этнонимом ас и попал в древнерусский язык 
из гунно-булгарского языка, где «древнее начальное “а-” переходит в “йа-” (например, 
“ат” – имя, чувашское “ят”)» [Прицак 1997, 4–5]. 
В Венгрии с самого начала ясы были известны как Iassones, Iassini (в латинской 

транскрипции) или как Jasz в единственном числе и Jaszok во множественном числе (в 
венгерской транскрипции) [Ламанский 1902, 119]. Именно это дает основания считать, 
что данный термин мог попасть к венграм либо из языка восточных славян, либо из 
языка булгар. В пользу последней версии могут свидетельствовать наблюдения В.И. Абае-
ва. По его мнению, существует 40 венгерско-осетинских параллелей. Осетинский фи-
лолог отметил, что венгры позаимствовали много аланских (осетинских) слов и поня-
тий из разных областей хозяйства, культуры и быта. Кроме того, ученый установил не 
только факты заимствований в венгерский из осетинского языка, но и доказал на до-
вольно большом количестве фактического материала обратные заимствования – из вен-
герского в осетинский. Весьма показательно, что тюркские слова в осетинском и венгер-
ском языках, по мнению В.И. Абаева, стали опять-таки результатом алано-венгерских 
двусторонних заимствований. В.И. Абаев объясняет это следующими обстоятельства-
ми: “a) заимствование в оба языка произошло в одно и то же время, именно в период 
алано-венгерского соседства; b) источником заимствований был в каждом случае один 
и тот же тюркский язык, вероятнее всего булгарский, хазарский или печенежский; c) в 
отдельных случаях один из двух языков мог служить посредником для другого, т.е. не-
которые тюркские слова могли войти сперва в венгерский, а оттуда в аланский, или 
наоборот, сперва в аланский, а оттуда в венгерский”. На основании этого В.И. Абаев 
пришел к следующему выводу: “Исторические свидетельства позволяют восстановить 
для VI–IX вв. картину, когда в степях между Волгой, Доном, Азовским морем и Куба-
нью три этнических группы находились в тесном соседстве и активных отношениях: 
аланская, венгерская и тюркская” [Абаев 1965, 517–529]. Если учесть, что ближайшей к 
венграм тюркской группой в степях Приазовья были булгары, то заимствованием из 
булгарского в венгерский следует считать этнический термин ясы (Jaszok).
Таким образом, получается, что на рубеже V–VI вв. родовые группы сарматского 

происхождения внутри протоболгарских племен могли уже называться не иначе как яс. 



Східний світ №4 2012                                                                                                              35

О.Б. Бубенок

Если же таких родовых групп внутри каждого протоболгарского племени было не-
сколько, то в название каждой такой родовой группы мог входить термин яс, а предста-
вителей таких сарматских родов могли называть не иначе как “ясы”. Не исключено, что 
несколько родов “ясов” могли образовывать внутри каждого из болгарских племен 
отдельные фратрии (кланово-линиджные системы). Соответственно проявлением их 
самосознания на микроэтническом уровне могло являться самоназвание яс, т.е. указы-
валось на принадлежность к одному из ясских родов. Такая ситуация внутри четырех-
пяти протоболгарских племен, но с незначительными изменениями, могла сохраняться 
на протяжении VII в., т.е. в период существования Великой Болгарии и покорения бол-
гарских племен хазарами.
Как уже отмечалось, с VIII в. по середину Х в., по крайней мере, одно из болгарских 

племен проживало в степях Подонья – Подонцовья, где к оседлому образу жизни пе-
решли роды сарматского происхождения, а роды оногуров стали заниматься полукоче-
вым скотоводством. Именно такая разобщенность экономического и этнографического 
характера могла препятствовать дальнейшей этнической консолидации. Поэтому впол-
не логично выглядит ситуация: когда после 965 г. в степях Подонья – Подонцовья поя-
вились торки, то в состав племен (или одного племени) этих кочевников могли войти 
полукочевые роды оногуров. При этом торки разрушили лишь крепости возле сел Мая-
ки, Сидорово и т.п. Неукрепленные земледельческие и ремесленные поселения сал-
товцев остались. Именно такую ситуацию видим и в более позднее половецкое и 
монгольское время. Кочевникам невыгодно было уничтожать те стационарные хозяй-
ственные центры в степи, которые дают скотоводам то, в чем они остро нуждаются, – 
продукты земледелия, оружие и т.п. В этом следует видеть характерную черту кочевого 
общества. 
Данные этнографии свидетельствуют о том, что раз в год, во время сбора урожая, 

кочевники – господствующая социальная группа – приходят получить свою часть уро-
жая [Зейберт 1977, 14–21]. Однако можно говорить о том, что в кочевой степи отноше-
ния номадов и жителей стационарных поселений не всегда базировались лишь на 
политическом доминировании первых. Так, в Аравии кочевники-бедуины традиционно 
занимали господствующее положение относительно земледельцев-феллахов, с которых 
они не только собирали дань, но и защищали их от набегов других кочевников. Каждое 
кочевое племя имело свой населенный пункт, где кочевники обменивали продукцию 
животноводства на продукты земледельцев. Бедуины посещали такие поселения в 
определенное время года – мусабила. Представители обедневших бедуинских родов 
могли оставаться жить в этих стационарных поселениях в степи [Бодянский 1971, 85]. 
Если учитывать традиционный консерватизм кочевых обществ, то можно считать, что 
такая ситуация сохранялась в донецких степях не только в торческий, но и в половец-
кий период, который здесь наступил во второй половине XII в. И местным оседлым на-
селением продолжали быть родовые группы потомков салтовцев, в среде которых в 
качестве самоназвания продолжал бытовать термин яс. 
И когда в 1111 г. на Донец совершил свой поход Владимир Мономах, а в 1116 г. – 

Ярополк, то они застали здесь зависимое от половцев население, которое называло 
себя ясами. Получается, что в “Повести временных лет” это население было зафикси-
ровано как “ясы” не потому, что они были по языку близки северокавказским аланам, а 
потому, что это было всего лишь их самоназвание. Безусловно, с этими событиями свя-
зано и появление в XII в. могильников близ с. Каменка в Нижнем Поднепровье и возле 
с. Лимбарь в Молдавии. Трудно сказать, было ли это бегство от нападения князей Руси, 
либо эти оседложивущие группы решили воспользоваться ситуацией, чтобы уйти из-
под опеки ханов донецких половцев. В пользу последнего может свидетельствовать 
распространение христианства среди потомков салтовцев, что было возможно лишь 
при наличии близких дружеских отношений со славянами. И это население пережило в 
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XIII в. нашествие монголов, взаимоотношения которых с оседлым населением степи 
строились на тех же принципах, что и у предшественников-кочевников.
К сожалению, языковые процессы в степи, где кочевники постоянно взаимодейство-

вали с местными земледельцами, еще недостаточно изучены. Быть может, часть этих 
потомков сарматов продолжала длительное время сохранять свой язык. Однако неиз-
вестно, до какого времени. Особый интерес представляет этнолингвистическая ситуа-
ция внутри каждого из пяти протоболгарских племен во второй половине VII в., когда в 
результате нападения хазар один из вождей болгарских племен – хан Аспарух ушел со 
своим племенем на Дунай.
В связи с этим интерес представляют наблюдения О.Н. Трубачева по данному пово-

ду: «Из совершенно другой, хронологически более поздней эпохи происходит такой 
бесспорный иранизм болгарской анропонимии, как Аспарух (с вторичными варианта-
ми, объясняемыми тюркским сингармонизмом и для нас поэтому несущественными), 
имя предводителя тюрок-булгаров, овладевшего славянской Болгарией на Балканах 
(VII в. н.э.). Это имя правильно объясняется из ир. Asparuk ‘светлый конь’ или ‘(имею-
щий) светлых коней’, ср. тождественное исторически иранское личное имя ′Ασϕîρουγος 
из греческой надписи в Ольвии. Тюркский хан мог в данном случае носить чисто иран-
ское (скифо-сарматское) имя, но можно также предполагать у тюрок-булгаров наличие 
вплоть до прихода на Балканы иранской прослойки. И то, и другое находит объяснение 
в том обстоятельстве, что эти тюрки пришли на Балканы через Северное Причерномо-
рье. Последнее предположение о длительном сохранении ираноязычной прослойки 
среди тюрок-булгаров представляло бы, как нам кажется, перспективу вероятного ис-
толкования такого изолированно стоящего слова, как болг. стопан(ин) ‘хозяин’. Этот 
болгарский социальный термин (диалектно также в сербском) мы объясняем как заим-
ствование из ир. *asta-pаn- ‘защитник, покровитель дома’, ср. авест. asta- ‘дом, домаш-
ний очаг’, согд. ‘st- *asta- ‘имущество, состояние’, второй компонент представляет 
собой очень распространенную в иранском именную основу -pana- ‘охрана, защита: за-
щитник’...» [Трубачев 1967, 36–37]. 
Исходя из этого, можем констатировать, что в среде остальных четырех протобол-

гарских племен должны были иметь место аналогичные процессы. Таким образом, 
можно говорить о том, что в VII в. процесс языковой ассимиляции потомков сарматов 
тюркоязычными оногурами внутри протоболгарских племен еще не завершился. Од-
нако можно объяснить эти два отмеченных О.Н. Трубачевым иранизма не только вну-
тренним фактором, но и результатом контактов приазовских протоболгар с аланами 
Северного Кавказа. К тому же выглядит странной ситуация, при которой в современ-
ном славянском болгарском языке так мало поздних (средневековых) иранизмов. Ска-
жем, в украинском и русском языках их значительно больше, что находит вполне 
приемлемые объяснения. Получается, что пока рано говорить о сохранении ираноязыч-
ной прослойки внутри болгарских племен в период хазаро-болгарского конфликта, по-
следовавшего за распадом Великой Болгарии Кубрата.
Стало быть, невозможно предполагать языковую ситуацию среди салтовского насе-

ления степного Подонья – Подонцовья в VIII–X вв. Одно можно сказать: языковые про-
цессы в условиях кочевого быта протекают в соответствии с одними закономерностями, 
а ситуация, когда представители одной общности принадлежат к двум хозяйственно-
культурным типам (оседлому земледельческому и полукочевому скотоводческому), 
подчиняется другим законам. Поэтому пока невозможно сказать, на каком языке гово-
рили донецкие ясы в начале XII в., когда они оказались в эпицентре событий, связан-
ных с походами Владимира Мономаха и Ярополка против половцев. Точно так же, как 
невозможно определить, какое происхождение имела форма этнонима ясы – булгарское 
или славянское.
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Однако имеется одна существенная закономерность с употреблением этнонимов – 
название народа может трансформироваться в соответствии с особенностями языковой 
среды. Получается, если бы ясы говорили на кипчакском языке, то их самоназванием 
был бы термин не “ясы”, а “асы”. Вполне возможно, что в первые десятилетия XIII в. 
ясы на территории Молдовы (там, где находился могильник Лимбарь) могли быть под-
вергнуты языковой ассимиляции со стороны кипчакоязычных куманов. В связи с этим 
обратим внимание на одну деталь.
В конце Ватиканского кодекса имеется датированная 1243 г. приписка, в которой не-

посредственными соседями болгар названы асы, т.е. аланы. Именно это дало основа-
ние Ф. Бруну утверждать, что в данном случае по соседству с Дунайской Болгарией, “а 
не с Волжской Болгарией, должна была находиться страна Асов, куда был отправлен 
татарский полководец Субудай Багадур после похода, предпринятого Батыем против 
Пулу (поляков. – О.Б.) и Башкурдов (венгров. – О.Б.)” [Брун 1880, 355].
В итоге необходимо отметить, что сохранение в степях Восточной Европы родовых 

групп сарматского происхождения, носителей особого “зливкинского” антропологиче-
ского типа, с конца V в. по середину XIV в. не представляется невозможным. Пример с 
туркменскими аланами показывает и более значительную хронологическую дату – бо-
лее 1500 лет. Однако следует учитывать, что эти группы сармато-аланского населения в 
процессе интеграции в иную языковую и этническую среду очень рано могли утратить 
свой язык и приобрести культурные особенности нового тюркоязычного населения сте-
пи. При этом на уровне родового самосознания они могли сохранить память о своем 
сармато-аланском происхождении. В данном случае речь идет о длительном бытовании 
среди родовых групп сарматского происхождения, переселившихся с протоболгарами 
из Нижнего Поволжья в степи Северного Причерноморья, самоназвания яс, происходя-
щего от одного из обозначений для сармато-аланов – ас. В соответствии с традициями 
кочевого общества потомки этих сарматов в объединении протоболгар заняли низшую 
ступень в социальной иерархии и поэтому в хазарский период полностью перешли к 
оседлому образу жизни. Именно этот фактор способствовал сохранению этих оседлых 
групп населения степи в последующие торческий, половецкий и монгольский периоды. 
В среде современных исследователей для обозначения этих групп степного населения 
обычно используется термин “алано-болгары”. Однако, как удалось установить, они не 
имели прямого отношения к северокавказским аланам, носителям иного антропологи-
ческого типа и другой культуры. Поэтому более удачным может являться термин 
“сармато-болгары”. Автор статьи, в отличие от многих историков и археологов, для 
объяснения процессов этносоциального и культурного характера в степях Восточной 
Европы периода раннего и развитого Средневековья широко использовал этнографи-
ческий материал о поздних кочевниках. Как видим, это себя оправдывает, ибо процес-
сы внутри степного социума подчиняются одним и тем же законам, вне зависимости от 
места и времени. 
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В государствах, образованных на постсоветском пространстве, одной из важнейших 
задач является выработка национальной идеи. Необходимо сплотить народ вокруг 

единой идеи, без которой невозможно строительство нового независимого государства, 
его гармоничное развитие в мировом сообществе. Провозглашенная 18 октября 1991 года 
идея азербайджанства, отражающая в себе интересы народа и государства, стала одним 
из важных моментов общественно-политической жизни независимого Азербайджана. 
В настоящее время идея азербайджанства является основой не только Азербайджанско-
го государства, но и мощной силой, объединяющей всех азербайджанцев мира. Впервые 
в истории Азербайджана эта идея была провозглашена краеугольным камнем Азер-
байджанского государства видным государственным деятелем Гейдаром Алиевым. По 
мнению общенационального лидера, “национальная идея должна опираться на нашу 
историю, традиции и обычаи и быть связанной с настоящим и будущим азербайджан-
ского народа. Эта идея должна отвечать интересам государства, отражать чаяния всего 
народа и сплачивать вокруг себя как политические партии, так и все слои населения”. 
Основатель современного Азербайджанского государства Гейдар Алиев выдвинул 

программу развития, основанную именно на этих принципах, и успешно проводил по-
литику в рамках данной концепции.
Одной из актуальных современных проблем является изучение процесса возрожде-

ния и развития этой идеи, борьба за внедрение ее в жизнь.
Очень важно, какое географическое название имели регион и страна на протяжении 

всей истории, как в древние, так и в средние века. В исторических источниках нашу 
страну называли Адербадаган, Адербайдан, Атропатена и т.д. В древних арабских ис-
точниках, в том числе в книге автора VII века ибн Хашамина “Китаб уд-тичан фи му-
люк”, использовано название “Азербайджан”. Еще до нашей эры на территории 
современного Азербайджана проживали гунны, кенгеры, булгары, хазары, огузы и дру-
гие древние тюркские племена. Кроме того, на этой территории в разное время суще-
ствовали такие государства, как Манна, Мидия, Атропатена, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, 
государство Сефевидов. Наряду с этим во второй половине XIX века название азер-
байджанского народа оказалось в центре серьезных научно-идеологических споров. До 
этого времени понятие “азербайджанский народ” подразумевало все народы, живущие 
на территории государства Азербайджан.
Государства Атабеков, Ширваншахов, Сефевидов и другие вне зависимости от того, 

насколько сильными или слабыми они были, не олицетворяли в себе понятие “азер-
байджанец” в полной мере. Также не отражалось понятие национальной принадлеж-
ности и в названиях государств Атропатена, Арран, Аггоюнлу, Гарагоюнлу. Для 
идентификации национальной принадлежности вначале народ называли по его верои-
споведанию “мусульмане”, а позднее – “татарами”. В использовании этого названия 
были заинтересованы как военно-политические силы, так и приверженцы радикальных 
исламских доктрин, желающие размыть и обезличить народ. Разделение Азербайджа-
на на ханства было продиктовано не только внутренними распрями, но и желанием и 
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влиянием внешних крупных государств. При создавшейся в XVIII веке сложной 
военно-политической обстановке под сомнение было поставлено не только дальнейшее 
существование понятия “Азербайджан”, но созданы условия для раздробления всего 
народа, полной его ассимиляции, и третьими силами уже были сформированы основ-
ные принципы проведения этой политики. Но, к счастью, в это время проходили и про-
тивоположные процессы. Некоторые азербайджанские ханства, понимая, что такое 
расчленение народа может привести к катастрофе, искали пути спасения не у внешних 
сил, а в союзе с соплеменниками и в осознании необходимости сохранения принципа 
“культурно-духовной целостности”1. Мы считаем, что именно в это время были зало-
жены первые зерна идеи азербайджанства. Попытка борьбы за независимость некото-
рых ханств поодиночке или же в союзе с другими ханствами, отношение к своей земле, 
Родине, Отчизне даже в составе другого государства в это время приобретают особую 
силу, появляются тезисы, призывающие любить Родину-мать. Кроме того, в первой по-
ловине XIX века активизировалось движение азербайджанской интеллигенции, проти-
востоящей российской оккупации, которое подняло эту борьбу на новый общественный 
уровень и оказало большое влияние на процесс национального возрождения. В это же 
время, уже на более высоком уровне по сравнению с более ранней эпохой в первой по-
ловине XIX века, проводилась просветительская работа, которая взращивала и умножа-
ла ряды борцов за Родину и за национальное самоопределение. Таким образом, в конце 
XVIII – в начале XIX века общественно-политические и просветительские процессы 
создали благоприятную почву для выдвижения на повестку дня вопросов об Азер-
байджане и азербайджанстве. В первой половине XIX века этот вопрос уже требовал 
общественно-политического решения. Во второй половине, а точнее, начиная с 70-х го-
дов XIX века проблема национальной идентификации стала настолько острой, что 
прочно заняла свое место в просветительской деятельности. В этом контексте особую 
важность имели борьба за новый алфавит, создание национального театра, драматиче-
ские произведения Мирзы Фатали Ахундзаде, написанные на родном азербайджанском 
языке, которые ставились в Баку на профессиональных сценах, а в провинциях – сила-
ми местных любителей театра. Можно с уверенностью сказать, что в общественном со-
знании первые проблески азербайджанства связаны именно с постановками на сцене 
национального театра пьес Мирзы Фатали Ахундзаде. 
Газета “Экинчи”, выпускаемая Гасан-беком Зардаби, стала восходящим солнцем 

идеи азербайджанства, но и там еще не использовались слова “Азербайджан” и “азер-
байджанство”. Гасан-бек Зардаби объявил, что газета “Экинчи” выпускается “для му-
сульман”. Стиль изложения и язык газеты были очень близки к простому разговорному 
азербайджанскому языку. Тот факт, что Зардаби был окружен молодыми людьми с уни-
верситетским образованием, привнес в язык газеты также элементы научного стиля. Но 
в связи с тем, что главной задачей газеты было “приучить народ читать газеты”2, пре-
имущество отдавалось максимально простым, ясным выражениям. Именно газетой 
“Экинчи” был заложен публицистический стиль азербайджанского языка. 
На следующем этапе реальными носителями идеи азербайджанства и национально-

го просветительства стали выпускники Закавказской учительской семинарии (г. Гори). 
Еще более усилился этот процесс, когда в Азербайджан стали возвращаться молодые 
люди, получившие образование в России и Европе. Первый учебник “Родной язык”, 
выпущенный в 1881 году, конкретизировал название страны и ее народа. Теперь, когда 
все важные вопросы: как называется Родина? где Родина? чья Родина? – были озвуче-
ны, возникла острая необходимость дать на них четкие ответы. Отныне конкретизация 
понятий “азербайджанство”, “национальная принадлежность” превратилась в пробле-
му, требующую своего решения.
В 90-х годах XIX – в начале XX века формирование понятия “азербайджанство” ста-

ло всецело достижением азербайджанской печати и просветительской работы интелли-
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генции. В провозглашении и пропаганде идеи азербайджанства публицистика опередила 
литературу. Несмотря на то что на протяжении всего XIX века писались и публикова-
лись произведения на азербайджанском языке, в том числе и на простонародном, нигде 
в литературе не использовались слова “Азербайджан” или “азербайджанец”. А пресса 
не только выходила на азербайджанском языке, но и придавала огромное значение 
проблемам названия страны, самоназвания народа и другим важным вопросам. В этом 
смысле азербайджанская пресса сыграла неоценимую роль в определении понятия 
“азербайджанство”. Азербайджанские просветители использовали и прессу, выходя-
щую на русском языке. Магомедага Шахтахтлы, признанный в научном мире “первым 
азербайджановедом”3, еще в 1882 году в своей статье “Школьная жизнь мусульман”, 
опубликованной в тифлисской русскоязычной газете “Кавказ”, задавшись вопросом о 
названии нашего народа, впервые использовал слово “азербайджанец”. В статье гово-
рилось: “Мусульманин – это понятие религиозной принадлежности и означает челове-
ка, принявшего провозглашенное Пророком Мухаммедом единобожие. В этом значении 
это слово используется во всем мире. На Кавказе это значение немного поменяло свой 
смысл. Мы воспринимаем это слово как мусульмане Закавказья… Потеряв националь-
ную идентификацию, мы стали называться по своему религиозному вероисповеданию, 
однако это слово можно отнести к различным народам, имеющим свой язык и культу-
ру… В таком случае как же нам себя называть? Наши соседи армяне и персы называют 
нас турками… До того, как русские узнали нас, они, как и все европейцы, называли так 
османских турок. Но мы не хотим называться и татарами. Потому что это слово ис-
пользуется с желанием унизить нас. Почему не называть нас азербайджанцами, именно 
это слово используется в этнографии и языкознании. Когда-нибудь литература и все 
общество поймет и примет это слово”4.
Другой важный шаг по конкретизации понятия “азербайджанства” также принадле-

жит видному просветителю Магомедаге Шахтахтлы (1846–1931). В его статье “Как на-
зывать мусульман Закавказья?”, опубликованной в 1891 году в газете “Каспий”, научно 
обосновываются и раскрываются тезисы, выдвинутые в статье “Школьная жизнь му-
сульман”. Не раз отмечалось, что «маленькая статья Магомедаги Шахтахтлы “Как на-
зывать мусульман Закавказья?” явилась большим подарком азербайджановедению»5. 
Эта статья была основана на научных изысканиях и исследованиях азербайджановеде-
ния, демонстрировала исключительную образованность, глубокие знания, широкое 
мировоззрение одного из представителей передовой азербайджанской интеллигенции 
того времени. В этой работе были выдвинуты конкретные научные суждения об Азер-
байджане как стране и азербайджанском языке. По мнению автора, “закавказских му-
сульман следует называть азербайджанцами, а их язык – азербайджанским. Большая 
часть махала Азербайджан, которая вошла в состав России, – это нынешнее Закавказье”6. 
Мы не думаем, что, говоря о том, что “махал Азербайджан… это нынешнее Закавка-
зье”, автор хотел сказать, что весь Южный Кавказ принадлежит Азербайджану, но имел 
в виду территорию расселения азербайджанцев, живших в Российской империи.
В статье было проведено четкое научное разделение между понятиями “мусульма-

не” и “татары”. Тот факт, что статья была написана на русском языке и опубликована в 
русскоязычной газете, служил распространению идеи азербайджанства и среди других 
народов, проживающих в Азербайджане. Для своего времени эта статья явилась важ-
ным событием не только для Кавказа, но и для науки азербайджановедения во всей 
России и имела фундаментальное значение. Статья “Как называть мусульман Закав-
казья?”, написанная в конце XIX века, не теряет своей актуальности и в XXI веке и 
звучит так же современно: «До последнего времени население Закавказья, являющее-
ся приверженцами ислама, русские называли мусульманами. И под этим названием 
подразумевалось не только мусульманское население Закавказья, но и все тюркоязыч-
ные народы. И сам народ поддерживает различение их русскими по религиозному 
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вероисповеданию, так как до сих пор для себя они не отделяли веру и национальную 
принадлежность и называли свой народ и свой язык мусульманским. 
Люди не могли толком ответить к какой национальности они принадлежат и на ка-

ком языке говорят, только твердили, что они мусульмане и говорят на мусульманском 
языке.
В последнее время для разграничения национальности и вероисповедания мусуль-

ман Закавказья стали называть татарами. Но это новшество никак нельзя признать 
удачным. Язык закавказских мусульман не татарский, это тюркский язык, а тот, в свою 
очередь, подразделяется на несколько диалектов: османский, сельджукский и азер-
байджанский.
Недовольство подобным нововведенным названием народа чувствуется и в Баку. 

Русские, хорошо знакомые с татарами внутренних российских губерний, понимают, 
что между татарами и местным тюркским населением есть большая разница, как в язы-
ке и во внешности, так и в укладе жизни, обычаях и традициях. А это, в свою очередь, 
связано с тем, что в Баку мусульманское население Закавказья называли персами. Безу-
словно, и это было ошибочным. Если закавказские мусульмане не татары, то уж тем 
более они не персы. Народы отличаются друг от друга в первую очередь своим языком. 
А тюркский и персидский языки абсолютно разные.
Называть закавказских мусульман татарами еще и потому неправильно, что ни они 

сами, ни их соседи – персы, османы, курды, армяне – их так не называют да и не желают 
называть их еще как-то по-другому. Более того местное мусульманское население это 
даже оскорбляет. Имя этого народа, прошедшего мечом по всей Азии, начиная со вре-
мен Тамерлана, до сих пор ничего, кроме чувства ненависти, у народа не вызывает.
Так что самым правильным было бы называть мусульман Закавказья азербайджанца-

ми, а их язык – азербайджанским. Большая часть территории Азербайджана, отошедшая к 
России, – ныне Закавказье, а народ, проживающий в этой стране, – тюрки. Писатели, гео-
графы, этнографы как Востока, так и Европы называют их азербайджанскими тюрками.
В повседневной жизни не очень удобно использовать название языка, состоящего из 

двух слов, например “азербайджанский тюркский” или “азербайджанский тюркский 
язык”. Поэтому закавказских мусульман было бы уместнее и правильнее называть азер-
байджанцами, а их язык не татарским, а азербайджанским»7.
Согласно исследованиям, использование понятия “азербайджанец” по отношению 

к национальной принадлежности также относится к концу XIX века. Это название 
пришло в процессе национального самоопределения на волне просветительской дея-
тельности. И статья “Невежество – это хождение во тьме”, опубликованная 16 ноября 
1890 года в газете “Кешкюль” за подписью “Азербайджанец”, стала результатом поис-
ков своей национальной идентификации. Впервые в истории азербайджанской обще-
ственной мысли была опубликована передовая статья, в которой использовалось 
выражение “азербайджанский народ”. Это было первым провозглашением азербай-
джанства. Статья “Невежество – это хождение во тьме”, осознание и провозглашение 
своей национальной принадлежности, стала не только результатом просветительской 
деятельности, но и показателем дальнейшего развития национального самосознания, 
выходом его на новый уровень. Именно поэтому статья эта имела большое значение. 
Во-первых, потому что газета “Кешкюль” выходила на азербайджанском языке с ис-
пользованием арабского алфавита и была рассчитана на определенные слои местного 
населения. Во-вторых, “Кешкюль” считался вторым после газеты “Экинчи” важным 
печатным органом в Азербайджане. В-третьих, статья “Невежество – это хождение во 
тьме” не имела научного характера, а была написана простым языком и адресована ши-
роким слоям населения, из чего можно сделать вывод, что автор старался как можно 
полнее довести свою мысль до читателей, сделать ее запоминающейся, для чего он 
использовал в работе диалоги: “Стоял я на Тифлисском вокзале, в высокой шапке, в 
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красивой бурке, подпоясанный мечом… Вокзал был полон людей. И кого там только не 
было… И все говорили на разных языках… И вдруг ко мне обратился иностранец с 
козлиной бородой на чистом тюркском языке:

…– Кто вы по национальности?
– Мусульманин.
– Да нет, я спрашиваю национальную принадлежность.
– Я же говорю, я мусульманин.
– Эфенди, национальность – это одно, а вероисповедание – другое.
– …Как бы стыдно не было, но я должен признаться, что я не знаю, кто я по нацио-

нальности…
– Разве вы не относитесь к тем, кого русские называют татарами?
– Да…
– Да, теперь я понял, кто вы по национальности. Вы не татары… Татары – это те, 

кто живет в Крыму и в Казани. А вы азербайджанец.
– Простите, эфенди, как вы назвали нас? – спросил я.
– Азербайджанский народ, дорогой! Азербайджан!
– И в самом деле, я в первый раз слышу, чтобы нас называли азербайджанцами. Я 

слышал, что на той стороне реки Араз есть провинция, называемая Азербайджан.
– Да, и жители той страны, так же как вы, являются азербайджанцами. Вы древний 

народ. В вашей истории сохранилось множество легенд”8.
Так впервые в азербайджанской прессе было использовано понятие “азербайджан-

ский народ”.
Мы считаем, что статья “Невежество – это хождение во тьме” не случайно подписа-

на псевдонимом “Азербайджанец”, это еще больше усиливает внедрение в массовое 
сознание идею азербайджанства. Вначале исследователи не могли выяснить, кому при-
надлежит эта статья и подпись под ней9. Другой статьи, подписанной этим псевдони-
мом, больше не было. По некоторым соображениям предполагается, что статья принад-
лежит перу главного редактора газеты Джалалу Унсизаде. Джалал Унсизаде долгое 
время работал учителем родного языка в школах Шамахи, настойчиво обращался в 
официальные органы для издания газеты “Кешкюль” (в период 1883–1884 гг. “Кеш-
кюль” выходил в виде журнала. – И.Г.). Из его программной статьи, где он с гордостью 
говорит о том, что “возглавляемое им издание будет выходить на родном азербайджан-
ском языке, на котором говорят мусульмане”, можно понять, что он подходил к этому 
вопросу зрело и взвешенно. Также известно, что в 1891 году, сразу после выхода газе-
ты “Кешкюль”, он обратился в Главное управление по делам печати в Тифлисе с прось-
бой дать разрешение на издание газеты “Азербайджан”. Язык статей Джалала Унсиза-
де, публикуемых в “Кешкюле”, по сравнению с другими авторами более прост, как и в 
статье “Невежество – это хождение во тьме”.
Исходя из всего этого, можно утверждать, что именно Джалал Унсизаде, будучи 

азербайджанцем, патриотом и человеком, определяющим направление и программу га-
зеты, мог выдвинуть эту актуальную и важную идею.
И еще одно: ссылающиеся на эту статью отмечали, что она вышла в № 115 за 

1891 год. На самом же деле статья была опубликована в газете “Кешкюль” 16 ребьюль 
1308 (годы Хиджры), а это соответствует 16 ноября 1890 года по григорианскому ка-
лендарю. “Невежество – это хождение во тьме” никак не могла быть опубликована в 
1891 году, потому что в октябре 1891 года издание газеты было прекращено.
Как видим, выражение “азербайджанский народ” впервые было использовано в на-

циональной печати именно в статье “Невежество – это хождение во тьме”. И это стало 
результатом борьбы азербайджанской интеллигенции за национальное самосознание. 
Эта статья стала основополагающим камнем идеи азербайджанства и имела огромное 
значение и далеко идущие последствия.
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Полноту этому движению придала статья “Азербайджан”, вышедшая в свет в 
1917 году, автором которой был один из передовых людей своего времени демократ 
Джалил Мамедгулузаде (1869–1932). Эта статья стала итогом всех исследований, раз-
мышлений, изысканий в области азербайджановедения и азербайджанства. Статья 
“Азербайджан” стала вершиной его теоретических воззрений на национальное про-
свещение и явилась венцом его публицистического таланта. На самом деле “Азер-
байджан” оценивают как символ “национального самосознания и политический 
манифест эпохи национального возрождения”10. Эта статья – географическая карта, вы-
писанная искусной рукой мастера-публициста, писателя и гражданина Джалила Ма-
медгулузаде. Это публицистический гимн борьбы за независимый и демократический 
Азербайджан. Для каждого азербайджанца эта статья является великим заветом, про-
возглашающим триединство: родной язык, национальная география и история. Каждая 
строчка этого публицистического произведения дышит любовью к родному языку, па-
триотизмом, активной гражданской позицией: 

“Сижу порой задумавшись… Спрашиваю себя:
– Кто моя мать?
И отвечаю сам себе:
– Моя мать покойная Захрабану-баджи.
– На каком языке я говорю?
– На азербайджанском.
– Как называется моя Родина?
– Азербайджан.
– А где это Азербайджан?
– Большая часть Азербайджана находится в Иране со столицей в Тебризе. А осталь-

ная часть разделена между Гиланом, Османами и Россией”11.
Патриотизм, национальная независимость и возрождение, объединение всех исто-

рических земель, укрепление позиций родного языка, строительство национально-
демократического общества составляют основные принципы азербайджанства Джалила 
Мамедгулузаде. Эти свои идеи великий азербайджанский писатель изобразил в драме 
“Книга моей Матери” в 1920 году. “Книга моей Матери” – это комедия беспутных бра-
тьев, трагедия матери, драма Гюльбахар. Для Джалила Мамедгулузаде Родина-мать – 
солнце народа, а дети – луна и звезды, освещающие небо Родины. Образ Гюльбахар в 
азербайджанской литературе – это драматическая увертюра народно-освободительного 
движения. Ее монолог звучит как гимн единства народа и патриотизма:

“Осталась только одна книга, и это книга моей Матери. А вот завещание, написан-
ное рукой моего отца… Земля, небо, луна и звезды в своем бесконечном путешествии 
во Вселенной в конечном итоге крутятся вокруг солнца, потому что все они еще в глу-
бокой древности откололись от светила.
И я считаю, что и мои дети, обойдя всю землю, рано или поздно, вернутся к своей 

матери Захре, потому что также как и луна и звезды являются осколками нашего свети-
ла, так и они являются неразрывной частью своей матери. Горе тому, кто осмелится на-
рушить этот вечный закон Вселенной. Совесть ему не даст покоя, а жизнь превратится 
в ад. И как бы долго он не жил, раскаяние никогда не покинет его”12.
По своей эмоциональной наполненности это самый сильный монолог в азербайджан-

ской литературе, посвященный народному единству и Родине. Можно смело утверж-
дать, что “Книга моей Матери” – это книга судьбы Родины, национального единства и 
манифест независимости. Это совершенное Азербайджаннамэ нашей национальной 
литературы. Джалил Мамедгулузаде является великим идеологом азербайджанства не 
только в азербайджанской публицистике, но и в литературе. Свои идеи он перенес из 
публицистики в литературу. Понятие азербайджанства в публицистике появилось 
стараниями автора, подписавшегося “Азербайджанец” (по нашему мнению, это был 
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Джалал Унсизаде), и Магомедаги Шахтахтлы. Джалил Мамедгулузаде укрепил и вывел 
эту идею на новый, более высокий уровень. Кроме того, Джалил Мамедгулузаде пе-
ренес эту идею в художественную литературу, и сделал это со всей силой своего ге-
ниального таланта. “Книга моей Матери” стала не только одним из самых глубоких 
произведений, призывающих к борьбе за независимость, но и программным как для ав-
тора Джалила Мамедгулузаде, так и для всего азербайджанского народа. Впервые на 
театральной сцене были представлены тема и идеи азербайджанства. 
В годы первой демократической республики в Азербайджане (1918–1920) идеям 

азербайджанства было посвящено еще больше публицистических и художественных 
работ. Гусейн Джавид, Узеир Гаджибейли, Ахмед Джавад, Сейид Гусейн, Алмас Иль-
дрым, Джейхун Гаджибейли и другие создали прекрасные патриотические произведе-
ния как в публицистике, так и в литературе. Одним из достижений этого времени было 
создание в 1919 году национального гимна Азербайджана. 
Репрессии, которым подверглись такие видные представители литературы, как Гу-

сейн Джавид, Микаил Мушфиг, Ахмед Джавад, Бекир Чобанзаде, Амин Абид, Салман 
Мумтаз, Юсиф Везир Чеменземенли, стали трагедией азербайджанской литературы.
Несмотря на существующий в советское время режим, жесткие идеологические 

рамки, публицистические и художественные произведения в Азербайджане создава-
лись в основном на азербайджанском языке. Большое место в литературе занимала 
тема родного языка. Наряду с пропагандистскими идеологическими работами создава-
лись произведения, отражающие национально-историческую самобытность. Одним из 
примеров можно назвать созданный народным поэтом Азербайджана Самедом Вургу-
ном в 1935 году поэтический сборник “Азербайджанское стихотворение”, в котором он 
представил Азербайджан миру. Статья народного писателя Мирзы Ибрагимова “Азер-
байджанский язык в государственных учреждениях” стала отражением борьбы нацио-
нальной интеллигенции за независимость и вызвала большой резонанс в Советском 
Союзе. Поэтический сборник “Цвета” мастера свободного стиха, народного поэта 
Азербайджана Расула Рзы открыл миру национальную философию. В поэме народного 
поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде “Гюлюстан”, написанной в 1955 году, был 
поднят вопрос о национальном единстве. В стихотворении “Голос Африки” народный 
поэт Халил Рза на самом деле отразил чаяния азербайджанцев о независимости. В поэ-
ме Мамеда Араза “Книга моего отца” было отражено желание народа быть истинным 
хозяином на своей земле. На заре новой эпохи в художественно-историческом эссе 
“Азербайджанство”, принадлежащем перу народного писателя Анара, отобразилась 
борьба интеллигенции за национальную независимость и концептуальные воззрения 
автора на национальную идеологию. Национальную идеологию и мечты о независи-
мости в своих произведениях выражали Иса Гусейнов, Эльчин, Сабир Ахмедов, Акрем 
Айлисли, Фикрет Годжа, Сабир Рустамханлы, Зелимхан Ягуб, Рустам Бехруди и другие 
поэты и прозаики. Литература 60–80-х годов ХХ века сыграла большую роль в форми-
ровании у подрастающего поколения чувства патриотизма, готовности к борьбе за на-
циональную независимость.
В настоящее время, в эпоху независимости, формируется новая азербайджанская 

литература. И этот процесс основывается на идеях национального единства, нацио-
нального государства, сохранения и развития родного языка.
Таким образом, азербайджанство превратилось в идеал, объединяющий азербайджан-

цев всего мира. Сегодня в мире живет свыше 50 миллионов азербайджанцев. Общей 
исторической Родиной азербайджанцев всего мира является Азербайджанская Республи-
ка. В настоящее время население Азербайджанской Республики составляет свыше 
9 миллионов человек. Проводимая целенаправленная демографическая политика дает 
основание полагать, что к 2015 году численность населения страны достигнет рубежа 
10 миллионов.
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Кроме того, в некоторых странах мира азербайджанцы проживают компактно и 
принимают деятельное участие в их общественно-политической и научно-культурной 
жизни. Среди таких стран – США, Англия, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь, Грузия и другие. В Исламской Республике Иран сейчас живет свыше 30 мил-
лионов азербайджанцев. В странах, где азербайджанцев множество, сформированы ди-
аспорские организации. В Азербайджане диаспорские организации поддерживаются на 
государственном уровне. В целях обеспечения целенаправленной организации работы 
диаспорских организаций в различных странах был создан Государственный комитет 
Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Самые сильные и организован-
ные диаспорские организации азербайджанцев действуют в Америке, России, Украи-
не, Казахстане. В ряде стран, в том числе в Украине, диаспорские организации азер-
байджанцев активно участвуют в общественно-культурной жизни той страны и вносят 
весомый вклад в развитие азербайджанско-украинских связей. Идеал азербайджанства 
объединяет азербайджанцев, проживающих в разных странах мира.
Приверженцем идеи азербайджанства всегда был и общенациональный лидер азер-

байджанского народа Гейдар Алиев, который возвел ее в ранг политики. В советской 
Конституции азербайджанский язык был признан государственным, но Гейдар Алиев 
впервые поднял идею азербайджанства на государственный уровень и сделал ее осно-
вой своей политики. В результате этой дальновидной последовательной политики идея 
азербайджанства стала объединяющей силой для азербайджанцев всего мира. В настоя-
щее время национальная политика, основанная на идее азербайджанства, успешно раз-
вивается. Введутся различные исследования идеи азербайджанства, истории ее 
зарождения и развития, что является результатом проводимой научной политики. В на-
стоящее время создается книга, енциклопедія “Азербайджан”, основанное на нацио-
нальной истории, географии, литературе, языкознании и культуре. Все это в конечном 
счете укрепляет национальную государственность, создает условия для развития обра-
зования, воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и 
верности ее идеалам.
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У центрі цього дослідження перебуває один з найвідоміших епізодів ранньоеллініс-
тичної історії. А саме: надання божеських почестей засновнику династії володарів 

елліністичного Єгипту Птолемею, сину Лага, жителями Родосу після завершення не-
вдалої облоги цієї острівної республіки Деметрієм Поліоркетом (див. нижче). На сто-
рінках цієї публікації буде розглянуто і проаналізовано мотиви, що могли спонукати 
родосців до вищевказаного екстраординарного прояву вдячності стосовно правителя 
Єгипту у порівнянні з почестями, наданими іншим діадохам, котрі також не полишили 
острівну державу під час облоги.
Внаслідок нищівної поразки, завданої сином Антігона Монофтальма, Деметрієм По-

ліоркетом, навесні 306 р. до Р.Х.1 у навмахії при кіпрському Саламіні [Marmor Parium 
1923–1958, 239b, 21; Diodorus 1884, XX, 46–53, 82; Appianus 1962, 54; Pausanias 1973, I, 
VI, 6; Plutarchus 1875, 15–17; Polyaenus 1899, IV, VII, 7; Trogus 1956, XV; Justinus 1911, 
XV, 2; Hieronymus 1902, 1712; Orosius 1889, III, 23, 39; Seibert 1969, 190–207; Hauben 
1977.2, 266; Will 1984, 56; Billows 1997, 152–156; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 182–184; 
Schuffert 2005, 304], син Лага (тоді ще сатрап Єгипту) втратив більшу частину власного 
флоту, а також контроль над самим Кіпром [Marmor Parium 1923–1958, 239b, 21; 
Diodorus 1884, XX, 46–53, 82; Seneca 1950, III, 37; Appianus 1962, 54; Pausanias 1973, I, 
VI, 6; Plutarchus 1875, 15–17; Polyaenus 1899, IV, VII, 7; Trogus 1956, XV; Justinus 1911, 
XV, 2; Hieronymus 1902, 1712; Orosius 1889, III, 23, 39; Seibert 1969, 190–207; Hauben 
1977.2, 266; Will 1984, 56; Billows 1997, 152–156; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 182–184; 
Wheatley 2001, 133–151; Schuffert 2005, 304] і територіальні надбання, зроблені ним ра-
ніше у Малій Азії та Егеїді [Diodorus 1884, XX, 46; Plutarchus 1875, 22; 49; Bevan 1927, 
27; Бенгтсон 1982, 48; Buraselis 1982, 53, 60–75; Billows 1997, 209; Meadows 2006, 460–
464]. Це означало поширення необмеженого морського панування Антігона на усе 
Східне Середземномор’я2, що давало йому змогу для здійснення подальшої експансії 
у зазначеному регіоні. Така ситуація виявилася вкрай несприятливою для Родосу. З од-
ного боку, внаслідок можливого поглинання володінь усіх діадохів Антігоном, котрий 
прагнув відновити імперію Олександра під власним пануванням [пор.: Mueller 1973, 
87–93; Will 1979, 74–75; item 1984, 57; Hammond, Walbank 1988, 172–173; Bravo, 
Wipszycka 1992, 28; Hoelbl 2001, 20–21; Huss 184–185; Braund 2003, 2005, 29; Schuffert 
2005, 306; Vandorpe 2010, 160]3, ця острівна республіка опинялася перед перспективою 
втрати ролі посередника у середземноморській торгівлі [Wiemer 2002, 78–84, 95–96]. З 
другого боку, родосцям загрожувала помста Монофтальма за їхню відмову приєднати 
свої кораблі до флоту Деметрія напередодні битви при Саламіні [див.: Diodorus 1884, 
XX, 46].
При цьому єдиною силою, що мала шанси протидіяти Антігону й до того ж була 

дружньо налаштована щодо острівної республіки, на той момент, як і раніше, залишав-
ся Птолемей4. Володіння Єгиптом, Киренаїкою і кількома містами на Пелопоннесі (див. 
нижче) давали синові Лага кошти і реальну можливість для набору й утримання досить 
потужного війська5. Та ж обставина, що дружні відносини з Родосом давали Птолемею 

А.Л. Зелінський

ОБОЖНЕННЯ ПТОЛЕМЕЯ І РОДОСЦЯМИ:
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСЛУГ І ВИНАГОРОДИ
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єдиний шанс уникнути морської економічної блокади, до здійснення якої готувався Мо-
нофтальм [пор.: Diodorus 1884, XX, 82], а можливо, й відродити власний флот6, напевно 
робила сина Лага досить вигідним торговельним партнером для зазначеної острівної 
держави.
Ймовірно, саме вищенаведені міркування спонукали родосців до подальшої під-

тримки сина Лага. Так, вони не лише відмовилися приєднатися до вищезгаданої мор-
ської економічної блокади Єгипту, а й доклали певних військових зусиль для її прориву 
[Diodorus 1884, XX, 82]. Коли ж Птолемей наприкінці 306 р., після успішного захисту 
Єгипту від зазіхань Антігона [див.: Diodorus 1884, XX, 73–76; Plutarchus 1875, 19; 
Pausanias 1973, I, VI, 6; Seibert 1969, 207–224; Hauben 1977.2, 266; Will 1984, 56; Billows 
1997, 162–165; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 185–187; Schuffert 2005, 304], зібрався, на-
слідуючи свого ворога, прийняти царський титул, саме родосці надали йому моральну 
підтримку у цьому починанні [P. Koeln. 247; пор.: Lehmann 1988, 6–9]7. 
Тому не дивно, що наступного 305 р. саме Родос опинився у центрі зовнішньополі-

тичної уваги Монофтальма [Diodorus 1884, XX, 81–82]. Коли родосці опинилися перед 
безпосередньою загрозою нападу з боку Антігона, а точніше, його сина, вони щиро чи 
удавано погодилися долучитись до боротьби проти Птолемея. Проте з огляду на дуже 
жорсткі та принизливі умови примирення, висунуті Антігоном, а саме надання у заруч-
ники 100 найвпливовіших громадян і розміщення у родоських гаванях військово-
морського контингенту Деметрія, острівна республіка зважилася прийняти бій [Diodorus 
1884, XX, 82]. Безпосереднім наслідком вищезгаданого розвитку подій стала річна об-
лога Родосу, здійснювана Деметрієм протягом 305/304 р. Проте зазначена військово-
політична акція завдяки безмежній мужності, виявленій жителями острова, і певною 
мірою – економічній, військовій і політичній підтримці, наданій родосцям з боку сина 
Лага, а також тодішнього володаря Македонії Кассандра та правителя Фракії Лісімаха, 
не дала бажаних результатів [див.: Marmor Parium 1923–1958, 239b, 23; Diodorus 1884, 
XX, 81–88, 91–100; Trogus 1956, XV; Vitruvius 1912, X, 16; Plutarchus 1875, 19–22; Pausa-
nias 1973, I, VI, 6; VIII, 6; Polyaenus 1899, IV, VI, 16; Athenaeus 1887, V, 206d; Marcellinus 
2001, XXIII, IV, 10; XXIV, II, 18; пор.: Niese 1893, 324–333; Beloch 1927, 156–157; Billows 
1997, 166–170; Huss 2001, 188–190; Wiemer 2002, 78–96; Paschidis 2008, 355–358]. 
При цьому варто зазначити, що вирішальну роль у завершенні облоги, безперечно, 

відіграла активізація діяльності Кассандра у материковій Греції. У 304 р. син Антіпатра 
вдерся в Аттику, розгромив афінський флот і узяв в облогу самі Афіни [Plutarchus 1875, 
23; пор.: Diodorus 1884, XX, 100; Beloch 1927, 158–159; Adams 1974, 159, 165–167; Will 
1979, 77; Hauben 1977.1, 338; Hammond, Walbank 1988, 175; Billows 1997, 170; Huss 
2001, 192; Хабихт 1999, 78–79, 81; Wiemer 2002, 86–87; Schuffert 2005, 304–306]. З огля-
ду на це Поліоркет був змушений негайно укласти мир з Родосом і, полишивши непе-
реможений острів, вирушити на допомогу афінянам [Diodorus 1884, XX, 99; Plutarchus 
1875, 22; пор.: Hauben 1977.1, 338]. За умовами цього миру родосці хоча й були змуше-
ні відіслати до Антігона 100 заручників зі знатних родин [Diodorus 1884, XX, 99], що, 
безумовно, дало Монофтальмові певну можливість втручатись у справи морської дер-
жави [пор.: Hauben 1977.1, 338–339; Billows 1997, 169; Huss 2001, 190; Wiemer 2002, 91, 
96; idem 2010, 127–128], але натомість зберегли свою незалежність [Diodorus 1884, XX, 
99; Plutarchus 1875, 22]. Зокрема, це стосувалося згоди Антігона на відмову острівної 
держави воювати у майбутньому на боці зазначеного діадоха проти Птолемея [Diodorus 
1884, XX, 99; Plutarchus 1875, 22]. 
Після укладення миру громадяни острівної республіки не забули про надання почес-

тей діадохам, котрі у той чи інший спосіб допомагали їм під час облоги. Так, на честь 
Кассандра і Лісімаха були споруджені статуї [Diodorus 1884, XX, 100]. Птолемея ж вдяч-
ні родосці прирівняли до небожителів, запровадивши у себе його культ і наділивши 
його епіклесою Сотер (Спаситель), яка остаточно закріпилася за сином Лага після його 
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смерті [Diodorus 1884, XX, 100; Pausanias 1973, I, VI, 8; Hauben 1977.1, 339; Koenen 
1993, 51–52; Billows 1997, 170; Weber 1993, 58; Johnson 1994, 271–273; Huss 2001, 191; 
Wiemer 2002, 92; Paschidis 2008, 355–356; Зелінський 2010, 306–307, прим. 251]8. 
На мій погляд, екстраординарний характер почестей, наданих синові Лага острів-

ною державою, не може не викликати подиву. Не слід забувати, що згідно зі свідчення-
ми античних авторів (у першу чергу Діодора) допомога, надана Птолемеєм Родосу, 
незважаючи на усю свою вагомість, була порівняно скромною [пор.: Seibert 1969, 229–
230; Hauben 1977.1, 338–339; Wiemer 2002, 86–87] і сама по собі навряд чи заслуговува-
ла на апофеоз9. Вона обмежувалась кількаразовим постачанням провіанту [Diodorus 
1884, XX, 88, 94, 98] і відправкою кількох військових контингентів, загальна чисель-
ність яких становила близько двох тисяч чоловік [Diodorus 1884, XX, 96, 98]. При цьому 
перший транспорт із Єгипту прибув на Родос лише у жовтні 305 р., тобто приблизно 
через 3 місяці після початку облоги [Diodorus 1884, XX, 88]10. Більш-менш же суттєва 
харчова й військова допомога (близько 600 тисяч мір зернових і бобових, а також загін 
кількістю у 1500 воїнів [Diodorus 1884, XX, 98]) була надіслана Птолемеєм лише навесні 
наступного 304 р. [Diodorus 1884, XX, 96, 98; пор.: Wiemer 2002, 87–88, 91]. Більше 
того, значну частину першого військового загону, надісланого сином Лага восени 305 р., 
становили родоські військові найманці, ймовірно попросту відпущені Птолемеєм на 
батьківщину [Diodorus 1884, XX, 88; пор.: Wiemer 2002, 87].
З другого ж боку, важко не погодитися з тією обставиною, що безпосередньою при-

чиною припинення облоги стала не доволі спорадична допомога Птолемея, а успішні 
дії Кассандра в Аттиці [Wiemer 2002, 87, 96; idem 2010, 128; Adams 2010, 217; пор.: Ха-
бихт 1999, 81]. Таким чином, справжнім рятівником (сотером) острівної республіки мав 
би вважатися не син Лага, а правитель Македонії. Незважаючи на це, як ми бачили, бо-
жеських почестей родосці удостоїли саме Птолемея, тоді як прояв їхньої вдячності 
щодо Кассандра обмежився встановленням статуї (див. вище). Проте важко собі уяви-
ти, щоб практичні громадяни цієї купецької республіки, чиє становище навіть після 
припинення облоги було досить непевним11, зважилися б на такий прояв невдячності 
стосовно сина Антіпатра. Та й античні моралісти, такі як Плутарх чи Сенека, навряд чи 
залишили б поза увагою подібний прояв невдячності, якби він насправді мав місце. 
Отже, варто припустити, що головною причиною для обожнення правителя Єгипту мав 
стати якийсь неврахований нами вчинок останнього, який би в очах родосців та їхніх 
сучасників суттєво перевершував би вплив, справлений на перебіг облоги острівної 
держави діяльністю Кассандра в Аттиці.
Таким вчинком, з моєї точки зору, могла стати лише передача синові Антіпатра стра-

тегічно важливого Коринта (з Акрокоринтом включно), ймовірно здійснена Птолемеєм 
під час родоських подій в обмін на активізацію правителя Македонії у материковій Гре-
ції. Як правило, дослідники з огляду на відсутність будь-яких свідчень у відомих нам 
джерелах не беруться встановити точну дату та причину переходу міста від сина Лага, 
котрий володів ним із 308 р. [Diodorus 1884, XX, 37; пор.: Plutarchus, 1875, 15; Polyaenus 
1899, IV, VII, 6; VIII, LVIII; Macurdy 1929, 275–276; Seibert 1969, 186–188; Buraselis 1982, 
49; Segre 1934, 255; Бенгтсон 1982, 47–48; Will 1979, 69; idem 1984, 55; Billows 1997, 
145–146, 148; Bosworth 2000, 216; Hoelbl 2001, 19; Huss 2001, 177], під владу Кассандра 
[пор.: Дройзен 1995, 395; Volkmann 1959, 1160; Wiseman 1963, 266; Adams 1974, 167; 
Bagnall 1976, 135; Billows 1997, 172; Rathmann 2006, 120]. Достеменно відомо лише те, 
що під час битви при Саламіні Коринт ще належав Птолемею [Plutarchus 1875, 15], тоді 
як на момент захоплення міста Деметрієм у 303 р. там вже перебувала залога Кассандра 
на чолі зі стратегом останнього Препелаєм [Diodorus 1884, XX, 103].
Щоправда, деякі німецькі дослідники вважають, що Коринт добровільно піддався 

македонському правителю або й був переданий йому самим Птолемеєм одразу після 
саламінської поразки, задля того щоб місто не потрапило до рук Деметрія [Niese 1893, 



52                                                                                                             Східний світ №4 2012

Обожнення Птолемея І родосцями: співвідношення заслуг і винагороди 

345 Anm. 3; Beloch 1927, 158; Bengtson 1937, 146; Huss 2001, 193]. Проте зазначене 
пояснення, на мій погляд, є незадовільним. По-перше: логічно припустити, що, якби 
Птолемей принципово не бажав, щоб залишки його балканських володінь потрапили 
до рук Антігона та Деметрія, він би передав Кассандру не лише Коринт, а й Сікіон. Ра-
зом з тим останній поліс, також придбаний сином Лага у 308 р. [Diodorus 1884, XX, 37; 
пор.: Plutarchus, 1875, 15; Polyaenus 1899, VIII, LVIII; Macurdy 1929, 275–276; Seibert 
1969, 186–188; Buraselis 1982, 49; Segre 1934, 255; Бенгтсон 1982, 47–48; Will 1979, 69; 
idem 1984, 55; Billows 1997, 145–146, 148; Bosworth 2000, 216; Hoelbl 2001, 19; Huss 
2001, 177], перебував під його владою аж до 303 р., тобто до моменту його завоювання 
Поліоркетом [Diodorus 1884, XX, 102; Plutarchus 1875, 25; пор.: Polyaenus 1899, IV, VII, 
3; Pausanias 1973, II, VII, 1; Hoelbl 2001, 19; Huss 2001, 193]. І, по-друге, як ми бачили 
вище, упродовж більш ніж двох років після битви при Саламіні безпосередньої загрози 
для володінь Птолемея на Пелопоннесі з боку Монофтальма та його сина не існувало. 
Протягом зазначеного часу у центрі уваги Антігона, а отже й Деметрія, перебували спо-
чатку Єгипет, а згодом Родос (див. вище). Таким чином, як Птолемей, так і самі жителі 
Коринта у цей проміжок часу навряд чи відчували нагальну потребу у передачі міста 
Кассандру. Запропонована ж мною вище гіпотеза з великим ступенем імовірності до-
зволяє визначити час та обставини переходу Коринта під владу сина Антіпатра.
Перш за все у зв’язку зі сказаним вище слід мати на увазі, що облога Афін, здійсне-

на Кассандром у 304 р., була вже другою спробою правителя Македонії повернути міс-
то, втрачене у 307 р. [Plutarchus 1875, 8; Polyaenus 1899, IV, VII, 6; пор.: Бенгтсон 1982, 
93; Buraselis 1982, 52; Billows 1997, 148–150; Хабихт 1999, 72–75; Paschidis 2008, 62–
63]. Перша така спроба, здійснена ще у 306/305 р., завершилась невдачею. Афіняни, на-
віть не звертаючись по допомогу до Антігона та Деметрія, уклали союз з етолійцями і 
дали рішучу відсіч війську сина Антіпатра у битві при Елатеї [Pausanias 1973, I, XV, 1; 
XXVI, 3; XXIX, 8; X, XXXIV, 2; Beloch 1927, 158; Adams 1974, 164–165; Hammond, 
Walbank 1988, 175; Хабихт 1999, 78, прим. 22; Schuffert 2005, 305 Anm. 1692]. З моєї 
точки зору, прагматичний, не схильний до авантюр Кассандр міг зважитися на повтор-
ну спробу підкорення Аттики лише з огляду на наявність більш сприятливих умов для 
її здійснення або ж на появу дуже дієвого стимулу. 
Саме таким стимулом для сина Антіпатра й могла стати передача йому Коринта, 

здійснена Птоломеєм, імовірно, зимою 305/304 р.12 У цей спосіб Кассандр не лише здо-
був контроль над Істмійським перешийком, а й отримав зручну морську базу для влас-
ного флоту. До речі, саме остання обставина могла стати однією з причин початкових 
успіхів правителя Македонії у воєнній кампанії 304 р. Птолемей же завдяки зробленій 
поступці зберіг важливий для нього союз з Родосом і вперше був прирівняний до небо-
жителів. Враховуючи ж вищезгадану ціну, яку син Лага заплатив за припинення облоги 
острівної республіки, проголошення його богом Спасителем з точки зору родосців на-
справді аж ніяк не було перебільшенням.

1 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.” 
надалі опускатиметься.

2 У цьому випадку йдеться про усю східну частину Середземного моря з Егеїдою включно. 
3 Стосовно певних, на мій погляд безпідставних, сумнівів щодо тодішніх імперських амбіцій 

Монофтальма див.: [Gruen 1985, 259–263, 269–271 not. 45–62; Billows 1997, 156–161].
4 Стосовно більш ранніх зв’язків між Птолемеєм і родосцями, датованих 309/308 р., див.: 

[Bosworth 2000, 217–218, 236; Нефедов 2009, 109–111].
5 У той же час інші діадохи, вороже налаштовані щодо Антігона, перебували у менш сприят-

ливій ситуації. Володіння Кассандра і Лісімаха приносили значно менші прибутки; Селевк же 
не мав виходу до Середземного моря, а отже, й можливості вербувати грецьких найманців 
[Hadley 1978, 228–230; Бенгтсон 1982, 74–76].
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6 Варто згадати, що під час ІІІ війни діадохів частина флоту Антігона була збудована саме на 

родоських верфях [Diodorus 1884, XIX, 58, 61]. Відповідно, не виключено, що Птолемей, також 
планував у разі необхідності скористатися суднобудівними послугами родосців.

7 З приводу прийняття Антігоном та іншими діадохами царського титулу (з базовою бібліо-
графією) див., н-д: [Зелінський 2011, 79–86; 2012, 115–122].

8 R. Hazzard у низці досліджень спробував заперечити причетність родосців до присвоєння 
синові Лага зазначеної епіклеси [Hazzard 1992, 52–56; idem 2000, 1–81; пор.: Paschidis 2008, 356 
not. 1].

9 На останню обставину слушно звернув увагу H. Hauben. При цьому він пояснював невід-
повідність заслуг Птолемея і розміру вдячності родосців наявністю досить тісних відносин, що 
мали місце між сином Лага й острівною державою ще до облоги [Hauben 1977.1, 339 not. 145]. 
Проте H.-U. Wiemer, спираючись на свідчення Діодора, досить переконливо продемонстрував, 
що до самого початку облоги острівний поліс із цілком прагматичних міркувань намагався під-
тримувати тісні зв’язки з правителем Єгипту, не розриваючи при цьому контакти з Монофталь-
мом [Wiemer 2002, 78–84; також див. вище]. Таким чином, апофеоз, наданий родосцями синові 
Лага, навряд чи можна пояснити ексклюзивним характером відносин, що буцімто існували між 
ними до подій 305/304 р.

10 З приводу хронологічної локалізації подій, пов’язаних з облогою Родосу, див., н-д: [Wiemer 
2002, 85–87]. 

11 У цьому зв’язку варто згадати хоча б 100 заручників, відправлених родосцями до Антігона 
(див. вище), котрих було звільнено стратегом того ж таки Кассандра, Препелаєм, лише у 302 р. 
[Diodorus 1884, XX, 107; пор.: Hauben 1977.1, 338]. 

12 Саме цим можна пояснити відсутність згадки про передачу Кассандрові Коринта у Діодо-
ра. Сицилійський історик, розповідаючи про облогу Родосу, з невідомих причин залишив поза 
увагою події, що відбулися зимою 305/304 р. [пор.: Wiemer 2002, 86–87].
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Народився Т.Г. Кезма (по-арабськи Тауфік Джубраїль) 20 червня 1882 р. у відомій 
християнській родині Дамаска, столиці Сирії, яка тоді становила частину Осман-

ської імперії [Сходознавство… 2011]. Часто запитують, як так вийшло, що він опинив-
ся в Україні, в місті Києві. Щоб відповісти на це питання, звернемося до праць 
А.Ю. Кримського: у його фундаментальній “Історії нової арабської літератури” він до-
сить докладно описав конфесійну ситуацію у тодішніх володіннях Османської імперії в 
Леванті, нинішніх землях Сирії, Лівану і Палестини [Крымский 1971]. Вже в ті часи 
йшла запекла боротьба за душі християнського населення регіону. Найактивніше і най-
успішніше діяла католицька церква, насамперед отці-єзуїти, бо Франція була першою 
серед держав Заходу, яка вступила у безпосередні стосунки з Туреччиною і здобула собі 
“право” бути “опікункою” християн на її теренах, де пізніше постала й уніатська церква. 
Згодом з’явилися рішучі і гнучкі представники протестантських віросповідань, головним 
чином американські. Вони без усякого сорому займалися прозелітством – боролися за 
душі арабів-християн, бо перетягувати арабів-мусульман було заборонено, та й апос-
татство, тобто відречення від ісламу, каралося смертю. Діяли західні церкви насампе-
ред через освіту, створюючи мережу освітніх закладів – від початкових шкіл до 
університетів [Крымский 1971]. Значна частина арабів-християн були православними і 
належали до чотирьох апостольських патріархатів: столичного Константинопольсько-
го, Антіохійського, Александрійського, Єрусалимського. Росія намагалася не відстава-
ти від інших західних країн, мріючи поживитися за рахунок ослабленої Османської 
імперії, але через свою внутрішню й міжнародну слабкість відставала у темпах і масш-
табах свого проникнення на Схід.
Справи почали налагоджуватися після заснування у 1882 р. Імператорського Росій-

ського православного товариства [Крымский 1971, 308–318] з метою протидії намаган-
ням католицьких, а згодом і протестантських місіонерів із країн Заходу поширити свої 
впливи на православне арабське населення Сирії, Лівану та Палестини, яке традиційно 
орієнтувалося політично і духовно на єдиновірну Росію. Старший брат Тауфіка Гаври-
ловича Іскандер був серед перших арабських юнаків, яких направили на навчання до 
Росії ще до створення Російського палестинського товариства. 

Пізніше Товариство за короткий час відкрило цілу мережу шкіл по селах та містеч-
ках Леванту, а також заснувало дві учительські семінарії (одну для хлопчиків, другу – 
для дівчаток). Кращі випускники семінарії коштом Товариства продовжували навчання 
в Росії, як правило в духовних навчальних закладах, бо боротьба проти західного місіо-
нерства, на погляд керівників Російського палестинського товариства, вимагала насам-
перед кадрів добре підготовлених священиків. Але не тільки служителі церкви виходи-
ли з учнів – стипендіатів Товариства.
Роль цих шкіл у загальному “відродженні” арабського світу в другій половині XIX – 

на початку XX ст. ще не достатньо вивчена. Відомий арабіст академік І.Ю. Крачковський 
писав: “Великим було значення цих маленьких, часто бідно обставлених шкіл. Через 
учительські семінарії Палестинського товариства проникали й сюди винесені з Росії 
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великі заповіти Пирогова й Ушинського з їхніми високими ідеалами. За своїми педаго-
гічними засадами російські школи в Палестині і Сирії часто виявлялися вищими від
багато обладнаних установ різних західноєвропейських чи американських місій. Знання 
російської мови рідко знаходило практичне застосування в подальшій діяльності учнів, 
але доторк до російської культури, російської літератури залишав незгладимий слід на 
все життя. І недарма так багато сучасних письменників старшого покоління, не тільки 
перекладачів з російської, а й творців, котрі сказали своє слово для всього арабського 
світу, вийшло із шкіл Палестинського товариства” [Крачковский 1955, 55]. Нагадаємо, 
що біля колиски новітньої арабської літератури стояли такі вихованці православних 
шкіл, як Михаїл Нуайме (в 1906–1911 рр. вчився у Полтаві), Насіб Аріда, Абдель-Месіх 
Хаддад; відомими перекладачами-популяризаторами російської літератури були Халіль 
Бейдас у Палестині і Селім Кобейн у Єгипті, свій внесок в арабістику в нашій країні 
зробили М.О. Аттая, К.В. Оде-Васильєва і П.К. Жузе, чимало з них працювали вчите-
лями, несучи світло знань рідному арабському народові.
Брат Т.Г. Кезми Іскандер теж став учителем, був організатором і незмінним директо-

ром православної учительської семінарії в палестинському місті Назареті. Сюди він взяв 
малого Тауфіка після смерті батька і подбав про його освіту. Тауфік виявився здібним 
учнем. Він добре засвоїв російську мову, дістав ґрунтовні знання арабської та турецької 
мов, і 1896 року його направили для продовження навчання в Київ. Він з успіхом закін-
чив семінарію, і Товариство забезпечило його подальше навчання у Київській духовній 
академії (КДА). Це було серйозним випробуванням для молодого араба, але і з ним він 
справився блискуче. Перед випускником Київської духовної академії, кандидатом тео-
логічних та історичних наук, відкривалася блискуча церковна кар’єра, але він обирає 
інший шлях.
У 1907 р. Т.Г. Кезма приймає російське підданство і починає працювати в універси-

теті, разом з тим викладає арабську мову. Спочатку він працює приватно, а з 1913 р. 
викладає арабську й турецьку мови в різних вищих навчальних закладах Києва (ко-
мерційному, близькосхідному (пізніше перетвореному на Інститут зовнішніх зносин) 
інститутах). Викладав турецьку мову і в торгово-промисловому технікумі (1924–1925) 
в Києві. Турецьку він знав дуже добре. Як писав про нього пізніше академік А.Ю. Крим-
ський, “говорить по-турецьки вільно, але з типовою арабською вимовою”. Напередодні 
Першої світової війни Т.Г. Кезма відвідав Персію. У місті Сабзеварі, склавши відповід-
ний іспит, він одержав диплом, що давав право викладати й перську мову. Цей диплом 
він потім “підтвердив”, кажучи по-сучасному, “нострифікував” у Лазаревському інсти-
туті східних мов у Москві [Кочубей, Матвєєва 1998, 37].
Відколи у Київському університеті, вже у радянський час, запровадили викладання 

арабської мови, Т.Г. Кезма працює тут. Він ніколи не був просто службовцем, ставився 
до своєї роботи відповідально і з пристрастю. Наведемо хоч би такий приклад. В аргу-
ментованій доповідній записці вчений запропонував відкрити аспірантуру за спеціаль-
ністю “арабська мова і література”, доводячи, що знання арабської потрібне історикам і 
філологам; обстоював необхідність продовження вивчення арабської мови в університе-
ті, яке безпідставно було припинене. “Значение арабистики для востоковедения, – писав 
він, – и целого ряда других наук трудно переоценить. Известно, что сочинения истори-
ков и географов, писавших на арабском языке, являются одним из ценнейших источни-
ков для изучения Киевской Руси, о международных связях этого могущественнейшего 
славянского государства, о жизни и быте древних славян, о возникновении письменнос-
ти на Руси… Целый ряд сочинений великих ученых Средневековья: таджика Ибн-Сины 
и узбека Ал-Бируни написаны на арабском языке, бывшем в средние века одним из 
наиболее распространенных языков культурного общения. Изучение арабского Востока 
имеет огромное значение” [ІР НБУВ, ф. 173, № 47]. Його любили і щиро шанували 
учні, серед яких були і відомий в майбутньому математик академік Д.О. Граве, котрий 
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засвідчував, що свої студії над арабськими астрономічними творами він робив під ке-
рівництвом Т.Г. Кезми, і директор Інституту сходознавства Киргизії І.А. Батманов. 
Та коло інтересів арабіста не обмежувалося педагогікою. Основним місцем його ро-

боти був Кабінет арабсько-іранської філології, яким керував академік А.Ю. Кримський. 
Брав він також активну участь у діяльності Київського філіалу Всеукраїнської наукової 
асоціації сходознавства.
Про його роботу в Академії А.Ю. Кримський писав у “посвідці”: “Член секції нау-

кових робітників і постійний (нештатний) співробітник Всеукраїнської Академії Наук 
(ВУАН) на арабському відділі кафедри Східного письменства та культури (під керів-
ництвом акад. А.Ю. Кримського) Тауфік Гаврилович Кезма увесь час з найпершого мо-
менту заснування Академії Наук, тобто чотирнадцять літ, не переставав і не перестає 
систематично працювати для академічної катедри, згідно з наперед виробленою про-
грамою п’ятирічки, яку, окрім мене, на всій Україні виключно він один може виконати 
як єдиний знавець арабської мови в повнім її обсягу й арабського письменства та куль-
тури” [ІР НБУВ, ф. 173, спр. 176, арк. 21].
Значною подією в українському сходознавстві став підготовлений Т.Г. Кезмою капі-

тальний підручник з арабської мови (576 с.), який вийшов літографським способом у 
1928 р. у Києві під назвою “Элементарные основы грамматики арабского языка в попу-
лярном изложении. Из лекций, читанных членам Киевского отделения Всеукраинской 
ассоциации востоковедения”. У передмові до нього він писав: «Ми свідомі того, що, 
перебуваючи на Україні і читаючи лекції її синам, було б краще видати ці “основи” 
мовою українською – тим більше, що Україну ми вважаємо для себе другою батьківщи-
ною після Сирії. Але поспішність, з якою почалося друкування цих “основ”, – позбави-
ла нас цієї можливості» [Кезма 1928].
Цей єдиний у популярному викладі підручник арабської мови дістав високу оцінку 

фахівців-арабістів І.Ю. Крачковського, А.Ю. Кримського, М.В. Юшманова, Д.В. Семе-
нова та ін. [ІР НБУВ, ф. 173]. Схвальна рецензія на підручник з’явилася і в каїрському 
журналі “Аль-Іха’а” (“Братерство”).
Слід додати, що ще у 1918 р. Т.Г. Кезма разом з В.С. Щербиною видав “Сборник ту-

рецких рассказов и пословиц с специальным к ним словарем” як посібник для вивчення 
турецької мови – як зазначалося авторами, “Пособие для чтения г.г. студентам Киевско-
го ближневосточного института”.
Чимало уваги вчений приділив вивченню й розтлумаченню писаних східними мова-

ми джерел, які висвітлюють історію нашої країни. Він переклав російською мовою один 
з варіантів опису подорожі патріарха Антіохійського Макарія (XVII ст.), складеного його 
сином архідияконом Павлом Алеппським, що супроводжував свого батька через Молдо-
ву та Україну до Москви. Цей опис змальовує, зокрема, культурне життя українського 
суспільства в роки визвольної війни [Гуцало 1995, 83–87]. Нині започатковано міжна-
родний проект, у якому бере участь проф. В.С. Рибалкін, для критичного видання цієї 
пам’ятки з урахуванням усіх наявних списків, що виявлені у різних містах Європи.
Не меншу цінність становить наукова інтерпретація “Оповідання арабського істори-

ка Абу Шоджі Рудраверського XI століття про те, як хрестилася Русь” (Київ, 1927). До 
ювілею Абу Алі Ібн Сіни (1937) Т.Г. Кезма підготував повний переклад біографії цього 
видатного вченого і мислителя, складеної його учнем Абу Убейдом Джузджані. А на 
роковини великого азербайджанського поета Нізамі він відгукнувся статтею в газеті 
“Коммунист” (1939).
Не можна не згадати і виконаний вченим переклад касиди середньовічного араб-

ського поета Абана Лахики, що його А.Ю. Кримський оцінював так: “Крім того, Т.Г. Кез-
ма написав низку робіт з дуже важкої галузі старого арабського письменства, часів 
Гарун ар-Рашіда, з яких заслуговує особливої уваги робота над поемою Абана Лахи-
кийа. Ця робота Т. Кезми, навіть одна-єдина, могла б придбати йому звання професора 
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арабської філології – до того поема Лахикийа філологічно важка для розуміння, що не 
всякий навіть природний араб міг би розібрати її. Т. Кезма не тільки переклав поему 
Абана Лахикийа, але й написав до цього перекладу окремі вичерпні пояснення щодо 
кожного слова й кожного звороту” [ІР НБУВ, ф. 173, № 13]. Відтворив він російською 
мовою й тексти арабських народних казок, записаних А.Ю. Кримським під час його пе-
ребування у Сирії та Лівані. Частина їх в українському перекладі були опубліковані 
проф. М. Веркальцем 1992 року [Кримський 1992].
Т.Г. Кезма не цурався й проблем сучасності. Про це свідчить розробка ним так звано-

го “ассирійського питання”, що було актуальним у 1920-ті рр. у зв’язку з проведенням 
Лозаннської конференції, йдеться, зокрема, про рецензію на видання Соціалістичної 
академії “Аравия и аравийские державы” (М., 1924). Він узяв участь у першій і другій 
сесіях арабістів у Ленінграді (1935, 1937), де був прийнятий як почесний гість.
Т. Кезма надавав всіляку допомогу як сходознавцям, котрі приїжджали до Києва 

працювати у бібліотечних фондах, так і аматорам та студентам. Мистецтвознавець 
М. Вязмитіна у своїй роботі “Ісламські збірки Харківського художньо-історичного му-
зею” (X., 1929) зазначає, описуючи один з експонатів: “Напис прочитав Т.Г. Кезма; 
йому ж належать коментарі до дати” [Вязмитіна 1929]. А проф. С. Маслов у своєму 
етюді “Арабська Євангелія, видана коштом Мазепи в Алеппо 1708 р.” теж відзначає до-
помогу Тауфіка Гавриловича в “транскрипції і перекладі” арабського вірша на пошану 
українського гетьмана-мецената [Маслов 1925, 69–78].
Постійно живучи в Києві, вчений не поривав зв’язків з рідним краєм і багато робив 

для взаємного пізнання та зближення арабських народів з народом нашої країни. Він 
пропагував на сторінках арабських видань досягнення сходознавства, розповідав про 
видатних вчених, зокрема І.Ю. Крачковського та А.Ю. Кримського. Журнал “Аль-Іха’а” 
за червень 1929 р., де було опубліковано матеріал про А.Ю. Кримського, повідомляв: 
“Надіслав нам матеріал для цієї статті разом з брошурою, в якій вміщено дані про тво-
ри того, кому присвячений цей життєпис, наш вельмишановний співвітчизник профе-
сор Тауфік Джубраїль Кезма, викладач арабської мови в українському університеті в 
місті Києві, столиці України” [Аль-Іха’а 1929, 279]. А наступного року з’явилася стат-
тя, присвячена Тауфіку Гавриловичу, під назвою “Видатний професор Тауфік Джубраїль 
Кезма”.
Багато сил віддав невтомний трудівник й ознайомленню українського читача з над-

баннями нової арабської літератури, особливо з творами, присвяченими національно-
визвольній боротьбі, що розгорталася на просторах Арабського Сходу.
У лютому 1941 р. він передав до Держвидаву України (ДВУ) переклад повісті Махму-

да Ахмеда ас-Сейїда (1901–1937) “Джаляль Халед”, у якій чи не вперше в арабській літе-
ратурі згадувалося ім’я В.І. Леніна. У листі зазначав, що на черзі збірка оповідань Му-
хаммеда Теймура (1892–1921) “Що бачать очі”, і пропонував видати третю книгу – збірку 
оповідань та уривків з більших творів сучасних арабських письменників. “Знайомля-
чись з вищезазначеними арабськими письменниками за вказаними мною більш харак-
терними уривками з їх творів,– писав Т.Г. Кезма, – читачі на Україні побачать і переко-
наються в тому, що слова російського поета М. Лєрмонтова, сказані ним про Схід, що

Род людской там спит глубоко
Уж девятый век, починають у наш час ставати надбанням історії, бо Схід вже про-

кинувся, і прокинувся на всьому своєму протязі від Середземного моря і до берегів Ти-
хого океану, і від Сирії до Китаю” [Аль-Іха’а 1929, № 45].
І ще одне дуже важливе визнання перекладача, зроблене з приводу творчості 

Дж. Зейдана: “Познайомити читачів на Україні з цим визначним письменником цілої 
епохи і з окремими сторінками із його у вищій мірі цікавих романів є моїм моральним 
обов’язком, зобов’язанням перед основною моєю батьківщиною – Сирією – і другою 
моєю батьківщиною – Україною” [Аль-Іха’а 1929, № 47].
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Серед перекладених ним творів, крім уривків з трьох відомих романів Дж. Зейдана, 
знаходимо оповідання та нариси таких оновлювачів арабської прози, як А. аль-Кавакібі, 
Адіб Ісхак, Фарах Антун, Валі ад-дін Иекун, Амін Рейхані, Абдель-Месіх Хаддад, 
Наджіб аль-Хаддад. Держвидав України уклав з перекладачем відповідну угоду, але 
війна перешкодила її здійсненню. Переклади чекають свого видавця в Інституті руко-
пису НБУВ. Не вийшла друком і повість Махмуда Ахмеда ас-Сейїда.
Вже у післявоєнні роки, коли розбурханий національно-визвольною боротьбою 

Арабський Схід почав виходити на перший план світової історії, Т.Г. Кезма опублікував 
ряд своїх перекладів. У 1957 р. побачили світ оповідання Мухаммеда Теймура [Теймур 
1957], кілька творів було надруковано в журналах “Україна” і “Всесвіт”.
Т.Г. Кезма встановлює зв’язок з Михаїлом Нуайме (1889–1988), жваво з ним листуєть-

ся і стає активним популяризатором його творчості у нашій країні. Українською мовою 
вийшла збірка новел видатного ліванського майстра під назвою “Знатні” [Нуайме 1958]. 
Ряд новел у перекладі російською мовою були опубліковані в Москві у книзі М. Нуай-
ме “Ливанские новеллы”.
Залишилася в рукописі важлива теоретична праця М. Нуайме – написаний ним вступ 

до своєї п’єси “Батьки й сини” зі збірки “Решето” (1923), яка відіграла значну роль у 
становленні нової арабської літератури. Не були надруковані й перекладені Т.Г. Кезмою 
уривки з книги “Оддалік від Москви і оддалік від Вашингтона”, яку М. Нуайме видав 
після своїх відвідин Радянського Союзу у 1956 році. Поїздка до Москви, Києва, Полта-
ви після півсторічної перерви справила на М. Нуайме величезне враження.
Кезма не встиг здійснити всіх своїх задумів, але й те, що йому вдалося зробити, за-

свідчує справедливість думки І.Ю. Крачковського: “Однією з важливих галузей, в якій 
великі заслуги Т.Г. Кезми, є сучасна арабська література” [Аль-Іха’а 1929, № 9].
Успіхи національно-визвольної боротьби арабів сповнювали радістю вже літнього 

на ті часи ученого, давали новий заряд енергії. Він готував до перевидання свій підруч-
ник арабської мови, а також працював над другим томом, який мали складати хресто-
матія арабської мови та словник до неї.
Т.Г. Кезма підтримував зв’язки з багатьма відомими вченими – щиро товаришував з 

І.Ю. Крачковським, з любов’ю і пієтетом ставився до А.Ю. Кримського. Серед його колег 
і друзів були сходознавці М.В. Юшманов, Д.В. Семенов, В.О. Еберман, А.П. Ковалівсь-
кий, а також А.О. Білецький, А.О. Введенський, офтальмолог В.П. Філатов. Він був пал-
ким патріотом міста, в якому прожив майже все своє життя, – Києва. Працюючи в архі-
вах, автор цих рядків виявив, що Т.Г. Кезма одержав не одну досить поважну пропозицію 
щодо посади та умов праці, пов’язану з переїздом до таких міст, як Харків (тоді столиця 
УРСР), Ташкент, Баку, Тбілісі, і кожного разу відповідь була: “Я задоволений своєю ро-
ботою в АН УРСР і волію залишитися у Києві”, хоча заради справедливості треба ска-
зати, що умови його життя і праці не завжди були найкращими [ІР НБУВ, ф. 173].
Сповнений творчими задумами, вчений прагнув зробити якомога більше для роз-

ширення дружніх зв’язків його вітчизни з Україною, для взаємного пізнання народів. 
«Мені 75 років, – говорив він кореспондентові газети “Вечірній Київ” 10 вересня 
1957 р. – Але я почуваю себе дуже добре. Хочеться багато ще зробити для ознайомлен-
ня читачів України, яка стала моєю другою батьківщиною, з культурою народів араб-
ських країн» [Вечірній Київ 1957].
Слід відзначити, що гоніння на українську інтелігенцію 20–30-х рр. не оминули й 

Тауфіка Гавриловича. У серпні 1930 р. комісія, яка провадила “чистку” Історико-
філологічного відділу ВУАН, звільнила вченого з посади під приводом “відсутності 
наукової кваліфікації”, бо займався “виключно перекладами”. У протоколі засідання та-
кож було занотовано, що у Кезми “батько був чиновник в колишній Тyрції”. Класова 
пильність в дії! Йому довелося зазнати всіх моральних принижень і матеріальної скру-
ти: відібрали житло, грошей заробити ніде не міг. Про це не можна читати без сліз у 
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листі А.Ю. Кримського до І.Ю. Крачковського, який допомагав арабу Кезмі та україн-
цю Кримському чим і як міг [Неизвестные страницы… 1997]. Лише 1939 року Т.Г. Кез-
ма починає викладати арабську мову в Київському державному університеті (КДУ) як 
факультатив у гуртку студентів історичного і філологічного факультетів, а потім і сту-
дентів факультету міжнародних відносин. Перед своїм арештом у 1941 році акад. 
А.Ю. Кримський піклувався про те, щоб вченому дали звання “професора орієнталіс-
тичних наук без захисту дисертації” (у Т.Г. їх було аж дві, але від КДА). Після війни 
клопотання знову порушив на цей раз всесвітньо відомий арабіст. І.Ю. Крачковський, і 
Вчена рада університету одноголосно присудила Т.Г. Кезмі звання професора. Але це 
рішення не було затверджено. При виході на пенсію йому виділили сміхотворну суму. 
Друзі вважали, що для того, аби мати більшу пенсію, Т.Г. Кезмі треба присудити сту-
пінь кандидата наук без захисту або honoris causa. Але, як на наругу, йому, 70-річному, 
віруючій людині, запропонували скласти екзамен з “основ марксизму-ленінізму”. 
Помер Т.Г. Кезма 9 квітня 1958 р. в Києві, похований на Байковому кладовищі. “Лі-

тературна газета” 13 травня 1958 р. писала в некролозі: “В його особі вітчизняна ара-
бістика і сходознавство втратили доброго друга і невтомного вченого. До останнього 
дня його прекрасного життя, сповненого праці й енергії, Тауфік Гаврилович працював 
не покладаючи рук для справи наближення двох своїх батьківщин – Сирії й України” 
[Махаринський 1958]. Його не забувають учні і просто колишні добрі друзі. Земляки-
араби, що працюють і мешкають в Україні, зняли про нього цікавий документальний 
фільм “Християнин з Дамаска”.
Т.Г. Кезма зробив вагомий внесок у розвиток радянського сходознавства, в поширен-

ня географічних меж нашої перекладної літератури, відкриваючи нам письменників 
арабського світу, який і сьогодні у вогні боротьби проти сил зла. Відзначаючи 130-річчя 
з дня народження вченого, із вдячністю згадуємо цього скромного трудівника, справж-
нього інтернаціоналіста, який так багато зробив для зміцнення дружби і налагодження 
діалогу між народами, що в наші дні стало одним з важливих факторів міжнародного 
життя.
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У середині XVIII століття в Гімалаях не існувало єдиної великої держави. На гіма-
лайських просторах простягнулося кілька десятків незалежних князівств. Деякі з 

них були досить великими і впливовими, а деякі ледь включали декілька гірських се-
лищ. У Центральному Непалі, в Непальській долині, або долині Катманду, розташову-
валися три князівства Малла (князівства Кантіпур (Катманду), Бхадгаон (Бхактапур) і 
Патан (Лалітпур)), колись єдине королівство Непал. Непальська долина, відома також 
як Серединна Земля, і є Непал історичний: саме цю долину середньовічні джерела на-
зивають Непалом. На схід від долини, у Тераях, розташовувалися князівства Біджаяпур 
і Чауданді. Поряд же із Серединною Землею південніше лежало князівство Макванпур. 
А на захід від долини, в Центральному і Західному Непалі, географія ставала ще розга-
луженішою: там розташовувалися конфедерації, чи, краще сказати, групи князівств, 
Чаубісі (“24” князівства у басейні р. Калі – Гандакі) і Баїсі (“22” князівства (формально 
вважалося, що саме стільки князівств входило до складу “федерації”, але справжня 
кількість могла бути й більшою) в басейні р. Карналі) [Stiller 1995, 29–30; Редько 1976, 
10–12; Празаускас 1974, 3–33]. Найсильнішим князівством у Чаубісі було Ламджунг, де 
правила династія Шах. Представник цієї ж династії у XVI ст. започаткував і князівство 
Горкху. Бокові лінії Шах правили ще в декількох князівствах, таких як Західний Нува-
кот, Каскі, Сатахун [Редько 1976, 10–11; Hamilton 1819, 243–244].
Серед держав Баїсі наймогутнішою була Джумла, вона ж домінувала над іншими 

представниками Баїсі. Важливими були також князівства Сал’ян і Джаджаркот (Джаяр-
кот). Північним сусідом Баїсі було високогірне тибетомовне князівство Мустанг. Ще 
західніше – Кумаон і Гаркхавал. За ними ж – група князівств, відома як Бара Тхакураї 
(12 князівств) і Атхара Тхакураї (18 князівств) між річками Тон і Сатледж. На північний 
захід розташовувалося Кангра – останнє з князівств, що входили у склад Великого Не-
палу на момент піку могутності королівства на поч. XIX ст.
Звісно, протягом усього Середньовіччя відбувалося декілька спроб створити велику 

державу в Гімалаях. Це намагалися втілити в життя, у більшому або меншому обсязі, 
найвпливовіші держави цього краю, що в різний час досягли свого розквіту й були 
близькі до створення великого королівства на теренах Великого Непалу: династія Мал-
ла у князівстві Джумла, династія Сен у Палпі, держава Малла долини Катманду. Всі 
вони, однак, зазнали дезінтеграції. Життя створених великими династіями Гімалаїв ко-
ролівств не тривало довше, ніж будь-яке інше життя феодальної держави, але вони за-
лишили важливий слід в історії, у вимірах політичному, соціокультурному. Тому 
важливо розглянути розвиток “предтеч” загальнонепальської держави, особливо доли-
ни Катманду, як колиски державності Непалу, регіону, традиції якого дуже вплинули на 
процеси державотворення, культуру і суспільство Великого Непалу, створеного вже у 
2-й пол. XVIII століття.
На Заході Непалу у XII столітті постало і досягло першого свого розквіту велике 

Кхаське королівство, або Кхасарадж’я (відоме також як Сімджа, за назвою столиці коро-
лівства; у тибетських джерелах Кхасарадж’я називають Ятше (Ya-rtshe); в історіографії 
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Кхаське королівство прийнято назвати також Джумла – за назвою князівства, що утво-
рилося пізніше як одне зі спадкоємців Кхасарадж’я) [Petech 1958, 81; Dhungel 2002, 
55–57; див. також: Tucci 1962]. Створена кхасами (індоаріями Західних Гімалаїв, або 
парбатіями (тобто “горцями”)), що мігрували із Заходу, держава включала Гуге і Пу-
ранг у Західному Тибеті, Кумаон і Гаркхавал, домінувала над всім Західним Непалом, 
розширюючи кордони на схід. Правителі Кхаського королівства з династії Малла (т.зв. 
“західні Малла”, що не мають спільного походження зі славнозвісними Малла долини) 
розділили свої володіння на Джадан (частина держави, населена тибетомовними підда-
ними) і Кхасан (кхасомовна (мова кхас-кура, або парбате, – старий непалі, предок су-
часного непалі) частина королівства) [Petech 1958, 101–103; Dhungel 2002, 55–57]. 
Друге “золоте століття” Кхасарадж’я припадає на XIV ст., коли впливи кхасів досягли 
Непалу історичного: вони неодноразово захоплювали і спустошували Непальську до-
лину. Навіть віддалене гірське князівство Мустанг (Ло) на півночі визнавало зверхність 
короля із Сімджи [Dhungel 2002, 54–67; Марков 2012, 51–73]. Останнім могутнім пра-
вителем цього періоду другого розквіту став Прітхві Малла (1338–1360/1365), але після 
його смерті держава поступово розпалася через сепаратизм васальних правителів, усо-
биці, пов’язані з успадкуванням престолу [Dhungel 2002, 66–71]. На осколках Кхаського 
королівства з’явилися князівства Баїсі і частина Чаубісі, а найсильніше з них – Джум-
ла – вважало себе головним спадкоємцем Кхасарадж’я і верховним сюзереном серед 
західнонепальських князівств. Новоутворені маленькі князівства визнавали сюзерені-
тет Джумли, однак із часом, коли і цей спадкоємець королівства західних Малла ослаб, 
зверхність ця перейшла скоріше у сферу ритуального, символічного.
Королівство династії Малла у Непальській долині, Непал історичний, не лише 

охоплювало значну територію1, а й упродовж століть було великим культурним цен-
тром в усьому гімалайському краї [Kirkpatrick 1811, 280]. Саме за династії Малла, яка 
правила королівством з поч. XIII століття, невари (тибетсько-бірманський народ), що 
становили більшість населення Непальської долини, пережили “золоте століття” своєї 
культури [див.: Landon 1928, v. I, 35–58]. Традиційно вважається, що мешканці трьох 
головних міст долини Катманду – гарні купці, Лалітпура – митці і майстри та ремісни-
ки, а Бхадгаону – гарні фермери. І справді, перебуваючи на важливих торгових шляхах 
з Індії в Тибет, невари стали досвідченими купцями у трансгімалайській торгівлі. Мис-
тецтво, традиції і висока культура долини вплинули на культуру усього Непалу. Тут 
розвивалися і ремесла, і торгівля, а родючі землі долини забезпечували населення усім 
необхідним. Долина Катманду – найдревніший центр виникнення і розвитку держав-
ності в Непалі. Впродовж не одного століття у долині Катманду виникали і, досягнув-
ши свого розквіту, занепадали держави і династії. З перших століть н.е. і до IX століття 
це були королі з династії Ліччхаві [див.: Лелюхин 2004]. Їхня держава вважається най-
давнішою відомою науці (до того правили напівлегендарні правителі, наприклад ди-
настія Кіратів ще у VII ст. до н.е.). На зміну їм прийшли Тхакурі (IX–XII ст.), за ними 
ж – Малла [див.: Wright 1877, 107–112; 133–159].
Королі Малла у період з 1200 р. і до кінця XV століття зберігали єдність держави. 

Але і в цей період блискучий двір (Дарбар) Непалу був місцем нестабільності, палацо-
вих переворотів, усобиць і чвар [Stiller 1995, 32–36]. Звісно, за винятком періодів ста-
більності, миру, процвітання – часів великих королів, що збагачували скарбницю, 
розширювали кордони, будували храми і монастирі, сприяли розвитку мистецтва, збе-
рігали рівновагу у стосунках з аристократією. Останнє було дуже важливим – у цьому 
королівстві придворні (прадхани), феодальні володарі – васали були впливовою силою, 
з якою король (магараджадхіраджа2), всесильний монарх, шанований своїм народом як 
інкарнація Вішну, король, влада якого формально була одноосібною і нічим не обмежу-
валася (якрадж-тантра – “одноосібне правління”), просто не міг не рахуватися [Shrestha 
2005, 78; Лелюхин 2008, 228–246]. Інакше це могло б коштувати йому корони. Такими 
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були особливості політичного розвитку Непальської долини у Середньовіччя. Ймовір-
но, позиції монархії на шляху до приведення прадханів і великої аристократії до поко-
ри ускладнювалися існуванням особливих традицій державності: двайрадж’я (тобто 
одночасного правління двох монархів без формального розділу королівства) і віджая 
радж’я (спільне, або колективне, правління декількох представників правлячої динас-
тії) [Shrestha 2005, 78–80]. Двайрадж’я має досить глибокі корені в непальській історії, 
що сягають ще часів Ліччхаві [Лелюхин 2008, 228–246; Празаускас 1974, 18–19]. Вони 
мали цілком об’єктивні причини в умовах поступової феодалізації, такі, наприклад, як 
бажання короля підготувати спадкового принца до управління державою або “умиротво-
рити” когось із родичів (сина, брата, племінника), передавши частину владних повнова-
жень, але водночас стали причиною послаблення монархічної влади і роздробленості 
середньовічного королівства Непал, посилення великої феодальної аристократії. У пев-
ні періоди прадхани взагалі брали владу у свої руки, як, наприклад, сталося в період 
нестабільності 1310–1380 рр. Тоді, як пише італійський історик Л. Петех, у Катманду 
було 12 “князів”, а в Патані їх було стільки ж, скільки було толів (кварталів, районів 
міста) [Petech 1958, 171–173]. Аристократія в Непалі у період середніх віків – це не 
лише багаті феодали, що володіють великими територіями. Вони також займали спад-
кові пости при дворі: були придворними та міністрами.
Особливо сильною аристократія була у Патані, причому тут ця тенденція зберігала-

ся аж до кінця правління Малла у II пол. XVIII століття. Цікаво, що дослідники відзна-
чають і певний вплив народу на процес прийняття рішень, вплив “суспільної думки” в 
її середньовічній формі. З нагоди певних подій толи, спільноти храмів і монастирів від-
правляли своїх делегатів до короля. Так, як вважає непальський історик Б. Баджрачар’я, 
толи також мали своїх представників у Бхардарі, Великій Раді3 і широкій Національній 
Асамблеї (Раді Перших), що мала лише консультативний характер при королі [Shrestha 
2005, 86–92]. Все це так чи інакше вказує на те, що вважати князівства Малла “східною 
деспотією” (як, наприклад, це робить Ян Піпер (Jan Pieper)) є перебільшенням, так 
само як і уявлення про населення долини (неварів) як про аморфну і пасивну “мовчаз-
ну більшість” [Ванина 2007, 226–237; Gellner 2012, 283].
Отже, квінтесенцією державного устрою королівства Непал може бути думка Л. Пе-

теха (очевидно, дещо перебільшена, але влучна) про те, що аристократія “була всім у 
всьому” у середньовічному Непалі і, лише зберігаючи рівновагу сил, монарх міг реаль-
но впливати на процес прийняття рішень [Petech 1958, 172–173]. Британський дослідник 
Д. Геллнер навіть називає князівства Малла (скоріш за все, пізніх Малла XVI–XVIII ст.) 
“театральними державами”. Князі Малла мали багато символічних, релігійного змісту 
(як інкарнації Вішну) обов’язків і обрядів; їхні придворні ритуали були складними, 
еклектичними, яскравими і пишними. Вони, як ревні індуїсти і захисники буддизму од-
ночасно, будували чудові індуїстські храми, зводили прекрасні пагоди і прикрашали 
буддійські ступи, до того ж деякі з них самі були митцями і поетами, авторами п’єс, де 
самі ж грали. Так це образне порівняння стає алюзією і навіть оживає у “театральному 
князівстві” – одному з князівств Малла Непалу [Gellner 2012, 284–285]. Хоча, звісно, 
були й інші приклади, приклади могутнього, піднесеного вже своїм майже божествен-
ним статусом, короля. Не викликає сумнівів велич і успішність короля “золотого сто-
ліття” Джаястхіті Малла (бл. 1382–1395), що, поміж іншим, затвердив перший у 
непальській історії соціальний кодекс. Але проблема аристократії і протистояння з нею 
не зникала зовсім і за таких володарів, хоча тут Бхарадарі міг виступати і як зброя ко-
роля проти опозиційних прадханів [Shrestha 2005, 90–91].
Після смерті Джаяякша Малла (Якша Малла) (бл. 1428–1482), останнього сильного 

короля єдиного королівства, його держава почала поступово розпадатися. Спочатку на-
ступив період колективного правління його синів та онука [Stiller 1995, 34–36]. Цей пе-
ріод віджая радж’я тривав до поч. XVI століття, коли через непорозуміння із братами 
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щодо успадкування корони і через власні амбіції Ратна Малла (княжив у 1482–1520 рр., 
спочатку разом із братами) порушив колегіальність правління королівством. Так фак-
тично розпочалася роздробленість у Непальській долині [Stiller 1995, 34–35]. У Патані 
(Лалітпурі) владу захопив один зі знатних придворних, і на певний час династія Малла 
втратила це князівство. Тимчасово відділилася і Банепа. Хоча три гілки Малла згодом 
знову повернули трони трьох королівських міст, ані спільне правління, ані єдиний Не-
пал Малла на чолі зі спільним монархом більше ніколи не відновлювалися. Протягом 
XVI століття Непал історичний остаточно розпався на три князівства: лише відносно 
невелика територія Непальської долини і певний status quo у стосунках між трьома кня-
зями та аристократією в їхніх князівствах, можливо, зупинили подальшу дезінтеграцію 
держави Малла [Stiller 1995, 36]. Спільність походження і ментальне усвідомлення 
того, що Малла правили країною Непал, – те, що їх об’єднувало. Три князівства доли-
ни Катманду десятиліттями ворогували – суперечки і війни між ними не вщухали на-
віть перед лицем спільної загрози.
Князівство Палпа під проводом династії Сен, як вже було сказано вище, значно по-

силилося у XVI столітті і стало домінуючою силою у Чаубісі. Правління князя Мукун-
ди Сен (бл. 1540–1575) – кульмінація цього процесу. Мукунда Сен приєднав до Палпи 
величезні (за гімалайськими мірками) землі на cході. Його держава доходила до Іламу 
(зараз прикордонна з Сиккімом область Непалу) [Редько 1976, 10–11]. Але 1553 р. князь 
Мукунда Сен несподівано вирішив розділити свої володіння між чотирма синами, ону-
ком і племінником [Stiller 1995, 32]. Чому він зробив це – фактично привів власну “ім-
перію” до загибелі? Це викликало цілком природне здивування у шотландського автора 
Ф. Гамільтона, що відвідував Непал на поч. XIX ст., коли часи існування князівства 
Палпа не здавалися ще такими далекими (воно було приєднане наприкінці XVIII ст.) 
[Hamilton 1819, 131–132]. Він вважав подібні дії безглуздими. Адже у Мукунди Сена, 
після смерті якого його велика держава розпалася, була можливість створити Великий 
Непал, принаймні альтернативу йому, королівство, що за розмірами було б таким же 
[Hamilton 1819, 131–137]. Однак Гамільтон врахував і зрозумів не все. Однією з причин 
роздробленості в державі Сен була, зокрема, сама феодальна природа цієї держави. 
Поділ держави фактично при житті успішного монарха відбувався й тому, що, далеко-
глядний і мудрий володар, він розгледів тенденції ерозії і поступового роз’єднання 
створеного ним князівства. Мукунда Сен хотів запобігти кривавій усобиці за трон піс-
ля свого відходу. Розподіл відбувся й тому, що існували глибокі причини економічного, 
соціального і політичного характеру. Ця ситуація лише поглиблювалася ізольованістю 
гірських регіонів, тому контролювати їх ставало дедалі складніше. Палпа зустрілася з 
викликами, що завжди поставали перед кожною державою, яка намагалася проводити 
об’єднавчу політику в період середніх віків. Надалі князівство продовжувало дезінте-
грацію, Палпа розділилася ще на Макванпур, Біджаяпур і Чауданді. Бокові гілки динас-
тії також правили в князівстві Танахун і ще в декількох [Редько 1976, 10–11].
Як зазначає російська дослідниця Є. Ваніна, підтримуючи думку британського істо-

рика П. Робба, не регіональний сепаратизм зумовлював слабкість і подальше руйну-
вання імперій, а імперська інтеграція порушувала природний розвиток регіонів, але 
місцева культура та регіональна ідентичність продовжували існувати і в складі імперій, 
а коли імперія розпадалася, регіональні центри влади відновлювалися [Ванина 2008, 
67]. Багато в чому такі зауваження будуть справедливими і щодо непальських князівств. 
У кожній долині, князівстві існувала власна ідентичність, свій замкнений мікросвіт. Іс-
нували суто природно-географічні причини ізоляції цих замкнених “оаз”, як їх називає 
російський непаліст І. Редько [Редько 1976, 13–15]. Гімалаї були строкатим етнічно, 
культурно неоднорідним простором. Стіни могутніх, найвищих у світі, гір ускладнюва-
ли пожвавлення економічних зв’язків між долинами, князівствами. Якщо до цього до-
дати також і особливості середньовічної ментальності, що мала певні схожі риси в 
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різних куточках Євразії, коли світ часто (але не завжди) обмежувався межами селища, 
міста, феодального володіння, князівства, регіону, то стає зрозуміло, чому бар’єр був 
таким відчутним4. Тому спроби об’єднати гірські князівства, як правило, завершували-
ся поразкою [Празаускас 1974, 3–6]. На заваді уніфікації ставала і бідність маленьких 
князівств (політика “збирання” земель, безумовно, вимагала значних ресурсів, як люд-
ських, так і фінансових), особливо на заході, в Баїсі і Чаубісі, де була і більшою (щіль-
нішою) роздробленість. Так, як пише Ф. Гамільтон, раджа Бхіркоту, в столиці якого 
було усього 120 дворів, а в усьому князівстві – 2000, мав прибуток у 4000 рупій у рік. 
Князівство Гаджур нараховувало 140 дворів в усій державі [Stiller 1995, 71]. А Сан-
Марино у порівнянні з князівством Маліханг взагалі виглядає імперією: раджа Малі-
хангу отримував аж 140 рупій у рік і, по суті, напевно, нічим не відрізнявся (окрім 
монаршого статусу) від звичайного землевласника-біртавала середньої руки [Hamilton 
1819, 169].
Однак у Гімалаях тривали й інтеграційні процеси. Їхніми каталізаторами були мі-

граційні хвилі – переселення із заходу і з півдня, з Індії індоаріїв (кхасів), що тікали від 
мусульманських завойовників. Нові “гості” Гімалаїв, здебільшого кшатрії і брахмани, й 
були тією новою мобільною силою. Їхній вплив І. Редько назвав “кхаською інтеграцій-
ною функцією”; індуїзація була “зовнішньою стороною інтеграційного процесу” [Редь-
ко 1976, 26–28]. У першу чергу вона торкнулася найвищого ієрархічного рівня. Таким 
чином, багатовіковий, складний соціокультурний процес санскритизації, або індуїзації, 
що зачіпав майже всі основні сфери життя, пожвавився із приходом цих нових хвиль 
мігрантів, носіїв брахманічних цінностей варнокастового суспільства, починаючи з 
XII століття. Хоча розпочався цей процес, звісно, раніше. У долині Катманду, зокрема, 
де першою релігією неварів був буддизм, знайомство з індуїзмом відбулося у перші 
століття н.е. Династія Ліччхаві, що також прийшла з Індії і правила Непалом у V–IX ст., 
сповідувала індуїзм. Неварська династія Малла також була індуїстською, а система не-
варських каст оформилася у XIV ст. за Джаястхіті Малла. Незважаючи на це, влада ста-
вилася до буддизму цілком толерантно. Середньовічні документи підкреслюють, що в 
Непалі “навіть шиваїти практикують буддизм” [Лелюхин 2009, 8]. Але під впливом ін-
дуїзму в Непалі формувалася специфічна синкретична релігійна традиція (вона також 
включала ще добуддійські культи). Вплив буддизму як ідеології, філософської доктри-
ни, що визначає буття в непальських, офіційно індуїстських, князівствах, на відміну від 
Індії, зберігався й надалі. 
Особливого звучання набувають події XIV ст. – проникнення до Непалу раджпутів 

після їхнього героїчного, але невдалого опору в Чітторі (Л. Стіллер назвав це раджпут-
ське проникнення “інфільтрацією”, і небезпідставно: середньовічні “індійські лицарі”, 
нащадки легендарних кшатріїв, ким вони себе вважали, справді поступово увійшли в 
найвищі ешелони влади в непальських князівствах [Stiller 1995, 48–53; Tucci 1962, 64–
65; Singh 1997, 1–32]. Як пише Ф. Гамільтон, прихід раджпутських “біженців”-кшатріїв 
до влади відбувався у три етапи: 1) раджпути були запрошені у князівство через свій 
статус і титул; 2) закріплювалися у владних структурах князівства, поступивши на 
службу до місцевого володаря; 3) відсторонювали правителя і брали владу у свої руки 
[Hamilton 1819, 11–13]. Раджпути пожвавили процес індуїзації і феодалізації, хоча самі, 
ймовірно, розчинилися у кхасах – їх було небагато. Після раджпутської “інфільтрації” 
до князівств Непалу більшість князівських династій виводили свій родовід від шляхет-
них раджпутів Чіттора. Такими вважали себе й Шахи, що правили в декількох кхаських 
князівствах. Важко встановити, наскільки це так, однак “частка правди у цій легенді”, 
безумовно, є [Tucci 1960, 64–65].
За раджпутських князів ствердився особливий стиль управління і внутрішньої орга-

нізації князівства, який нові правителі Гімалаїв запозичили, звісно увібравши частково 
й місцеву специфіку, на батьківщині. У князівствах запроваджувалися пости чаутарії, 
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казі і деванів [більше див.: Stiller 1995, 48–53]. Адміністративний контроль здійснюва-
ли субба (чиновник) і сардари (офіцер, військовий командир; міг виконувати й адміні-
стративні функції, так само як і казі – міністр, і навіть придворний брахман – пандит; 
розподіл військової служби і чиновницької до кінця не відбувся у непальських князів-
ствах і в такому вигляді зберігався до XIX століття; посада казі десь нагадує калонів, 
міністрів кашага у Тибеті) [Шакабпа 2003]. Однак важливими тут є взаємовідносини 
між звичайним підданим і князем: раджпутський раджа і наближені до нього аристо-
крати не були залучені глибоко в управління; вони не руйнували місцеві системи управ-
ління, залишаючи їх такими, якими вони були до приходу нової династії; селяни ж 
продовжували обробляти свій наділ5, сплачувати князю половину врожаю і виконувати 
повинність джхара на користь держави, коли це було необхідно, мало цікавлячись ра-
джею [Stiller 1995, 51–53; див.: Hamilton 1819, 131–137; Regmi 1976, 25, 71]. І справа не 
в тому, що селяни були пригнічені раджею чи боялися його необмеженої влади. Життя 
селян Непалу не було легким, але вони не були кріпаками у прямому сенсі і, якщо ви-
моги раджі були зависокими, могли залишити землю та перейти на іншу, тобто навіть 
покинути раджу [Kirkpatrick 1811, 65]. Відсутність лідерства серед самого народу в цих 
князівствах, прірва між князем і селянином (основним власником землі та її основним 
обробником) – ось одна з причин, що також унеможливлювала уніфікацію Непалу.
Прийшовши на землі на захід від долини Катманду, кхаси (старі і нові кхаси) опини-

лися на територіях, населених в основному тибетсько-бірманськими народами, такими 
як магари і гурунги та інші. Саме на первинних територіях розселення цих народів і 
засновували вони нові держави. Поступово державні утворення магарів і гурунгів: 
князівства, племінні союзи чи вождівства – були приєднані до кхаських князівств. Ре-
зультатом санскритизації стало те, що більшість представників еліти, правлячого класу 
сповідували індуїзм, принцип державної влади засновувався на уявленні про боже-
ственне установлення влади раджі – данда [Stiller 1995, 39–40]. Кхаси частково асимі-
лювали гімалайські автохтонні етноси (кастові обмеження серед непальських кшатріїв 
(чхетрі) і брахманів не були такими жорсткими, тому, ймовірно, навіть тхакурі, пред-
ставники найвищої знаті, укладали шлюби з вождями місцевих народів; а також між 
собою, між чхетрі і брахманами). Інша частина підпала під вплив культури, соціальної 
організації нових володарів-аріїв. “Племінні вожді магарів і гурунгів, сприйнявши ін-
дуїзм, по суті, перетворювалися на складову частину військово-феодальної кхаської 
структури”, – пише І. Редько [Редько 1976, 26–27]. Не такою прогресуючою санскрити-
зація була на cході, в землях кіратів і лімбу, що формально входили до складу Макван-
пуру і Біджаяпуру.
Серед князівств і міні-князівств “конфедерації” Чаубісі особливе місце займала 

Горкха. Засноване це князівство було 1559 р. Драбія Шахом, представником бокової 
гілки династії Ламджунга, що, у свою чергу, виводили свій родовід від раджпутської 
лінії Сісодія Удайпура [Baral 1964, 82–120]. Горкха була зовсім невеликою державою. 
На її території не було корисних копалин, тут не проходили важливі торговельні шляхи 
[Hamilton 1819, 245]. Можливо, саме через цю відстороненість і бідність Горкха у ній і 
зародилася та сила і стійкість, амбіційність її правителів. Ще на початку свого існуван-
ня раджа Ламджунга зажадав від Горкхи визнання зверхності Ламджунга, але Драбія 
Шах не підкорився і правив як незалежний правитель [Редько 1976, 26–27]. Цікаво, що 
Горкха справді перебувала у прохолодних взаєминах з іншими князівствами, у своєрід-
ній ізоляції. Непальський історик Л.Ш. Барал навіть вважає, що Горкха не входила до 
Чаубісі, хоча про це говорять непальські хроніки, проте, щоправда, замовчують інші 
джерела [Baral 1964, 126]. Попри свій невеликий розмір і периферійне розташування, 
це князівство почало поступово зростати, приєднуючи сусідні землі. 
Значно посилилась Горкха за правління раджі Рам Шаха (1609–1636) [Wright 1877, 

278–279]. Цей князь розширив кордони держави до р. Трісулі (в основному приєднуючи 
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землі гурунгів і магарів), аж до кордонів князівства Катманду на сході; встановлював 
дружні відносини з іншими князівствами, зокрема уклав договір із Лалітпуром (Пата-
ном) [Levi 1905, 262; Riccardi 1977, 30–36; Edicts of Ram Shah 1977, 63–64]. Магари і 
гурунги, що жили на території і самої Горкхи, коли прийшли індоарії, поступово індуї-
зувалися, а частина їхньої еліти стала складовою горкхської аристократії. Сприйняли 
вони і мову кхас-кура (старий непалі) (ця мова з часом розширювала географію впливу: 
оскільки кхаси і магари також служили у війську в долині Катманду, то все частіше 
старий непалі почав використовуватися і в документації; через вплив непалімовної 
Джумли і в тибетомовному князівстві Мустанг мовою дипломатії був також кхас-кхура; 
він же поступово почав використовуватися як мова міжнаціонального спілкування в ет-
нічно мозаїчному регіоні Гімалаїв). Як пише І. Редько, “це був етнічний союз, зацемен-
тований військово-феодальною організацією” [Редько 1976, 32]. Ця військово-служива 
спільність поступово складалася в усіх князівствах, навіть у Непалі історичному, Не-
пальській долині, з часом виник прошарок військових, офіцерства магарського або 
кхаського походження – вони служили князям Малла у війську. Рам Шах провів адміні-
стративну реформу (Горкха складалася з 7 тхум, у кожну призначалися чиновники 
умрао (умраон) – “комендант” і дваре – “страж воріт”, що ніс прикордонну службу) 
[Baral 1964, 52]. Рам Шах також відомий тим, що видав кодекс – едикти Рам Шаха, – 
який регулював соціальні відносини у князівстві [Riccardi 1977, 30–36; Edicts of Ram 
Shah 1977, 37–65]. Це була перша спроба кодифікації законодавства серед князівств 
Західного Непалу, яка також сприяла посиленню Рам Шаха серед інших князів краю. 
Визнанням його слави і сили стало прийняття, затверджене навіть могольським імпера-
тором, нового доповнення до прашасті (титулатури) – титул гіріраджачакрачудамані 
(“найбільший діамант серед усіх володарів гір”) [Baral 1964, 89–90]. 
Горкха була абсолютною монархією, на посади в державі князь призначав за влас-

ним бажанням і т.д. Раз на рік він проводив “люстрацію” – церемонію паджані, – 
приймав рішення щодо затвердження чиновників на їхніх посадах [Shrestha 2005, 
145–147]. Однак існував і спеціальний орган – Гха Тхар (“6 кланів”), який обмежував 
свободу дій володаря [Baral 1964, 35]. У Гха Тхар входило 6 основних “традиційних”, 
найвпливовіших кланів-сімей, за допомогою яких свого часу, у XVI ст., Драбія Шах за-
снував князівство Горкха. Це були клани Арг’ял, Панде, Пантх (Пант), Бохара, Кханал і 
Рана. Ці найвищі в Горксі аристократи суттєво обмежували владу раджі. Оскільки сама 
династія була зведена на престол їхніми мечами та вірністю, то вважалося, що, доки 
династія володарювала, Гха Тхар мали зберігати своє привілейоване становище у кня-
зівстві [Kirkpatrick 1811, 123–126]. Представники 6 кланів впродовж століть займали 
декілька провідних посад у державі, зокрема такі, як казі (міністр), кхазанчі (скарбни-
чий), королівський гуру, королівський брахман, головнокомандувач військ Горкхи, були 
впливовими придворними радниками князя і т.д.
Справді, багато в історії залежить від особистості. Сильної, харизматичної і діяль-

ної, яка б з’явилася у певний час і в певному місці; особистості, яка б вміла згуртову-
вати людей і навіть цілі народи; яка змогла б розгледіти нові можливості і вимоги 
нової епохи, навіть якщо вони й перебували у латентній формі, більше того, яка змогла 
б поєднати, звести в одне ці розпорошені чи приховані від очей багатьох сучасників 
можливості і потенції. Такою людиною у XVIII столітті у Непалі був Прітхві Нараян 
Шах, князь Горкхи. Майбутній батько загальнонепальської держави народився 27 груд-
ня 1722 р. Князем він став 3 квітня 1743 р., у віці 20 років, після смерті свого батька 
Нарбхупала Шаха. Коли Прітхві Нараян Шах очолив Горкху, вона все ще не була, не-
зважаючи на успіхи попередніх правителів, ані домінуючим князівством у регіоні, ані 
найсильнішим. У Баїсі і Чаубісі наймогутнішими були Палпа і Джумла, про що вже 
згадувалося вище. Ніщо не передвіщало піднесення невеликого, як каже Ф. Гамільтон, 
“другорядного” гірського князівства [Hamilton 1819, 245]. У Горкхи не було природних 
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ресурсів, і вона розташовувалася осторонь важливих торгових шляхів. Навіть якщо по-
рівняти її населення – 12 тисяч дворів – з населенням, наприклад, Палпи, де було 24 ти-
сячі, то ситуація складається явно не на користь Горкхи [Stiller 1995, 70–72]. А Палпа 
очолювала досить сильний альянс князівств і, відповідно, у військовому відношенні, у 
сенсі потенціалу і ресурсів була могутньою, як за гімалайським виміром. Такого про 
Горкху не можна було сказати. Молодий же князь Горкхи мріяв стати “великим волода-
рем гір”, і він не просто мав мрію, він мав своє бачення цього великого королівства, 
поки що уявного, і, що дуже важливо, був озброєний практичним планом, як реалізува-
ти свою жадану високу мету. Це він зробив справою свого життя і досяг успіху. 

Очевидно, що проект Прітхві 
Нараяна вдався саме тому, що князь 
справді зрозумів найбільші потреби 
свого народу. Не тільки “шляхет-
них”, бхарадарів і аристократів, а й 
звичайного народу Горкхи – парба-
тійських селян, що, взявши кхуку-
рі (кинджал кхукурі – традиційна 
зброя непальських горців), пішли 
за своїм князем. Як писав сам князь 
у своєму “передсмертному запові-
ті” Дібія Упадеш, “Справжнє багат-
ство короля – його солдати і підда-
ні” [Prithvi Narayan Shah 1964, 30]. 
Цьому князю вдалося пробудити 
цього парбатійського селянина від 
його летаргійного самозаглиблено-
го сну, від його відстороненості. Як 
ми вже змогли переконатися, в гір-
ських князівствах Непалу існувала 
взаємна відсутність інтересу між 
селянином і князем. Що відрізняло 
Прітхві Нараян Шах від інших – він 
зміг зруйнувати цю стіну. Ключем 
до цього була земля. “Селянин був 
байдужим і до війни, поки війна 
була байдужою до нього”, – пише 
Л. Стіллер, що дуже вдало помічає 
такі тенденції. Не дивно, що гіма-
лайський селянин, який долею був змушений буквально відвойовувати у гір кожен 
клаптик землі, став гарним вояком. Але він сприймав війну як боротьбу між князями, і 
аж ніяк не більше. Прийде новий раджа, за характером свого володарювання нічим не 
відмінний від попередника. Тобто якщо це не торкалося селянина особисто, не шкоди-
ло його добробуту, не відволікало його від основних проблем, то й мало цікавило його. 
Необхідно було згуртувати цих людей, передати їм те нове бачення нової країни, де б 
кожен дістав винагороду – таку важливу, особливо у країні гірській, – землю. Як пові-
домляють непальські хроніки Бхаша Вамшавалі, “Оскільки мета Шрі Махараджа Пріт-
хві Нараяна Шаха була великою, він доклав багато зусиль, щоб дати людям надію і на-
дихнути їх… і щоб задовольнити їхні потреби. Якби казі, і благородні, і піддані… не 
пішли за ним, він нічого не досяг би” [цит. за: Stiller 1995, 76]. Молодий князь вирішив: 
кожен у Великому Непалі стане джагірдаром, кожен отримає землю. Це був важливий 
аргумент. Подумав князь і про пенсії воякам. Так запроваджувалася система марват, 

Портрет Прітхві Нараяна Шаха
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згідно з якою, якщо вояк гинув, його син отримував землю (джагір) від держави, якою 
він та його родина користувалися, доки спадкоємець не досягав зрілості. Існували та-
кож пенсії для вдів [Prithvi Narayan Shah 1964, 30; Shrestha 2005, 134–135].
Людина амбітна, хоробра і здатна на рішучі дії, окрім того, талановитий стратег і 

політик, Прітхві Нараян Шах умів заражати людей своєю безупинною ініціативою 
[Hamilton 1819, 245]. У Дібія Упадеш є промовиста розповідь, що розкриває суть лі-
дерства князя Горкхи і майбутнього короля великого королівства, – опис його розмови 
на горі Чандрагірі з аристократами та астрологами (у Горксі було нормою користувати-
ся послугами астрологів-брахманів; будь-які важливі рішення, такі як виступ війська, 
одруження, відправлення місії тощо, не приймалися без поради астролога; Прітхві На-
раян особливо довіряв двом астрологам, вони займали не останнє місце при дворі кня-
зя). З притаманною його стилю емоційністю та образністю Прітхві Нараян Шах пише: 
“Зі мною були 2 астрологи, Бхангу і Кулананда та інші шановані мужі із традиційних 
сімей (тобто представники 6 кланів, Гха Тхар. – М.Д.). З вершини гори Чандрагірі я за-
питав: «Де ж Непал?» І вони вказали мені, кажучи: «Це Бхадгаон, це Патан, а тут ле-
жить Катманду». У цей момент думка прийшла до мене і у своєму серці я усвідомив, 
що я маю стати королем цих трьох міст. І тоді два астрологи мовили: «О княже, твоє 
серце переповнене бажанням». Я був здивований. Як вони дізналися про мої найпо-
таємніші думки і так заговорили до мене?” [Prithvi Narayan Shah 1964, 17–20]. Ось що 
князю відповіли його мудрі мужі: “Коли твій погляд зупинився на Непалі, ти смикнув 
свої вуса, і нам здалося, що у твоєму серці ти заприсягся стати володарем Непалу”. 
Війна за приєднання долини Катманду велася 25 років. За цих складних умов зберіга-
лися співпраця і взаємодовіра між популярним монархом і народом [Kirkpatrick 1811, 
271].
Мрія Прітхві Нараяна Шаха народилася ще в часи його юності, як вважає Л.Ш. Ба-

рал [Baral 1964, 131]. Тоді Прітхві Нараян Шах, будучи спадковим принцом, перебував 
у князівствах Малла – він приїхав у Бхадгаон на “виховання” і для здійснення особли-
вого обряду почесного “братання” – міт лауну – з князем Бхадгаону Ранаджитом Сім-
хою Малла. Такий же обряд він пройшов і з князем Катманду Джаяпракашем [Baral 
1964, 132–134]. Побачене там молодим принцом стало свого роду “школою” високої по-
літики і володарювання. Молодий Прітхві Нараян зрозумів, уловив тоді основне слабке 
місце долини – відсутність єдності між князями Малла, постійні придворні інтриги. 
Оскільки Прітхві Нараян Шах був одружений на принцесі з Макванпура, то згідно зі 
звичаями князівства він прожив там як гість близько року. Отже, амбітний раджа Горк-
хи знав, як думають, як діють і за яких обставин приймають рішення його вороги. 
На плани Прітхві Нараяна вплинула і його поїздка до Бенаресу у 1742–1743 рр. 

Хоча князь поїхав туди на прощу до індуїстських святинь, він повернувся, закупивши 
дуже дорогу і рідкісну на батьківщині зброю – мушкети. Побачивши відсутність єд-
ності серед держав Індії, дезінтегровану імперію Акбара, піднесення Махараштри та 
їхні військові “рейди” у сусідні землі, Прітхві Нараян Шах замислився щодо власних 
пріоритетів у політиці та державному будівництві. Можна припустити, що саме цей ві-
зит змусив Прітхві Нараяна сформувати такі основні принципи державного управлін-
ня: в державі монарх успадковує корону згідно із законом прімогенетури; складність 
комунікації, контакту вирішується за рахунок дисципліни солдатів і чиновників; армія 
отримує джагіри і бірта за службу князю; сила володаря – в армії, а багатство – у під-
даних; армія воює проти ворожої армії, а не проти “землі” (тобто уникання грабунків і 
розорення посівів тощо). Окрім цього, князь, ймовірно, зрозумів (потенційну) страте-
гічну важливість Гімалаїв для Індії, як і Півдня, Декану, – це був аргумент швидше пе-
ретворити “гори” з розпорошеної групи князівств у єдину і сильну державу [Stiller 
1974, 51]. Ці настанови, головні з яких викладені у Дібія Упадеш, стали основами дер-
жавної політики, неписаними правилами для усіх наступників Прітхві Нараяна Шаха.
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Заслуговує на увагу уявлення про ідеальну державу, яке, скоріш за все, має дуже дав-
ню природу і суто гімалайське, непальське (а не індійське, як-от поняття данда та інші) 
коріння, проте саме за Прітхві Нараяна Шаха та його сподвижників набуло особливого 
звучання, – ідея про “дхунго”, або, як пише Т.Н. Шрестха, концепт “дхунго” [Ледков 
2002, 79–82; Shrestha 2005, 124]. Дослівно цей термін перекладається зі старого непалі 
як “камінь”, однак його ширше значення включає: оплот, твердиня, влада, держава, 
батьківщина, союз [Ледков 2002, 78]. Термін дхунго декілька разів зустрічається в Дібія 
Упадеш, а вперше, ймовірно, він був ужитий Прітхві Нараяном у листі до брахмана Ра-
дживалочана з князівства Каскі [Letter 6… 1964, 64–66; 335–336]. Лист не датовано, 
однак, скоріш за все, він був написаний у 1746–1747 рр. [Ледков 2002, 79]. У цьому до-
кументі, як вважає російський дослідник О. Ледков, дхунго вживається у значенні 
“союз”. Адже пандіт Радживалочан і Прітхві Нараян Шах тут обговорюють політичну 
взаємодію, спільні цілі між князівствами Горкха і Каскі, їхній військово-політичний 
союз. Однак і тут цей багатозначний концепт може бути інтерпретований дещо інакше – 
у значенні “велика держава”. Видається, що у сприйнятті Прітхві Нараяна та його по-
слідовників, сучасників творення загальнонепальської держави, концепт дхунго означав 
саме “велику державу”. Великий Непал, який задумав створити князь Горкхи, і мав стати 
цим дхунго, великою державою. Велике, сильне, єдине королівство, створене за сприяння 
Божественної сили, дхармічна держава. Ймовірно, що мрія Прітхві Нараяна про індуїст-
ське королівство як про “квітучий сад 36 каст і 4 варн” також перегукується з уявлен-
нями про дхунго. Цікаво, що магараджадхіраджа Непалу порівнює у Дібія Упадеш 
3 князівства Малла з “холодним камінням”, тобто таким дхунго, що втратило життєву 
силу і божественне благословення. Цим він хотів виправдати приєднання 3 держав Мал-
ла, однак образне значення дхунго як держави тут очевидне [Prithvi Narayan Shah 1964, 
26]. Звісно, стиль документів Прітхві Нараяна дуже образний та емоційний, як і полісе-
мантичним є й сам термін дхунго, що ускладнює його розуміння [Ледков 2002, 80–82].
Можна припустити, що у листі до воєначальника князя Катманду Парасурама Тхапи 

(бл. 1763 р.), якого Прітхві Нараян намагався схилити на свій бік, дхунго вживається у 
значенні “політичної і моральної опори”, або навіть у ширшому – можливо, автор натя-
кає на сакральну сторону держави і державності, королівської влади як влади, що має 
божественне установлення. “…Ти ж почав інтригу проти Нас, щоб укріплювати чи роз-
качувати камінь, на який можна опертися…”, – пише Прітхві Нараян Шах [цит. за: Лед-
ков 2002, 80]. Розбудова ж індуїстського королівства пов’язана з поштовхом, що був 
результатом політики Прітхві Нараяна та його оточення, до початку процесу т.зв. “полі-
тичної індуїзації” – продовження санскритизації, але під егідою і контролем держави.
Тут доречно буде сказати про релігійний підтекст, що у діяльності і лідерстві короля-

об’єднувача мав важливе місце. Прітхві Нараян Шах вірив, як і вірили в це його най-
ближчі соратники, що він є обраний Провидінням для виконання свого плану. Так, 
Прітхві Нараян неодноразово зустрічав “святих мужів”, аскетів і відлюдників під час 
паломництва до Бенареса. Всі вони благословляли князя і пророкували йому перемогу 
та великі справи, про що розповідає інший важливий документ другої пол. XVIII ст. – 
“Опис життя великого магараджі Прітхві Нараяна Шаха” [Ледков 2001, 30]. Зустрічав 
Прітхві Нараян Шах і високого рангу тибетського ламу, який обіцяв сприяння Тибету. 
Центральною подією у житті Прітхві Нараяна став його візит до Сал’янкоту. Перед по-
чатком наступу на долину Катманду володар Горкхи, перебуваючи у дружньому Горксі 
князівстві Сал’ян, молячись і медитуючи, побачив видіння: таємнича і висока богиня 
Деві (маються на увазі Дурга або Таледжу) благословила князя, передавши йому два 
мечі [Prithvi Narayan Shah 1964, 17–20]. Тепер об’єднати Непал було не справою честі 
чи амбіцій, а обов’язком, підтриманням дхарми. Цікавими і нестандартними за своєю 
суттю є стосунки між майбутнім королем Непалу та йогом Бхагавантанатхом, відомим 
аскетом, живим святим, особливо шанованим у Західному і Центральному Непалі. 



72                                                                                                             Східний світ №4 2012

Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект...

Точно не відомо, коли відбулася їхня перша зустріч, але аскет Бхагавантанатх також “по-
бачив”, що Прітхві Нараян Шах є обраний небом і Деві, дав своє благословення і став 
духовним наставником князя, його радником і навіть політичним агентом, що мав мож-
ливість вільно перетинати межі князівств і повідомляти правителю Горкхи важливу ін-
формацію. Світло на ці відносини проливає переписка між князем та йогом [Letter 13… 
1964, 72–74; 339–340; Letter 14… 1964, 74–78; 341–343]. Між королем та його королів-
ством існував особливий релігійний зв’язок – були межі держави, а були межі сакраль-
ної юрисдикції короля, як правило землі між храмами, святинями, де храм (королівської 
родової богині або божества державного культу) був центром такого “володіння” 
[Burghart 1984, 102–103]. Отже, уся діяльність Прітхві Нараяна зі створення Великого 
Непалу підпорядковувалася дхармі, визначалася нею. Король-об’єднувач справді щиро 
вірив, що виконує свій обов’язок і робить це задля справедливості в країні і в ім’я Деві 
та богів, виконує своє призначення. Це була його дхарма кшатрія і монарха. Прітхві На-
раян Шах служив Деві, причому у цілком середньовічному, феодальному значенні цьо-
го слова, як васал служить королеві [див.: Ванина 2007, 161–167].
Але що невелика Горкха мала для здійснення цього сміливого й амбітного проекту, 

побудування дхунго – великої держави? У Горкхи справді були обмежені матеріальні 
людські ресурси. Основною зброєю були мечі, кхукурі, луки і стріли, якщо не враховува-
ти невеликої кількості вогнепальної зброї, котру Прітхві Нараян Шах привіз із Бенареса. 
Максимальна кількість вояків, що була спроможною виставити Горкха, – 10–15 тисяч 
[Stiller 1995, 73]. Третину населення князівства складали брахмани, а Прітхві Нараян не 
бажав, щоб вони служили у війську [Prithvi Narayan Shah 1964]. Ведення бойових дій 
ускладнювали також природні умови Гімалаїв. До того ж Прітхві Нараян боявся удару 
в спину – від Ламджунга, давнього суперника Горкхи. Натомість Горкха мала князя і 
лідера, його план, талановитих офіцерів і радників. Прітхві Нараян Шах знав слабкі 
сторони ворога і знав свої переваги, які він мав можливість використати якнайкраще. 
Перша його спроба захопити Непальську долину і закріпитися на прикордонні з нею у 
форті Нувакот була невдалою. Міста долини Катманду були добре укріплені [Oldfield 
1880, 95]. А зокрема Кіртіпур і Нувакот (належали князівству Катманду) взагалі були 
містами-фортецями. Гуркхи не вміли брати такі укріплені замки, до того ж вони майже 
не мали артилерії. Разом із тим головною слабкістю Малла була відсутність єдності 
між князями Лалітпура, Бхадгаона і Катманду.
Справді, Непальська долина за умовами свого природного розташування була “фор-

тецею”, оточеною неприступними горами. Долина Катманду також відома як Чар 
Бхандж’янг, або “земля чотирьох проходів”: на північному заході, навіть вже поза межа-
ми долини, розташований замок-місто Нувакот; на південному заході долину обороняють 
Налдум і Махадев Покхарі; на заході – між горами Ламіданда і горою Чандрагірі – Да-
хачок. Той, хто оволодіє цими “воротами” до долини, зможе контролювати основні шля-
хи до неї і фактично зв’язки долини із зовнішнім світом [Stiller 1995, 88–89]. Це Прітхві 
Нараян Шах і збирався зробити. У своїй політиці розширення кордонів він вдавався, як 
підсумовує непальський історик Т.Н. Шрестха, до такої практики: по-перше, окрім вій-
ськових методів, застосовувати й дипломатію; по-друге, сіяти смуту між сусідами, ней-
тралізуючи загрозу з їхнього боку і послаблюючи їх (тобто поділяй і владарюй); по-
третє, ніколи не вести війну на два фронти; не продовжувати розширення держави без 
консолідації вже приєднаних земель; по-четверте, отримувати необхідну інформацію 
від провідних діячів князівств-суперників; і, зрештою, будувати форпости – фортеці, 
куди призначати офіцерів умрао і сардарів [Shrestha 2005, 134]. Треба також додати 
сюди інший підхід Прітхві Нараяна – винагороджуй за вірність, будь милостивим до 
ворогів, що здалися, перейшли під владу князя, але карай тих, хто чинить опір. 
Прітхві Нараян Шах та його хоробрі гуркхи підкоряли Непальську долину 25 років. 

Відбувалося це в декілька етапів (за періодизацією Л. Стіллера): 
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1) перший етап (пр. 1744–1754) передбачав закріплення у північних і західних “во-
ротах”, взяття Нувакота. Оскільки князі Малла отримували значні прибутки від трансгі-
малайської торгівлі, особливо від торгівлі з Тибетом, то Прітхві Нараян постарався 
позбавити їх подібних “розкошів” і “пільгових прибутків” [Марков 2011, 105–139]. 

2) другий етап (1754–1764) передбачав відірвати долину від південних сусідів і пе-
рейти до жорсткої блокади держав Малла, яка значно їх послабила; Малла були змуше-
ні виживати лише завдяки власним ресурсам.

3) третій етап (1764–1769), коли знекровлені і послаблені князівства долини Катман-
ду поступово танули під натиском гуркхів, що все більше і більше стискали Малла у 
смертельному колі зі своїх списів, мечів і кхукурі [Stiller 1995, 88–89].

Отже, 1744 р. амбітний князь із Горкхи розпочав кампанію із захоплення Непаль-
ської долини [більше про військові походи Прітхві Нараяна Шаха проти князівств Мал-
ла див.: Stiller 1995, 85–118; Baral 1964, 141–303; Prithvi Narayan Shah 1964, 17–33; 
Wright 1877; Landon 1928, V. I]. Метою гуркхів було захопити Нувакот – дуже важли-
вий стратегічний пункт “при вході” у Непальську долину, а також поставити під свій 
контроль північну торгівлю з Тибетом. Щоб це реалізувати, Прітхві Нараян Шах мав 
вирішити проблему інтервенції з боку Чаубісі, у першу чергу Ламджунгу. Дипломатич-
ну місію до Ламджунгу очолив Калу Панде. Він успішно уклав договір про ненапад 
між урядами князівств [Prithvi Narayan Shah 1964, 17–20]. Щоб скріпити внутрішню 
міць держави, князь Горкхи ініціював династійний союз між аристократичними сім’ями 
Панде і Баснет. “Я зробив Панде моїм щитом і Баснет моїм мечем для захоплення Не-
палу”, – пише горкхський правитель [Prithvi Narayan Shah 1964, 20–21]. Те, що Прітхві 
Нараян Шах уклав уго-
ду про дружні стосунки, 
не означало, що загроза 
повністю зникла. Тому 
він намагався водночас 
посварити князів між 
собою. Так, за допомо-
гою свого агента, впли-
вового пандіта Раджи-
валочана з Каскі, Прітхві 
Нараян намагався на-
лаштувати Каскі проти 
Ламджунга [Letter 6… 
1964, 64–66; 335–336]. 
Патан і Бхадгаон висту-
пили “пасивними союз-
никами” Горкхи, коли 
Прітхві Нараян Шах на-
пав на князівство Кат-
манду [Baral 1964, 160].

Прітхві Нараян Шах 
також намагався проби-
тися до північної торгівлі й захопити Куті та Кіронг, прикордонні з Тибетом міста, і 
досяг певного успіху. Він навіть почав карбувати свої мохури, щоб імітували срібні 
монети (мохури) князівств Катманду, Бхадгаону і Лалітпуру, які використовували ти-
бетці, але його політика у торгівлі з країною снігів не була такою успішною, про що 
також розповідають листи князя до чиновників і офіцерів у прикордонних землях 
[Letter 1… 1964, 56–58; 330–332; Letter 4… 1964, 61–62; 333–334; Марков 2011, 105–
114].

План військових операцій гуркхів 1744–1769 рр. [Stiller 1995, 87]
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У вересні 1744 р. розпочався штурм Нувакота. Після запеклих боїв Нувакот був узя-
тий гуркхами. Всі спроби талановитого воєначальника Катманду Касі Рама Тхапи його 
відбити закінчилися поразкою. Розлючений князь Катманду наказав своїм найманцям 
убити популярного Касі Рама Тхапу разом із його 6 умраонами [Baral 1964, 170–171]. 
Це викликало обурення прадханів і протести народу. Джаяпракаш Малла (1736–1768) 
втратив корону на 4 роки (князем став його малолітній син). 
Поступово Прітхві Нараян здійснював свій план. Йому вдавалося тривалий час під-

тримувати дружні стосунки з князем Бхадгаону Ранаджитом Малла. Передавши дуже 
важливі з точки зору торгівлі райони, Чангху і Сангкху, Ранаджиту Малла, Прітхві На-
раян Шах зробив бхактапурського раджу своїм союзником і дезорієнтував його щодо 
своїх намірів (формально Горкха воювала лише з Катманду). Під час війни у Непаль-
ській долині на князя Горкхи працювала ціла низка шпигунів: “Я… прислав шпигунів 
у Непал”, – пише він [Prithvi Narayan Shah 1964, 24]. У листі до брахмана Кіртіджана-
нанда Упадхяя з Патану Прітхві Нараян Шах обіцяє винагороду за співпрацю [Letter 9… 
1964, 68–66; 337]. Він не зупиняється і перед такими методам, як підкуп тощо. Деякі 
пасажі Дібія Упадеш написані цілком у дусі Макіавеллі. А монастир секти шиваїтів з 
Бхактапура князь взагалі наділяє землями в князівстві, яке йому тоді ще не належало, – 
маючі серйозні фінансові труднощі, князь сподівався потім віддячити сіддхам за допо-
могу короні у разі підтримки інтересів Горкхи [Letter 7… 1964, 66–67; 336]. Тих, хто 
переходив під владу Горкхи, князь-воїн справді винагороджував. Пообіцявши мешкан-
цям і прадханам (знаті) Долакхи недоторканність їхнього майна та земель, у разі якщо 
вони перейдуть на сторону Горкхи, Прітхві Нараян Шах дотримав слова [Letter 2… 
1964, 59–60; 332; Letter 3… 1964, 60; 333].
Боротьба за прикордонні пункти, ворота до Серединної Землі, тривала роками: вони то 

переходили до гуркхів, то їх знову відбивав князь Джаяпракаш (що 1750 року повернув 
собі владу в Катманду), як це було з Налдумом і Махадева Покхарі [Stiller 1995, 94–96].
Складніше Прітхві Нараяну було з облогою Кіртіпура – кіртіпурці підтвердили, що 

їхнє місто назване славним ім’ям недарма (від Кірті – слава, пура – місто). Декілька 
разів він повертався до цього останнього ключового пункту на шляху до Катманду і був 
змушений відступити. Перша спроба у травні 1757 року була геть невдалою – вся доли-
на була проти Горкхи, разом “були всі три міста”, і народ, і князі [Stiller 1995, 98]. Це 
ще раз підтвердило той факт, що князів Малла, що виступали єдиним фронтом, Прітхві 
Нараян Шах не зміг би перемогти. Однак наступні атаки гуркхів були успішнішими. 
Навесні 1766 року Кіртіпур пав. 
Реальною загрозою для Горкхи у 1766 р. були британці, до яких звернувся Джаяпра-

каш Малла по допомогу після падіння Кіртіпура. Прихід військ Ост-Індської компанії 
міг серйозно змінити рівновагу сил у Непалі. Однак інтервенція Кінлока виявилася для 
Прітхві Нараяна навіть своєчасною “допомогою”. Зовсім не розуміючи, що таке веден-
ня війни в Гімалаях, британці були швидко розбиті. Відступаючи, англійці залишили 
сотні мушкетів – це зміцнило армію Прітхві Нараяна, зробило її найсильнішою в Не-
палі. Доля долини була вирішена. Джаяпракаш був змушений мовчки спостерігати, як 
гуркхи розбили свій табір просто на відстані мушкетного пострілу від стін його столи-
ці [Stiller 1995, 104–107].
На свято Кумарі 1768 року війська Прітхві Нараяна увірвалися до Катманду. Джая-

пракаш, що якраз у цей момент брав участь у щорічній церемонії благословення князя 
на правління богинею Кумарі (прояв Таледжу, королівської родової богині Малла), ра-
зом із декількома сотнями вояків втік із міста. Тоді вже замість Даяпракаша Малла, 
князя Катманду, благословення Кумарі (Кумарі ставить тіку на чоло монарха) отримав 
Прітхві Нараян Шах (1769–1775), князь Горкхи, змусивши князя Джаяпракаша втекти, 
так і не дочекавшись проходження цього особливого обряду “сходження на трон” (гад-
діарохана) [Иванов 2002, 34–40]. Без благословення Кумарі король не міг правити: 
якщо юна богиня не давала свою “інвеституру”, це означало, що король помре або ско-
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ро втратить владу. Так відбувся перехід влади до нової династії у вимірі сакральному. 
Використовуючи такі культи, як Таледжу і Кумарі, нова династія з Горкхи – династія 
Шах, що 1769 р. започаткувала загальнонепальську державу, – намагалася легітимізу-
вати свою владу над долиною Катманду, в тому числі в очах народу.
У жовтні за сприяння прадханів міста був узятий і Патан. Щоправда, прадханів 

Прітхві Нараян покарав – вони були йому неприємні через їхню мінливість, інтриги; 
вони були тими, хто “розхитує камінь – дхунго”, зрештою, князь Лалітпуру, якого вони 
зрадили, сприймався князем Горкхи хоча і як слабкий та безвольний монарх, але рівний 
йому за статусом і законний правитель. Отже, прадханів закували у кайдани і відправи-
ли у заслання або стратили як зрадників [Stiller 1995, 105]. У листопаді 1769 року був 
захоплений і Бхактапур, останній оплот трьох князів. Того ж року Прітхві Нараян Шах 
переніс свою столицю до Катманду. Так був створений єдиний Непал.
Звісно, коріння загальнонепальської держави необхідно шукати набагато раніше, 

ніж середина XVIII століття. Ймовірно, середина XVI століття – ближча хронологічна 
межа цього процесу – час заснування Драбія Шахом князівства Горкха. Іншим центром 
державності, без якого сучасний Непал не народився б, була долина Катманду з її древ-
німи традиціями державності. Королівство Непал створене саме військовими метода-
ми, шляхом завоювань Прітхві Нараяна Шаха. Сам він заклав основи єдиного Непалу, а 
його спадкоємці продовжували його справу. Створення загальнонепальської держави 
пов’язане із соціокультурним і політичним комплексним процесом санскритизації, який 
тривав століттями у Гімалаях. Оскільки гуркхи не були схильні руйнувати, а навпаки, 
намагалися сприйняти нове, синтезувати власні звичаї з місцевими, вдалося зберегти 
глибокі традиції попередників династії з Горкхи (попри певну “горкхізацію” державно-
го апарату і внесення коректив у буття соціальне, у кастову систему). На ранньому ета-
пі елітою загальнонепальської держави використовувався полісемантичний концепт 
дхунго – комплекс уявлень про єдине і сильне індуїстське королівство. 

1 Як повідомляє У. Кіркпатрік, голова британської місії до Непалу 1792 року, на півночі дер-
жава Малла межувала з Тибетом, у районі м. Куті і гір Нілкундх; на півдні кордоном правив ліс 
Медіні Мулл (точно не відоме розташування цієї місцевості, можливо, територія Тераїв); на за-
ході природним бар’єром-кордоном були гори Ламіданда, а також р. Трісула Ганга; на сході ж 
володіння Малла сягали Сангхи і р. Дуб Косі.

2 Цей титул мали всі правителі Малла і потім королі династії Шах; вперше в Непалі так себе 
титулував король Амшуварман, а запозичений цей титул, скоріш за все, від Гуптів.

3 Цей орган складався з короля, першого міністра, найвпливовіших аристократів, придворних 
(прадханів) і праманів (міністрів), королівських астрологів; на засіданні Бхардарі приймалися 
важливі рішення, часом міг бути навіть позбавлений своїх прав сам монарх; Велика Рада відда-
лено і досить умовно, але може мати паралелі з подібними ж органами при королях у середньо-
вічній Європі.

4 Звісно, це не має сприйматися як аксіома: ізольованість та обмеженість простору – лише 
один компонент середньовічної дійсності, адже були і прояви активності, руху; в середні віки 
“все перебувало в стані руху” – пише В. Даркевич; така “рухливість” проникала часом і крізь 
броню величних Гімалаїв, до ізольованих від світу і одна від одної долин [див.: Даркевич 2005].

5 Верховним власником усіх земель, звісно, був раджа, але він передавав їх, розподіляв між 
підданими у вигляді подарунків, джагірів і бірта.
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Досі маловивченим є кипчацьке суспільство у ІХ–ХІІІ ст. Причиною цього є фраг-
ментарність свідчень писемних джерел. Як і у випадку з печенігами, ми вимушені 

реконструювати їхню історію тільки зі слів сусідів. Останні досить часто не надавали 
особливого значення подіям у степах і описували історію кипчаків, тільки коли доводи-
лось безпосередньо взаємодіяти з ними. Завданням цієї студії є аналіз самого характеру 
кипчацького соціуму, а також суспільної ієрархії у ньому. 
Питання державності у кипчаків неодноразово ставало предметом дослідження. Се-

ред найважливіших робіт необхідно виокремити доробки Г. Федорова-Давидова, 
П. Голдена, Б. Кумекова, С. Ахінжанова [Ахинжанов 1989; Федоров-Давыдов 1966; 
Голден 2004; Кумеков 2003]. П. Голден вказував, що у кипчаків була відсутня держав-
ність, а політичні структури кипчаків можна охарактеризувати як конфедерації племен 
[Голден 2004]. Б. Кумеков вважає, що державна традиція була успадкована кипчаками 
від кімаків. Він також дотримується гіпотези про існування у кипчаків і кімаків писем-
ності. На його думку, ці народи були спадкоємцями давньотюркської державної тради-
ції [Кумеков 2003].
Щодо писемності, то у мемуарах Жана де Жуанвіля є вказівка на те, що до могили 

померлого знатного кипчака клали лист. Абу Дулаф, зокрема, зафіксував писемність у 
кімаків. Проте у західноєвразійських степах досі не виявлено рунічних надписів, які 
можна було б приписати кипчакам. Відповісти на питання щодо причин відсутності 
рунічних надписів у кипчаків дають можливість дані компаративного аналізу. Маємо 
зауважити, що навіть в аланів не існувало власної системи письменності, вони вико-
ристовували грецьку систему письма. Навіть Зеленчуцький надпис був зроблений 
грецькими літерами [Камболов 2006; Кумеков 2003; Жан де Жуанвиль 2007, 118; Гу-
гуев 2007, 377–379; Гугуев 2009, 137–139].
Оскільки кімаки були продовжувачами давньотюркської державної традиції, то вони 

мали успадкувати й традиції писемності. Абу Дулаф вказував, що кімаки писали трос-
тинами, а це значить, що вони вже не використовували для письма камені. Ось чому в 
степах не було знайдено текстів кімаків. Можливо, використовуючи для письма якийсь 
інший матеріал, зокрема пергамент, кочівники все ж мали брати приклад з сусідів і не 
стояли осторонь від прогресу [Кумеков 2003].
На питання, чому до нас не дійшли кімацькі тексти, відповідь можна знайти в істо-

рії інших тюркських держав. Від мови волзьких булгар домонгольського періоду збере-
глись тільки дані епіграфіки, записані арабографічним письмом на каменях, та поема 
Кул Галі “Кисса-і Йусуф”. У той же час Абу Хамід ал-Гарнаті, який особисто відвідав 
Волзьку Болгарію, вказував на те, що булгари були освіченими людьми, та навіть поси-
лався на історію булгар Йакуба б. Нугмана [Давлетшин 1990; Гарнати 1971].
З усього обширу кореспонденції Улусу Джучі до нас дійшли тільки ярлики ханів 

митрополитам та венеційським купцям. Характерно, що ці документи збереглись у зі-
браннях, що перебували поза межами степу [Григорьев, Григорьев 2002; Григорьев 
2004]. Жодної історичної хроніки Улусу Джучі поки що не виявлено. Для відтворення 

Я.В. Пилипчук

СУСПІЛЬНИЙ ЛАД
ТА ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИПЧАКІВ
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історії цієї держави дослідники мусять користуватися доробками вчених держав-
правонаступниць Улусу Джучі – Кримського ханства, Касимівського ханства, держав 
Шейбанідів, казахських ханств [Иванич 2001; Зайцев 2009; Кононов 1958; Абу-л-Гази 
1768; Утемиш-Хаджи 1992; Усманов 1972].
При цьому варто врахувати, що відсоток осілого населення у Волзькій Булгарії та 

Улусі Джучі був більшим, ніж у кімаків. Ворожнеча між кипчацькими ханствами та 
племенами не сприяла збереженню писемної традиції. ХІ ст. було часом нестабільності 
у степах. Та й перша половина ХІІІ ст. також не особливо сприяла розвитку історіогра-
фії у кипчаків [Minorsky 1942, 29–30; Тизенгаузен 1884, 540–541; Маркварт 2002]. 
Написи на пергаменті зберігаються значно гірше, ніж написи на каменях, оскільки 

для їхнього збереження необхідні особливі умови. Забезпечити наявність бібліотек ко-
чові володарі не могли. За умов політичної нестабільності надійніше було передавати 
інформацію усно, у формі пісень. Цей факт зафіксував галицько-волинський літопи-
сець в оповіді про Отрока [Ипатьевская… 1962, 716]. У той же час не можна сказати, 
що писемність у кипчаків зовсім зникла. П. Голден вважав інформацію про поховання 
знатного кипчака важливим свідченням грамотності у кипчаків, яка звичайно мала бути 
привілеєм знаті, як і усюди в тогочасному світі. До того ж, як ми могли переконатись, 
наявність писемності могла служити практичним цілям, а саме написанню листа, що 
мав супроводжувати небіжчика у потойбічний світ [Жан де Жуанвиль 2007, 118; Гугуев 
2007, 377–379; Гугуев 2009, 137–139].
Щодо того, яка система писемності використовувалась кімаками та кипчаками, відо-

мостей немає. Можна тільки припустити, що кипчаки цілком могли використовувати 
писемність сусідів, наприклад арабографічну писемність у Центральній Азії або грець-
ку мову ромеїв у Східній Європі. На коштовному каптані, знайденому у похованні Чин-
гульського хана, грецькими літерами було вигаптувано ім’я Йона, що, очевидно, 
позначало власника цієї речі. Сам власник мав вміти читати, щоб мати можливість пе-
ревірити роботу майстра, який виготовив каптан [Отрощенко, Рассамакин 1986; Отро-
щенко, Рассамакин 1991]. Історіографія навряд чи існувала в кипчацьких ханствах, 
проте аристократи повинні були володіти елементарними навичками письма.
Однак писемність не завжди є ознакою державності. Так, у давніх лівійців (предків 

берберів), кельтів та давніх германців існували власні системи писемності (лівійське 
письмо, огамічна писемність, германська рунічна писемність), але держави у європей-
ському розумінні у них не було. Це були лише племінні союзи, які сучасні історичні со-
ціальні антропологи назвали б вождівствами [Ливийские письмена; Соловьёва 1980; 
Ogham].
Кипчаки ніколи не були об’єднанні під владою одного правителя. Рабі Петах’я вка-

зував, що кедари не мають королів, а тільки шляхетні родини. Кипчацький соціум очо-
лювали харизматичні вожді та клани [Раби Петахья 2004]. Атрак Шарганідзе (Отрок 
Шаруканович слов’янських літописів) був названий “умтавресі”. Мтаваром у Грузії на-
зивали князя, а “умтавресі” – це позначення найкращого з усіх князів. Тож Отрока було 
названо одним із багатьох правителів кипчаків [Анчабадзе 1960, 124]. 
Аналогічно слов’янський літописець вважав Юрія Кончаковича одним із найсильні-

ших правителів кипчаків. Цікаво, що убиті в 1103 р. кипчацькі ватажки названі князя-
ми. Так само князями були названі кипчацькі вожді при описі подій 1107 р. Князем 
названий кипчацький вождь Сокал (Іскал, Сукал), який і розпочав русько-кипчацькі 
війни. Навіть у “Повчанні Володимира Мономаха” кипчацькі володарі названі князями. 
Руси у вимірі титулатури не бачили особливої різниці між своєю та кипчацькою арис-
тократією [Ипатьевская… 1962, 255, 258, 740–741; Поучение Владимира Мономаха; 
Лаврентьевская… 1962, 248–250]. 
Маємо зазначити, що хан Котян Альбериком де Труа Фонтене був названий “regem” 

(тобто королем) [Albrici 1874, 946]. Рогерій у своїй хроніці назвав Котяна королем кип-
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чаків (“Kuthen Cumanorum rex”) [Rogerii 1892, 549]. Жан де Жуанвіль назвав королем 
одного з кипчацьких вождів на службі у Латинської імперії [Жан де Жуанвиль 2007, 
118]. Швидше за все, використання титулу “король” стосовно кипчацьких володарів не 
мало якогось особливого змістового навантаження і позначало просто вождя племені. 
Також не варто надавати особливого значення терміну “імператор”, який використову-
вався в одному з документів. Ержебета була названа “filia imperatoris Cumanorum”. Ім-
ператор у цьому контексті – не більше ніж племінний вождь, оскільки достеменно 
відомо, що її батьком був Сейхан, який в іншому документі названий “dux”, тобто кня-
зем [Paloczi-Horvath 1989, 77–78]. 
Проте угорські хроністи були значно обережнішими у питаннях термінології. Сто-

совно правителів кочівників вони здебільшого використовували титул “dux” (герцог, 
князь). Автор Пожонської хроніки та Сімон де Кеза вважали, що місцевості до Біхара і 
провінцію Нір спустошили бесси (бешенье, печеніги). Автори Будської та Дубницької 
хронік, а також Янош Туроці вказували, що на Угорщину напали саме куни. Похід да-
тований 1070 р. Очолював кунів такий собі Озул. Угорський хроніст називав його сер-
вієнтом князя кунів Дьюли. Хроніст повідомляв, що Озул не очікував нападу угорців. 
Янош Туроці називав його принцепсом [Spinei 2009, 117–118; Joannis de Thwrocz 1766, 
142–144; Шушарин 1997, 327; Chronicon Pictum 1883, 171–173; Расовский 2012, 57–58]. 
За припущеннями деяких вчених, у 1085 р. відбувся похід кочівників Кутеска до Угор-
щини. У джерелі його названо Ducem Cunorum, тобто князем кунів [Joannis de Thwrocz 
1766, 161–163; Шушарин 1997, 327; Chronicon Pictum 1883, 194–195]. Лише похід кунів 
1091 р., який здійснив дукс (князь) Копульх, син Крула (Кола), можна пов’язати з кип-
чаками. У цьому поході кипчаки спустошили Трансільванію [Шушарин 1997, 327–328; 
Spinei 2009, 121; Joannis de Thwrocz 1766, 163–164; Chronicon Pictum 1883, 196–197]. 
Цікаво відзначити, що майже в усіх випадках вторгнення в Угорщину угорські хроністи 
називали вождів кунів князями, але не королями [Joannis de Thwrocz 1766, 142–144, 
161–164; Шушарин 1997, 327–328]. В угорській “Грамоті про куманів” аристократію 
кипчаків було визначено як domini et nobiles (“пани” та “знать”) [Spinei 2003, 236]. 
Гардізі титулував правителя кімаків як “Інал-Ябгу” [Гардизи 1973]. У той же час 

правителя кипчаків у складі Кімацького каганату анонімний перський хроніст називав 
маліком, тобто правителем області [Худуд ал-Алам 1937, глава 18, комментарий]. Ал-
Джузджані називав свого володаря Улуг-хана Аджама ханом ільбарі та падишахом йє-
меків [Tabakat-i Nasiri… 1881, 961, 1294]. Гардізі йменував правителя кімаків епохи 
становлення держави Шад-Тутуком [Кумеков 1972, 35–36; Гардизи 1973]. У “Кордонах 
світу” правителя кімаків називали каганом [Худуд ал-Алам 1937, глава 18]. У “Таємній 
історії монголів” правитель канглів названий Хан-меліком [Сокровенное сказание... 
2002, 138–139]. Джувейні та Рашид ад-Дін називали Бачмана одним із амірів кипчаків 
[Тизенгаузен 1941, 24, 35–36]. 
Араби та перси не визнавали за правителями східних кипчаків каганського титулу. 

Такий титул, за даними анонімного перського географа, мав тільки правитель кімаків 
[Худуд ал-Алам, глава 18, комментарий]. Титул “Інал” позначав верховного правителя, 
але тільки у значенні “принц” (князь) або “намісник”. Необхідно наголосити на тому, що 
влада у євразійських кочівників передавалася у межах одного роду. Титул “хан” у кочо-
вому суспільстві був аналогом європейського “король”. Тоді стає зрозумілим, чому Ко-
тяна та Йону було названо королями. Для своїх підданих вони були ханами. Кипчаки та 
кімаки зберегли тюркську систему титулів. Проте з огляду обставини вони не могли так 
широко задіяти кадри з осілих мешканців, як це робили кок-тюрки та токуз-огузи. Сис-
тема титулів у кипчаків була менш складною, ніж в огузів [Худуд ал-Алам 1937, глава 18, 
комментарий; Гардизи 1973; Кумеков 2003; Tabakat-i Nasiri… 1881, 961, 1294; Кычанов 
1965; Pelliot, Hambis 1951, 97–98, 102–103]. Адмініструванням підвладних територій 
мали займатися кочові правителі крил та уділів. У Східній Європі алани, напевне, не 
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мали такого високого статусу, як согдійці у каганатах тюркютів, кок-тюрків та токуз-
огузів. Швидше за все, їхні функції обмежувались торгівлею та супроводом мандрів-
ників. Ці їхні заняття були зафіксовані православним єпископом Федором та 
домініканцем Ріхардом [Епископа Феодора… 1898; Аннинский 1940, 77–81].
Питання, чи варто вважати конфедерації кипчаків державами, досі актуальне. Полі-

тична та соціальна організація кочових суспільств суттєво відрізнялась від європей-
ських чи близькосхідних стандартів. Кочівники були мобільними підданими, і якщо їх 
не задовольняв якийсь правитель, вони відкочовували до іншого володаря. Вождь ви-
конував функцію розподілу багатства, проте він мусив набагато більше рахуватися з 
простолюдом, ніж це було прийнято в арабів чи європейців. Майже кожен кочівник був 
озброєним. За таких умов жорстка експлуатація була неможлива. Соціальна залежність 
виявлялась у формі випасання худоби свого пана. До того ж залежність мала не тільки 
індивідуальний, а й колективний характер. Підкорені племена були залежними від своїх 
завойовників [Кумеков 2003].
Поява централізованої кочової імперії була явищем нехарактерним для західноєвра-

зійських степів. Більш сприятливі умови східноєвропейських степів забезпечували 
умови для самостійного ведення господарства. Місцевим кочівникам майже не було по-
треби об’єднуватись в імперську конфедерацію, для того щоб протистояти ворогу. На 
місцевому ґрунті утворилась тільки держава гунів. Ці нащадки хунну, які мігрували до 
Східної та Центральної Європи з Надуралля, тривалий час були роз’єднані політично 
та поділялись на кілька ворогуючих племінних союзів. Об’єднати їх у єдиний політич-
ний організм зміг лише Аттіла. Про систему титулів у гунів нам мало що відомо. Тюрк-
ських назв титулів у гунів не збереглося, тому ми вимушені користуватися грецькою та 
латинською термінологією. Племінних вождів Васіха та Курсіха було названо архонта-
ми. У той же час володарів з подібною владою також називали царями (regulus). Такими 
правителями були Баламбер та Ульдін. Коли гунські племена були об’єднані в єдиний 
союз, у них існувала система співправителів. Такими були Октар та Руя, Аттіла та Бле-
да. У 445 р., після вбивства Бледи, Аттіла став одноосібним правителем. Він створив 
імперську конфедерацію, а його титул мав дорівнювати імператорському у римлян та 
каганському у більш пізніх тюрків. За таких умов правителі окремих гунських племен 
мали титул “короля”, який позначав правителів “варварських племен”. Перетворення 
держави гунів на імперію стало можливим тільки завдяки таланту та харизмі Аттіли 
[Sinor 1990, 177–205].
Аналогічний шлях повторила квазіімперська конфедерація тюрко-булгар – “Велика 

Булгарія”. Тривалий час тюрко-булгари жили окремими племенами. У VI ст. одну час-
тину з них підкорили авари, а інша перебувала під владою тюркютів. Тільки коли ці дві 
держави занепали, Кубрат зміг об’єднати більшість тюрко-булгар у єдину державу. 
Проте після його смерті “Велика Булгарія” розпалась і більшість її земель захопили хо-
зари. Який титул мав Кубрат, складно сказати. Однак якщо звернути увагу на більш піз-
ні дані, то ми маємо вказівку на кілька титулів. Алмуш мав титул “ельтебер”. Проте він 
був вождем тільки одного з племен волзьких булгар. У дунайських булгар верховний 
правитель мав титул “кан”, а командувач військами – “кавхан”. Омуртаг був названий 
“kanasybigi”, тобто правителем від Бога. Візантійці зіставляли титул кана з архонтом. 
Кавхан був одним із бойлів, тобто беків. Титул Кубрата, на нашу думку, мав бути “кан” 
тобто хан. Зважаючи на те, що огурські народи у цілому були близькі до гунів, можна 
припустити, що й Аттіла міг носити титул кана [Golden 1990, 257–259, 261–263; Ибн 
Фадлан 1939; Степанов 2005, 317–325]. 
Ще одним цікавим прикладом є Аварський каганат. Ми вважаємо, що правлячі кла-

ни аварів були нащадками жужуанів. Проте значна кількість кочового населення скла-
далася з огурських народів. Аварська система титулів була майже такою ж складною, 
як і в західнотюркському каганаті. Правитель держави мав титул кагана. Його влада 
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була автократичною на початку існування держави. Проте у VIII ст. вона похитнулась, і 
югур та тудун почали претендувати на більший обсяг повноважень. Другою особою у 
державі був югур. Якщо каган мав реальну політичну владу, то югур був швидше са-
кральним лідером. Проте його вплив поширювався на північно-східні провінції кагана-
ту. Більшого значення титул югура набув вже за епохи занепаду. Третьою особою у 
державі був тудун. У європейській термінології йому відповідав титул принцепса. Це 
був один із правителів провінцій. Можливо, так називали усіх правителів провінцій. 
Наступним в ієрархії титулів був тархан. Носії цього титулу були представниками 
знатних аварських родів і вважалися підданими кагана. Крім того, в Аварському кага-
наті існувала рада старійшин, де були присутні представники знатних родів [Szadeczky-
Kardoss 1990, 206–228; Лукина 2009, 66, 70–73].
Міцні державні структури існували у Хозарському каганаті. Хозари ж входили до 

кочової імперії тюркютів. Їхні володіння були одним з уділів цієї імперії, який під час 
кризи Західнотюркського каганату відокремився від центру. Династія у хозарів мала 
тюркютське походження, й, очевидно, звідти ж була запозичена імперська ідея. Окрім 
титулу “каган”, у хозарів існували ще й інші титули. Одним з них був титул “каган-бега”, 
який ще позначався як “малік” (“шад”) у мусульманських джерелах. Були ще сановники 
K-nd-r i Jawsh-gh-r. У “Кембриджському документі” був зафіксований посадовець булш-
ці. Державні структури аварів та хозарів були привнесені із Внутрішньої Азії [Golden 
1990, 260–261, 263–270; Прицак, Голб 2003, 141, 147–148, 157–158].
Печеніги не були об’єднані в одне політичне ціле. Вони були роздроблені на багато 

племен. Племена, у свою чергу, поділялися на роди. Костянтин Порфірородний назвав 
племена фемами, а роди – округами. Печенізькі володарі мали свою систему титулів, 
яка була схожою на хозарську, щоправда без титулів верховних володарів. Печеніги ви-
користовували титули “чор”, “бойла”, “юла”. О. Пріцак припускав у печенігів наявність 
спільних інституцій та системи спільного правління [Константин Багрянородный 1991, 
глава 37; Golden 1990, 273; Prirsak 1976, 12–15]. Вожді огузьких племен лише формаль-
но корились ябгу. Огузьку конфедерацію роздирали суперечності. Яскраве підтвер-
дження цього міститься в описі подорожі Ібн Фадлана до Волзької Булгарії. Вказано, 
що один огузький вождь не поважав іншого [Ибн Фадлан 1939; Golden 1990, 275–276]. 
Ібн Фадлан під час подорожі до волзьких булгар зафіксував в огузів титули “ябгу”, “Ку-
даркін”, “Інал”, “Тархан”. У Х ст. огузькі правителі не мали права носити титул “ка-
ган”. Так могли називатися тільки правителі хозарів та кімаків [Ибн Фадлан 1939; 
Golden 1972, 74]. Огузький володар мав лише титул “ябгу”, у той час як правитель хо-
зарів титулувався каганом [Golden 1990, 275–276]. Маємо зауважити, що і правитель 
кімаків спочатку мав титул не кагана, а шада. Його ще називали тутуком. Тутук – це 
титул намісника. Отже, імперської легітимності кімацький володар не мав. За часів 
створення Кімацького каганату титули каганів мали лише правителі Хозарського та 
Киргизького каганатів [Гардизи 1973].
Кімацький володар став каганом лише у Х ст. Для Кімацького каганату була харак-

терна автономія володарів племен, котрі входили до складу цієї імперської конфедера-
ції. Очевидно, провінціями кімаків у перському географічному трактаті були названі 
території володінь окремих племен. Також вказувалося, що кипчаки мали свого вождя. 
Його титул був охарактеризований у перському джерелі як “малік”. Кімацький каганат 
у структурному відношенні був подібний на Західнотюркютський каганат після адміні-
стративної реформи (поділу на десять провідних племен). Каган був верховним прави-
телем, але не автократом, лише першим серед рівних могутніх правителів у своїй 
державі [Худуд ал-Алам 1937, глава 18, комментарий]. Причиною зміни статусу кімаць-
кого правителя було те, що колишні імперії занепали і не могли становити загрози 
для кімаків. Хозарський каганат послабили вторгнення огузів-торків та русів. Хозари 
змогли відновити свою державність за допомогою хорезмійців, котрі змусили їх змінити 
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релігію: хозари прийняли іслам. У свідомості кочівників перехід до іншої релігії по-
збавляв володаря легітимності, джерелом якої вважався Тенгрі. Так, під час подорожі 
до волзьких булгар, перебуваючи серед огузів, Ібн Фадлан дізнався, що навернення од-
ного з огузьких вождів до ісламу позбавило його владних повноважень в огузькому со-
ціумі [Артамонов 2001, 588–592; Ибн Фадлан 1939].
Киргизький каганат також був послаблений. Киданська експансія у першій половині 

X ст. позбавила киргизів володінь у Халха-Монголії. Територію єнісейських киргизів 
перські та арабські хроністи обмежували Кем-Кемджіутом (Тувою) та Киргизом (Міну-
синською котловиною). Мобілізаційних можливостей цих регіонів було замало, щоб 
серйозно загрожувати кімакам. Фактично Кімацький каганат був однією з останніх дер-
жав, правитель яких мав титул кагана. Обставини занепаду держави кімаків загадкові. 
В історичних джерелах вказано, що кай атакували кунів, а куни атакували шари [Mi-
norsky 1942, 29–30; Стеблева 2007, 90–94; Худяков 2003, 126–140].
Беручи до уваги аморфну структуру кімацького об’єднання, можна припустити, що 

влада кімацького кагана з часом занепала, подібно тому, як це сталося з владою ябгу в 
огузькій державі. Обидві ці держави стали жертвами відцентрових процесів. Племінні 
вожді, яких вже не стримувала влада кагана, розпочали переселення на захід, завойовую-
чи нові території. Велика частина населення мігрувала на захід з території Кімацького 
каганату, а етнічна номенклатура східного та західного Дашт-і Кипчак у багатьох випад-
ках схожа. Правителі провінцій Кімацького каганату перетворились на правителів кип-
чацьких вождівств [Могильников 1981; Кумеков 1990; Кумеков 1993; Маркварт 2002].
Основною формою суспільної організації були племена. Частина з них об’єднувались 

у конфедерації. На просторах Дашт-і Кипчак їх було кілька [Голден 2004; Маркварт 
2002; Pelliot, Hambis 1951, 97–98; Pelliot 1949, 182–183]. Можливо, у кипчаків, як і у 
тюрко-булгар, для позначення вождя конфедерації використовувався титул “ельтебер”. 
Цей титул позначав правителя племені, але не більший ранг. Тому й не дивно, що бул-
гарський правитель прагнув мусульманської легітимності й тому дістав титул аміра 
[Ибн Фадлан 1939; Pelliot 1949, 182–183]. Онук Табар-хана (можливо, Ельтебер-хана) 
мав ім’я Інаси (Іналджик) [Кычанов 1965; Pelliot, Hambis 1951, 97–98, 102–103].
У донецькому державному об’єднанні правлячою династією були Шаруканіди. Генеало-

гія її представників була відзначена у Галицько-Волинському літописі. Родоначальни-
ком династії був Шарукан, а останнім її представником – Юрій Кончакович. Система 
передачі влади на початкових етапах наслідувала давньотюрську схему. Від Шарукана 
влада перейшла не до Отрока – спочатку її успадкував Сирчан, і тільки після цього вла-
да перейшла до Отрока. Таким чином, у кипчаків збереглась давньотюркська традиція 
передачі влади від дядька до племінника та вервична система успадкування влади. 
Лише Отрок змінив цей принцип. Маючи змогу спостерігати за системою передачі вла-
ди від батька до сина у Грузії, він запровадив цей принцип у своєму вождівстві. Ці змі-
ни дали можливість стабілізувати систему влади у донецьких кипчаків, і вже онук 
Отрока Юрій Кончакович вважався наймогутнішим серед усіх володарів східноєвро-
пейських степів [Ипатьевская… 1962, 716]. Таким чином, жоден з кипчацьких вождів 
не зазіхав на титул кагана. Були тільки квазіімперські державні утворення у донецьких 
та східних кипчаків. Усі вони мали базисом давньотюркську модель, але не змогли ево-
люціонувати до рівня кочової імперії [Кумеков 2003].
Після падіння каганатів хозарів та кімаків імперська ідея в степах на деякий час 

зникла. Відновити її могли лише монголи. Династія Джучідів, яка очолила одну з мон-
гольських держав, стала носієм цієї ідеї. Збереження імперської ідеології в степах було 
можливе тільки за умови того, що одне з вождівств буде очолене легітимною імпер-
ською династією на зразок Ашина чи Чингізидів. У кипчаків цього не було. Їх очолю-
вали шляхетні родини Шаруканідів, Асенів, Урусобичів, клан ольберліків [Golden 
1980a, 1986, 1990, 1997; Golden 2000].
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Суспільний лад та державна організація кипчаків ІХ–ХІІІ ст.

Варто зауважити, що у кочових суспільствах існувала певна соціальна градація. Сус-
пільна організація була успадкована кипчаками від каганатів кок-тюрків та токуз-огузів. 
Суспільство поділялось на беків та народ. Беки називалися “atlygh”, тобто “шляхетні”, 
а прості кочівники – “qara igil bobun” – “чорний народ”. Ті, хто владарював у євразій-
ських степах після падіння держави кок-тюрків та роду Ашина, особливо підкреслю-
вали роль знаті. У написах киргизьких правителів є настанова про те, щоб народ не 
порушував державні закони. Беки були найвищим станом, влада їм належала по праву 
народження. У рунічних надписах на честь тюркських каганів вказано, що тільки кага-
ни при допомозі своїх родичів здатні нагодувати народ. До аристократії й потрапляла 
більшість багатств. Частину з них хани та беки розподіляли між своїми підданими 
[Кляшторный 2003, 470–472; Плетнева 1990, 128, 131–132]. Про те, яким був статус 
аристократа в кипчацькому суспільстві, свідчать знахідки у Чингульській могилі [Отро-
щенко, Рассамакин 1986, 14–36; Отрощенко, Рассамакин 1991, 269–271]. 
У випадку поразки від русів частина з аристократів могла бути викуплена. Між 

руськими та кипчацькими аристократами, ймовірно, існували певні правила, певний 
“кодекс честі”. Проте це не виключало смерті окремих представників аристократії, як 
було у випадку з Бельдузом. Бельдуз був згодний за своє звільнення заплатити золотом, 
сріблом та худобою, Святополк був не проти отримати за Бельдуза викуп, проте перед 
тим, як прийняти рішення, порадився з Володимиром Мономахом. Володимир наполіг, 
щоб Бельдуза стратили. Такі випадки траплялися, коли протистояння між русами та 
кипчаками ставало особливо запеклим. Коли ж ситуація була спокійнішою, то існувала 
можливість домовитися за гроші. Аристократів могли викупити родичі, свояки або 
просто союзники. У випадку, коли в полон потрапляв руський князь, він як здобич на-
лежав тому, хто його взяв у полон. У 1185 р. Кончак викупив у Чілбука з Тарголове сво-
го свояка Ігоря. У 1190 р. Кобан Урусобич зміг домовитися з русами про свій викуп 
[Ипатьевская… 1962, 255, 644, 672]. 
Володимир Мономах у “Повчанні” вказував, що відпустив з полону двох братів Ша-

рукана, трьох братів Бейбарса (Багубарса), чотирьох братів Гиргеня (Овчина). Ці князі 
були названі найкращими, тобто найсильнішими. Однак князь визнавав за собою і пра-
во на жорстокість. Аклана Бурчевича, Кокуся з сином, Азгулуя, князя Таревського, та 
п’ятнадцять молодих воїнів, котрі потрапили у полон до русів, Володимир Мономах 
наказав убити, а їхні трупи – кинути у річку Славль. Ставлення до різних кипчацьких 
аристократів у великого князя було диференційованим. Демонстрація сили поєднувала-
ся з подарунками кочовим володарям, які радше можна було назвати підкупом, за допо-
могою якого князь забезпечував лояльність одних кочових володарів проти інших. 
Використовуючи принцип “поділяй та володарюй”, Володимир Мономах забезпечив 
відносний спокій на степових кордонах Русі [Поучение Владимира Мономаха; Лаврен-
тьевская… 1962, 250–251]. 
Подібний до давньотюркського суспільства поділ на стани існував і в кипчаків. Кип-

чаки, як спадкоємці традицій кімаків та давніх тюрків, мали зберегти шанобливе став-
лення до аристократії, на що й вказує Рабі Петах’я. Роль беків, мабуть, не зазнала змін і 
серед кипчаків. Хани конфедерацій та вожді племен, здійснюючи свою владу, спира-
лись на беків. Основним багатством кочової аристократії була худоба. За неї, власне, і 
воювали кочові володарі. Проте кипчацькі володарі могли й швидко втратити свої ба-
гатства. Це могло статися внаслідок набігу сусіднього племені або походу русів. Під 
час походу Володимира Мономаха на “лукоморських кипчаків” у 1103 р. руси захопили 
коней, овець, верблюдів, срібло та золото, тобто ювелірні вироби з цих металів, які кип-
чацькі аристократи носили на собі. Також багатством вважалися і жінки, захоплені у 
рабство під час походів. Як здобич розцінювалися залежні від кипчацької аристократії 
печеніги та огузи, яких під час походу 1103 р. руси вивели з кочів’їв “лукоморських 
кипчаків”. Були серед здобичі й чоловіки-руси. Це зазвичай були селяни, захоплені 
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кочівниками під час набігів. З полону їх звільняли дружинники [Гардизи 1973; Раби 
Петахья 2004; Ипатьевская… 1962, 255, 265, 559; НПЛ 1950, 265].
Основою суспільства була родина. З кількох родин складалася община. Атрибутом 

влади вождя кошу був казан [Плетнева 1990, 129]. Із кількох кошів складався рід. Ціка-
во відзначити, що чорноризець Никон, який був кипчаком за походженням, прийняв 
чернецтво. Але він це зробив разом з усім своїм родом [Осіпян 2005, №1, 6; Кумеков 
2006, 477; Плетнева 1990, 130]. Роди та клани об’єднувалися у плем’я (оба). За винят-
ком конфедерації племен, це була найбільша адміністративна одиниця у кочівників. 
Хани племен та конфедерацій племен організовували з’їзди аристократів, подібні на 
снеми руських князів [Федоров-Давыдов 1966, 218, 222]. Поняття “чадь”, яке згадуєть-
ся у слов’янських джерелах, складно співвіднести з якимось конкретним тюркським 
терміном. У “Повчанні Володимира Мономаха” згадано про “Ітларьову чадь”, котра 
розташовувалась за Голтавом. Літописець міг мати на увазі і клан, і плем’я Ітларя [По-
учение Владимира Мономаха; Лаврентьевская… 1962, 249]. 

“Чорним народом” давні тюрки називали простих кочівників. Народ складався з 
особисто вільних кочівників, котрих називали ерами. Під час поховання поряд з ером 
клали його майно. У похованнях багатих ерів у Внутрішній Азії знайдено зброю, кості 
коней та рештки одягу з коштовних тканин. Коло бідних ерів клали колчан, а замість 
коня – барана [Кляшторный 2003, 470, 473, 475]. Незаможні ери випасали худобу та 
прислуговували своєму пану у побуті. Їхній стан Махмуд ал-Кашгарі визначав як “ер, 
подібний рабу”. Зі збіднілих ерів формувалися дружина та челядь пана. Від кількості 
ерів залежало багатство бека. Проте навіть найбідніші ери були вищими за статусом від 
рабів [Кляшторный 2003, 476–477]. 
Простий чоловік міг потрапити в полон. Так, в описах походу Володимира Монома-

ха на “донецьких кипчаків” згадуються “колодники”. У літописах вказано, що їх брали 
руками, тобто зв’язували вже після здобутої перемоги. Це були кипчацькі чоловіки, які 
потрапили в полон. Під час походів русів вони могли втратити своє майно та жінок. 
Все, що мали, кипчаки возили з собою на підводах. При вдалому поході кипчаки могли 
стати багатими, проте могли втратити практично все при набізі сусідів чи поході русів. 
Серед багатств, захоплених під час походу 1169 р., у літописах згадувалися “челядь” та 
“чаги”. “Чаги” – це рабині жіночої статті, які, очевидно, перебували в такому ж стані у 
кипчацькому суспільстві. “Челядь” – це прислуга при кочовому володарі. Г. Федоров-
Давидов вважав челядь домашніми рабами кипчаків. Домашні раби, на його думку, вхо-
дили до складу великої патріархальної родини. Слуги були потрібні й руським дружин-
никам та князям [Ипатьевская… 1962, 268, 540, 677; Федоров-Давыдов 1966, 222]. 
Слугами аристократії кипчаків, окрім бідних кипчаків, були підкорені ними печеніги та 
огузи. Вони здійснювали випас панської худоби, як і пізніше кипчаки при монголах 
[НПЛ 1950, 62, 265]. 
Військові поховання поділялися на три типи: 1) поховання з конем або без нього, з 

луками та стрілами; 2) поховання з конем, загнузданим та засідланим, із пікою-списом, 
колчаном і луком, шаблею, іноді кольчугою; 3) поховання з конем, загнузданим та осід-
ланим, з багато прикрашеною збруєю, з повним набором наступальної зброї, як прави-
ло, із шоломом та кольчугою. Зброя нерідко багато прикрашена, в могилу клали багато 
срібних або золотих речей. Поховання кипчаків характеризувалися входженням до кон-
струкції курганів каміння. Померлого ховали в напрямку на схід, рідше – на захід, 
поруч з похованим – кістяк коня, іноді для коня викопували окрему яму. Зброя пред-
ставлена сильно вигнутими шаблями, списами, луком. Для підвладних кипчакам огузів 
та печенігів були характерні інші риси. Так, у похованнях огузів були присутні кенота-
фи; голова й коліна коня містились на приступці або в засипці могили. Для огузів ха-
рактерна невелика кількість жіночих поховань. Печеніги ховали своїх померлих під 
великими земляними насипами або у впускних похованнях, що характерно для більш 
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ранніх епох. Небіжчик лежав головою на захід у неглибокій ямі, зліва від нього – голо-
ва та коліна коня в анатомічному порядку. Жіночі поховання відсутні. Поруч із покій-
ником клали зброю та кінську збрую. Посуд, прикраси та коштовний одяг у похованнях 
відсутні. Кінська збруя бідна і зустрічається тільки у найбільш багатих похованнях. Пе-
ченіги та огузи-торки кочували разом із кипчаками по тих шляхах кочувань, які були 
встановлені кипчацькою аристократією [Баран, Козловський 1991, 236–238].
Якщо людина жила у степу осілим чи напівосілим життям, то це було ознакою під-

леглості. Тому не дивно, що донські алани не чинили спротиву русам, коли Володимир 
та Ярополк підійшли до Шарукані, Сугрова та Балина [Пріцак 2008, 218–220; Кумеков 
2006, 477]. Полонені руси та донські алани були основним населенням цих міст [Бубе-
нок 2009, 26–39]. Очевидно, і “раби кипчаків”, які видали Тотоура (Татахаера китай-
ського джерела), сина Юрія Кончаковича (Юйліцзи в тексті “Юань-ші”), не були 
тюрками за походженням [Храпачевский 2009, 228]. Вони не бачили особливої потре-
би гинути за інтереси кипчаків і у випадку ворожого нападу на кипчаків переходили на 
бік їхнього ворога. 
Отже, кипчацький соціум ІХ–ХІІІ ст. можна вважати типово кочівницьким. Вожді 

кипчаків не були феодалами на зразок європейців, проте вже мали великі статки, й со-
ціальна диференціація у кипчаків зайшла досить далеко. Основу соціальної ієрархії 
становили племена, а також харизматичні клани. Опорою влади вождів конфедерацій 
та правителів племен були беки. До дружин беків входили ери – прості вільні кочівни-
ки, які мали зброю. У плані суспільної організації кипчаків ІХ–ХІІІ ст. можна порівня-
ти з германцями початку епохи Великого переселення народів.
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Еще в конце ХІХ века известный исследователь запорожской старины А.А. Скальков-
ский отмечал, что секретная переписка Коша Запорожской Сечи 1760, 1761 и 1762 го-

дов потеряна, а за 1763 и 1764 года сохранились лишь разрозненные бумаги [Скальков-
ский 1886, 345–346]. Бóльшая часть из того немногого, что уцелело, пострадала еще и 
во время Второй мировой войны [Канцелярія… 2005, 6, 9]. И все же крупицы информа-
ции, дошедшие до сегодняшнего дня, позволили нам реконструировать события начала 
1760-х годов, которые практически неизвестны даже специалистам. 
Речь пойдет о походе крымско-ногайских войск весной 1761 г. на Северный Кавказ 

для приведения одного из черкесских племен – темиргойцев “в прежнее подданство”, а 
также о последующих военных приготовлениях на протяжении 1761–1762 гг. Упомина-
ний об этой военной акции нет ни в одной из известных нам работ по истории Черке-
сии и Кабарды, и в частности крымско-кабардинских отношений. Так, отсутствуют 
какие-либо сведения об этом в трудах В.Н. Кудашева [Кудашев 1913], Н.А. Смирнова 
[Смирнов 1948], Ш. Ногмова [Ногмов 1994], Р. Трахо [Трахо 1992]. 
Лишь в классической работе В.Д. Смирнова вскользь упоминается о неудачной вой-

не крымского хана Крым-Гирея с черкесами, которая, по мнению цитируемых истори-
ком авторов, послужила поводом к будущей отставке хана [Смирнов 1889, 241–242]. 
Сам же В.Д. Смирнов не только не рассматривает поход против черкесов в системе 
причинно-следственных отношений, но и вообще не склонен признавать его как исто-
рический факт. При этом он опирается на малоинформативный в данном отношении 
доклад русского консула в Бахчисарае премьер-майора А. Никифорова, который “ни о 
каком неудачном походе Крым-Герая на черкесов… не упоминает” [Смирнов 1889, 
242]. В этой связи остается только отметить, что Никифоров стал консулом осенью 
1763 г., и вполне естественно, что при оценке факта смещения Крым-Гирея он не ак-
центировал внимание на событиях 1761–1762 гг. 
Документальной основой нашей работы послужили материалы, которые отложи-

лись в ЦГИАК Украины в г. Киеве. В основном это секретные донесения запорожских 
казаков, которые находились с разведывательными миссиями в Бахчисарае, Перекопе, 
Бендерах, Очакове. Эти документы хранятся в ф. 229 Архива Коша Новой Запорожской 
Сечи. Часть таких донесений и перевод письма хана Крым-Гирея (25 мая 1762 г.), кото-
рые освещают политику Крымского ханства, находятся в ф. 59 Киевской губернской 
канцелярии. Используемые нами документы из этих фондов еще надлежащим образом 
не введены в оборот даже в свете истории российско-крымских и запорожско-крымских 
отношений, не говоря уже об отношениях Крыма с Кабардой.
Несколько документов за май – август 1762 г. были изданы в 1886 г. А.А. Андриев-

ским [Андриевский 1886], а также в последнее время изданы упомянутые выше доку-
менты Канцелярии Новосербского корпуса, которые проливают свет на события 1761–
1762 гг. [Канцелярія… 2005].
Несмотря на то что русско-турецкая война 1737–1739 гг. де-юре решила “черкесский 

вопрос”, объявив 6-й статьей Белградского трактата (от 18 сентября 1739 г.) Большую и 
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Малую Кабарду независимыми и обозначив эту территорию как барьерную зону между 
Портой и Россией, на практике дело обстояло иначе. Кубанский сераскер, будучи одной 
из ключевых фигур крымской политики на Кавказе, активно содействовал притязаниям 
хана на земли адыгских племен. Более того, сыновья крымского хана – крымские сул-
таны – как представители черкесской знати по материнской линии, также активно вме-
шивались в политику, проводимую князьями Большой и Малой Кабарды. Как до, так и 
после 1739 г. походы крымских татар на Кабарду и Черкесию для взятия ясыря были 
обычным делом, и спор о числе высылаемых в Бахчисарай черкесских юношей и деву-
шек разгорался время от времени с новой силой. Он был связан либо с желанием темир-
гойцев, как и других черкесов, фактически выйти из крымского подданства, а точнее, 
данничества1 [Пейсонель 1990, 12], либо со стремлением татар увеличить количество 
ясыря, что в итоге и приводило к вооруженным столкновениям между сторонами.
В современных изданиях отмечается обязанность правителей Кабарды участвовать 

в военных походах османских и крымских правителей, а также платить подушную и 
поземельную подати [История Востока 2004, 141].
Документальные материалы, в свою очередь, говорят о том, что крымские ханы в 

основном довольствовались тем, что темиргойцы “дабы не иметь помешательства в 
пашне на ниских при горах местах, и в содержании там же скота своего… добровольно 
дарили ханов в знак своего послушания некоторым числом лошадей и пленниками, а 
иногда и в службу их употреблялись, однако не инако как в тамошних ближних местах” 
[Кабардино-русские… 1957, 266]. В документе тех лет отмечалось также, что “сей на-
род по положению своего жилища хотя почитается подвластным ханов крымских, но 
по крепости гор, в которых живут, слушают их в чем сами хотят” [Кабардино-русские… 
1957, 266].
Темиргойцы в ХVІІІ веке были одним из самых многочисленных племен западно-

адыгского субэтноса, а их численность на 1768 г. достигала 13 тыс. человек, в то время 
как, например, бесленейцев и натухайцев насчитывалось соответственно 700 и 600 че-
ловек2 [Кабардино-русские… 1957, 226]. Пределы проживания темиргойцев были меж-
ду р. Кубанью и р. Лабой, затем между средним и нижним течениями р. Белой и 
р. Лабы [Ногмов 1994, 97], а на берегу последней и доныне этот факт подтвержден су-
ществованием ойконима этнонимического происхождения – станицы Темиргоевской. 
Известный историк адыгских народностей Ш. Ногмов дает этноним “темиргоевцы” (те-
миргойцы) наряду с другими вариантами – “кемиргоевцы”, “кемгуй” [Ногмов 1994, 97].
Положение черкесских (адыгских) народов, населявших Большую и Малую Кабар-

ду, осложнялось тем, что, несмотря на указанные положения Белградского трактата, 
Россия с одной стороны, а Крымское ханство при негласной поддержке Порты – с дру-
гой продолжали борьбу за влияние на черкесские правящие элиты. В такую ситуацию 
излишнюю напряженность вносила борьба между баксанской и кашкатавской группи-
ровками. Баксанская партия, представленная княжескими родами Бекмурзиных, Ата-
жукиных, Мисостовых, была большей частью пророссийской, но в 1760 г. хану 
Крым-Гирею удалось привлечь на свою сторону некоторых из них, призывая в письме 
“стараться общим согласием предаться сиятельной Порте и Крыму, следуя правилам 
мусульманского закона” [Смирнов 1948, 65]. Не имея возможности после 1739 г. от-
крыто предъявлять претензии на Кабарду, крымские ханы “для того изобрели… способ, 
чтоб производить на них (черкесов. – Авт.) частые при Порте Оттоманской жалобы, 
бутто в противных их с трактатом поступках, и тем их беспокоить” [Кабардино-
русские… 1957, 224]. Опираясь на религиозные мотивы, Крым-Гирей писал и султану, 
акцентируя внимание на том, что Россия насильно обращает в православие черкесов. 
“Крым-Гирей… жаловавшись сперва Порте бутто в Кабардах… тамошней народ при-
нуждается к принятию христианского закона” докучал своими претензиями и “здеш-
ним пограничным командирам… в том, что кабардинцы помогают его противникам”, 
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тем самым “явно и нагло ищет ныне кабардинский народ чинимыми оному разными… 
внушениями привесть в свое подчинение” [Кабардино-русские… 1957, 224].
Тогда же, в 1760 г., черкесы баксанской партии, чтобы доказать свою преданность 

крымскому хану, собирались оказать ему помощь в усмирении черкесов-темиргойцев. 
Присланный российским правительством в Кабарду майор Татаров не только сумел по-
мирить баксанскую и кашкатавскую группировки, но ему удалось отговорить баксан-
ского князя Бамата Кургокина от перехода под юрисдикцию Бахчисарая и “отклонить 
вмешательство его (Бамата Кургокина. – Авт.) в дела ханские с Темиргоями” [Бутков 
1889, 266].
Крым-Гирей, памятуя о том, что Кабарда была местом постоянного укрывательства 

беглой крымскотатарской знати, назначает (не позднее октября 1760 года) кубанским 
сераскером Багадыр-Гирея, возлагая на него важную миссию. Крымский хан отмечал: 
“…для усмирения издревле находившихся у нас в подданстве темиргойских черкес от 
противности определен был от меня на Кубани сераскером Багадыр Гиреи солтан, ко-
торому от меня велено быть в том старание употребит” [ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, 
д. 3988, л. 2].
В то время как баксанцы собирались помочь хану усмирить черкесов-темиргойцев, 

Багадыр-Гирей в октябре 1760 г. писал в Бахчисарай, что “в бытность мою в Темиргое 
с войском… помянутой Халим Гирей, ханов сын, так и дятька ево Аклав, хану крым-
скому, государю нашему не покорились, и с противниками хана крымского сообщи-
лись” [Кабардино-русские… 1957, 206]. 
Еще в бытность самого Крым-Гирея буджакским сераскером, после того как Порта в 

1755 г. сместила крымского хана Арслан-Гирея, заключив его под арест, двое сыновей 
последнего вместе с Крым-Гирей-султаном были вынуждены искать убежища у черке-
сов [Бутков 1889, 265]. Так, кроме указанных крымских султанов, в 1758 г. в Кабарду 
ушел смещенный тогда же крымский хан Халим-Гирей вместе с ближайшим окруже-
нием, не желая, чтобы его постигла участь Арслан-Гирея. 
Попутно стоит отметить, что в дореволюционной литературе имела место некото-

рая путаница, когда речь шла о крымском хане Крым-Гирее, которого отождествляли с 
сыном предыдущего хана Халим-Гирея – Крым-Гирей-султаном. Так, П.Г. Бутков 
утверждал, что бежавшие в Кабарду в 1755 г. сыновья крымского хана Арслан-Гирея 
находились там до 1762 г., “кроме Крым-Гирея, который в 1758 г. был возведен на место 
Селим-хана” [Бутков 1889, 266]. Но документы показывают, что и после 1758 г. быв-
ший кубанский сераскер Крым-Гирей-султан продолжал разыскиваться российскими 
властями, которые требовали его удаления из Кабарды [Кабардино-русские… 1957, 
210, 214]. Следовательно, упомянутые здесь беглый кубанский сераскер и крымский 
хан – это совершенно разные исторические личности. 
О высылке из Кабарды султанов (детей крымских ханов от браков с черкесскими 

княжнами. – Авт.) и о недопустимости создания там враждебной крымскому двору 
группировки Крым-Гирей проявлял заботу, уже будучи ханом. Однако рассчитывать 
при этом на преданность и послушание кубанских сераскеров Крым-Гирею не прихо-
дилось, так как ханы сами потворствовали своевольству своих сыновей, из числа кото-
рых и выбирались сераскеры. Кроме того, кубанские сераскеры находились в более 
выгодном положении (удаленность от Бахчисарая, определенная экстерриториальность, 
четкая очерченность фронтира владений, поддержка черкесской знати), нежели бу-
джакский сераскер или перекопский каймакан, что позволяло кубанским правителям 
проявлять определенную независимость, часто граничащую с произволом. Так, сын 
Халим-Гирея – кубанский сераскер Крым-Гирей “дурно повел себя в народе черкес-
ском”, а “поведение их (ханских детей. – Авт.) привело к тому, что влиятельные мурзы 
открыто выступили против хана, который вместо того, чтобы унять легкомысленных 
сыновей, поддерживал их несправедливыми распоряжениями” [Смирнов 1889, 235]. 



Східний світ №4 2012                                                                                                              93

А.М. Пономарев

К началу 1761 г. для Бахчисарая назрела ситуация, при которой необходимо было 
принимать радикальные меры. В Кабарде продолжали находиться беглые представите-
ли крымскотатарской знати. Российские власти приказывали выслать “салтанских де-
тей трех человек, также и беглых Оттоманской Порты салтанов, а особливо… бывшаго 
кубанского сераскера Крым-Гирея”, как источник напряженности внутри- и внешнепо-
литической обстановки в Кабарде, ухудшающий ее отношения с Россией и Крымом 
[Кабардино-русские… 1957, 6, 214]. Отметим, что удалось это сделать лишь к 1763 г.
В конце марта 1761 г. Крым-Гирей принял решение организовать военный поход на 

темиргойцев, несмотря на то что подобные попытки, предпринятые предыдущими 
крымскими ханами, почти всегда имели для Бахчисарая плачевный исход. Последняя 
из подобных военных акций, предпринятая ханом Арслан-Гиреем весной 1755 г., в оче-
редной раз показала слабость крымского войска [Скальковский 1886, 333]. Также стало 
известно, что над войском, которое выступит на Северный Кавказ, “велено быть глав-
ным командиром кубанскому серѣскеру Батыр Гирею” и что, собравшись, “все войски 
пойдут противу черкесов по прошению ево ханскому з дозволения его салтанского ве-
личества во отмщение крови убитого оными черкесами ево ханскова дяди3 и в забрани 
дарованного от него хана немалова числа имущества и за недачу противу прежнего 
обыкновения сполна есеру” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 31 об. – 32]. Уби-
тые в 1729 г. темиргойцами два крымских султана были вторым и более весомым аргу-
ментом Крыма для обоснования своего похода на черкесов. Российские власти, 
сознавая, что кровная месть – неоспоримый довод, против которого нет контраргумен-
тов, требовали от баксанцев в случае прибытия крымского хана на Кубань “никакого 
вспоможения им темиргойцам не чинить и к ним нимало не приставать” [Кабардино-
русские… 1957, 214].
Оставляя в стороне вопрос о том, насколько Порта разрешала Крыму вмешиваться в 

дела Кабарды, следует отметить, что видимые усилия, направленные против его похода 
на Северный Кавказ, все же были предприняты. Понимая, что подобная акция не улуч-
шит отношений с Россией, Порта выслала свое войско в двух направлениях. Одна часть 
была отправлена в Хотин, а другая в Буджак, во главе которой были два (!) паши. Это 
не могло не встревожить Крым-Гирея. Ведь, кроме упреждения похода хана на темир-
гойцев, была еще одна, более весомая причина, о которой скажем ниже. А в Бахчисарае 
тем временем “толко де слух носится якобы тѣ паши идут против хана… и якобы на-
место ево другой хан с оным войском прибыть имѣетъ” [ЦГИАК Украины, ф. 229, 
оп. 1, д. 91, л. 41]. Подбадривая своих мурз и самого себя, Крым-Гирей ничтоже сумня-
шеся в ответ на грядущие трудности отвечал, что “как де он то ханство получил саблею, 
так де саблею и отдаст” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41]. 
О своенравном характере Крым-Гирея и непослушании его как России, так и Порте 

знали и на берегах Невы. Императрица Елизавета Петровна в своем Указе отмечала, 
что “нинешний хан кримской при всех случаях оказивает себя здешней стороне злона-
мереним, и что он нрава безпокойного, и поступает по своему произволу и противу на-
мерения самаго турецкого двора” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 80].
Одной из причин, вынудивших Порту принимать меры против зарвавшегося васса-

ла, было то, что бендерский Ибрагим-паша, укрываясь от бунта янычар, бежал в Хан-
Кишлу4 к буджакскому сераскеру, а оттуда в Крым. Порта, узнав о предоставлении 
политического убежища бендерскому паше, назначила крымским ханом Хаджи-Гирей-
султана, который следовал в Бахчисарай при поддержке войск упомянутых двух трех-
бунчужных пашей [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 80–80 об.]. Также недо-
вольство Стамбула вызывали сепаратные переговоры Крым-Гирея с представителями 
прусского короля Фридриха ІІ, которые сводились к предложению военной помощи 
взамен на денежное вознаграждение. Так, один из самых опытных и мудрых чиновни-
ков Порты великий визирь Коджа Рагыб Мехмед-паша (1757–1763 гг.) был сторонником 
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взвешенной политики Турции по отношению к европейским государствам. Заключая 
договора со Швецией, Пруссией, Данией, Порта намеревалась идти в ногу с европей-
ской дипломатией [История Востока 2000, 385]. При этом вмешательство вассалов сул-
танов в европейские дела не только превышало полномочия хана, но и вредило автори-
тету официального Стамбула на международной арене. 
Как только Крым-Гирею стало известно о приближении турецкого войска, он сроч-

но выехал в Перекоп, где на протяжении трех (!) дней осматривал крепостные стены 
[ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41]. Убедившись в необходимости починки 
крепостных укреплений, хан приказал усилить “Перекопъ трехъстѣнною работою и 
вокруг оной ров глубиною до сѣми сажень [чтобы] здѣлан был” [ЦГИАК Украины, 
ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41 об.]. Причем на работу отводилось такое ограниченное коли-
чество времени, что Крым-Гирей пригрозил ответственному за ремонт перекопскому 
орбей-султану и каймакану Салиху Дабакию-эфенди, что “ежели де к прибытию ево 
ханскому не здѣлают, то… надсмотрщики (т.е. и сам орбей-султан. – Авт.) имѣют быть 
казнены” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41 об.]. Причем дату контрольного 
осмотра хан не указал, но по его решимости и принимаемым мерам было видно, что он 
будет стоять на своем до конца.
При этом приготовления к походу на темиргойцев не прекращались. Донесения за-

порожских разведчиков относительно количества собираемого войска отличались на 
десятки тысяч. В конце марта, когда оживилась подготовка к походу, в Кош посыпались 
сообщения о передвижениях ногайцев. Собранные по одному человеку с семьи (!), вои-
ны получили приказ быть “в ежечасной готовности к походу якобы на черкес… и 
оные… на Буджак тритцать тысяч татары на сих днях переправлятца имеют на нагай-
скую сторону под деревнею Татар Кишла” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 35]. 
Другие конфиденты сообщали о сборе одного воина с каждого второго котла, что 
уменьшало сумму в два раза, а иные увеличивали число войск соответственно до 40, 
60, 80 тыс. [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 39, 51 об., 52 об.]. 
Планы Крым-Гирея постоянно менялись или, точнее, корректировались новыми 

обстоятельствами, неизвестными нам до сих пор. Уже в самом конце марта крымско-
ногайское войско было собрано в степном Крыму полностью готовым, чтобы отпра-
виться в поход на черкесов. Находясь в Перекопе, хан отдал приказ “наряженному 
войску выступит в поход ис коих жамбулуковские, едичкулские и крымския татары вы-
ступили и не доезжая до Перекопа дву[х] миль возвратились обратно в свои мѣста 
впредь до его ханского указу” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41 об.]. По на-
шим подсчетам, войско выдвинулось 30 марта – 2 апреля 1761 г. и тогда же вернулось 
под Бахчисарай, где “от множественного де собрания войска великое чинится крымско-
му народу раззорение” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41 об.].
По другим данным, еще в начале апреля до 40 тыс. ногайцев Буджакской и Ногай-

ской (Едисанской) орд переправлялись морем из Очакова через Кинбурнский лиман в 
Крым, откуда “помянутое войско следует под горские черкесы для приведения их по 
прежнему под свою власть” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 41 об.].
Таким образом, вырисовывалась определенная картина. Крымско-ногайское войско 

первоначально собралось во второй половине марта 1761 г. под Хан-Кишлой. Но 
вследствие стягивания к Аккерману войск очаковского и бендерского пашей, которые 
стремились согласно указаниям султана не допустить концентрации военных сил 
Крым-Гирея на границе с Россией и Польшей, была произведена рекогносцировка, в 
результате чего крымско-ногайские отряды были переправлены морем в степной Крым, 
откуда и выдвинулись на Северный Кавказ. Выступление, очевидно, было произведено 
в сторону Тамани, с переправой через Керченский пролив, т.к. свидетельств о том, что 
хан нарушил барьерную зону, не выявлено. 
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Крымско-ногайское войско, выйдя в поход в первой половине апреля 1761 г., насчи-
тывало, по нашим оценкам, около 30–50 тыс. воинов. На Кубани к ним должны были 
присоединиться еще около 20–30 тыс. кубанских ногайцев и некрасовцев во главе с 
Багадыр-Гиреем. Однако вступить в бой с черкесами в таком количестве им не удалось. 
Еще на Кубани между командующим едисанскими ногайцами Капай-мурзой и крым-
ским визирем Ислам-агой возник конфликт – “в везѣра в команде бит тот мурза в голо-
ву, а везерь по обоим рукам шаблями, един другого ранили”, вследствие чего “с обоих 
их сторон орди в… урочище Капилу5 забунтовавшис частие между собою сражения чи-
нят и дале в черкеси нейдут” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 57]. В это время 
в урочище прибыл черкесский посланник Касай-бей с предложениями перемирия, 
предложив “сот[ни] двѣ душъ ясира щеркес”, на что крымский визирь затребовал ты-
сячу душ ясыря. Касай-бей ответил, что такое количество дано не будет. 
Становилось понятно, что вооруженного столкновения не избежать. На стороне 

крымского хана, кроме крымских татар, выступали едичкульцы, кубанские ногайцы и 
некрасовцы. Сражение, учитывая время выступления в поход и первые донесения после 
столкновения, должно было произойти в первой половине мая. Несмотря на численное 
преимущество нападавших, оно было проиграно, крымская сторона потеряла 360 чело-
век. Не желая дальше продолжать кровопролитие, темиргойцы в знак примирения обе-
щали давать ясырь, в залог исполнения чего в Бахчисарай были высланы 12 (по другим 
данным – 15) черкесских аманатов [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 101, 117]. В 
конце июля Крым-Гирей послал указ визирю, чтобы он возвращался из черкесского по-
хода, а для упреждения на него жалоб со стороны кабардинских князей хан отправил в 
Стамбул из Гезлёва “ясиру хлопцѣв и дѣвчат грузинских и черкеских 75 душ” [ЦГИАК 
Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 101].
Тактической ошибкой крымского визиря Ислам-аги после сражения было то, что он 

не отвел войска из поля досягаемости противника, а продолжал настаивать на выплате 
ясыря, доведя его количество до 300 душ, взамен 200, которые предлагались первона-
чально черкесским посланником в урочище Копыл. Но и это не устраивало крымскую 
сторону, которая по наставлению Крым-Гирея требовала тысячу душ. 
Тогда темиргойцы сами предприняли успешную атаку. В рапорте Крым-Гирею ви-

зирь отмечал, что “черкеси напав на стан ханского войска розбили и урон войску при-
чинили”, прося далее, чтобы хан “поболше войска да не голого, но уборного прислал 
бы, а они де черкеси воеватся готови, а везир де с войском с черкесами войну продол-
жат несостоятелен и некоторие султани сродники ханские, находящиеся в черкесах 
хану несклонни и несогласни” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 117–117 об.].
Сразу же после получения таких известий Крым-Гирей отправил буджацкому се-

раскеру указ о приведении войск в готовность, а в Бахчисарае приказал оружейным ма-
стерам чинить неисправные ружья и делать новые, а также заготавливать припасы для 
сейменов. В крымской столице ходили слухи, что хан, кроме конницы, собирается по-
слать для усмирения черкесов 10 тыс. пехоты с пушками, во главе которых пойдет либо 
нуреддин-султан, либо калга-султан [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 113, 17–
117 об.]. Сам Крым-Гирей не решался возглавить карательный поход, “понеже де султа-
нов и народов кримских и протчих огорчил”, после чего его, как отмечали современники, 
вряд ли и в Крым пустят. Посему военные приготовления оставались в глубокой тайне, 
а дата выступления была неизвестной до самого конца. Возможно, при других условиях 
хан лично возглавил бы поход, но оставлять престол, когда существовала угроза быть 
замененным другим кандидатом, было огромным риском для Крым-Гирея.
Возвращаясь к нападению темиргойцев на крымско-ногайский лагерь, стоит отме-

тить, что в донесении визиря не упоминается кубанский сераскер Багадыр-Гирей. Види-
мо, Ислам-ага не решился напрямую доложить об измене сераскера хану, завуалировав 
это выражением, что “некоторие султани сродники ханские… хану несклонни и не-
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согласни”. Об этих событиях позже скажет сам Крым-Гирей, с прискорбием утверждая: 
“Багадыр Гирей солтан не токмо не исполнил моего повеления (усмирить темиргой-
цев. – Авт.), но и сам сообщас с темиргойцами явился мне в противности и измене” 
[ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3988, л. 2].
Вспомним, что в урочище Копыл возник спор с последующими потасовками сторон, 

едва ли не развалившими всю крымско-ногайскую коалицию. По нашему мнению, она 
была спровоцирована именно кубанским сераскером, чьи неуемные аппетиты послу-
жили дурным примером для визиря и едисанского мурзы.
Вступив в сговор с темиргойскими мурзами, Багадыр-Гирей решил напасть на но-

гайцев племени “касаи улу”, которые кочевали в низовьях р. Кубани, чтобы подчинить 
их себе. За это своевольство он жестоко поплатился вместе с темиргойцами. “Мурза 
темир[гойский] (Шамамбытев. – Авт.) так и протчие ево согласники некоторою частю 
побиты в смерть… сам Багадыр Гиреи раненой бегом спася” [ЦГИАК Украины, ф. 59, 
оп. 1, д. 3988, л. 2]. Кубанский сераскер отвел с собой часть кубанских ногайцев, чем и 
обрек недостаточно вооруженных крымских татар и ногайцев на поражение, одновре-
менно деморализовав их своим переходом на сторону темиргойцев. О себе же Багадыр-
Гирей пустил слух, что он хочет собрать войско и выступить против Крым-Гирея. 
Крым-Гирей строго обошелся со своими подданными, не сумевшими покорить те-

миргойцев. Так, “везира кои с войском на черкесах был переменил другим везиром, а 
переменного в железо заковат велел” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 119].
Не желая обострять отношения с Россией и в то же время не имея возможности 

усмирить Крым-Гирея, султан формально разрешил брать ясырь с черкесов. Так, 
25 сентября 1761 г. хан получил от султана ферман с требованием, чтобы подвластные 
ему ногайцы воздерживались от воровства, разбоев, смертных убийств, от побегов в 
российские и польские пределы, поддерживая при этом соседственную дружбу с Рос-
сийской империей и Польшей, “а на черкесов воеват позволено (!) и ежели по указам 
поступатимем, то по смерт его ханом быть обнадежено” [ЦГИАК Украины, ф. 229, 
оп. 1, д. 91, л. 119–119 об.].
Но не все приближенные хана разделяли его планы касательно организации нового 

похода на черкесов-темиргойцев. Так, в конце сентября – начале октября 1761 г. новый 
визирь доказывал хану нецелесообразность очередной военной акции, поскольку “чрез 
бариерные места поход мирному трактату будет предосудителен, а войско донское при-
мет [это] за неудовольствие” [Канцелярія… 2005, 313]. Критика возымела частичное 
воздействие на хана, из-за чего Крым-Гирей “тот поход свой отменил, а на везира и на 
агу за учененное ему представление в злобе от должности их отрешил”, но при этом 
“предписанное к походу войско и ныне без отмены в жилищах своих состоит в готов-
ности”, а некоторые его части даже собирались переправляться через море в Тамани на 
кубанскую сторону к калга-султану [Канцелярія… 2005, 313].
Крым-Гирей несколько раз собирался выступить на темиргойцев осенью 1761 г., 

если не через “барьерные места”, то через Керченский пролив, но Багадыр-Гирей “за 
морем в Яникулѣ з своим войском стоит и хана кримского чрез Яникуль переправлятся 
з войском не пускает” [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 121]. Кубанский сера-
скер в связи с этим имел соответствующие распоряжения российской стороны, о харак-
тере которых будет отмечено далее. Также для упреждения перехода Крым-Гирея на 
Кубань постоянно находилось в состоянии готовности Войско Донское, а под Азов был 
прислан отряд донцов из 600 казаков [ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 119].
На протяжении лета 1761 г. Крым-Гиреем все же был выслан на Кубань небольшой 

отряд во главе с калгой-султаном, для того чтобы остатки крымско-ногайских чамбулов 
не перешли на сторону Багадыр-Гирея. Источники умалчивают о времени похода и его 
маршруте, отмечая лишь численность – 1300 ногайских воинов Джамбулуцкой орды 
[Канцелярія… 2005, 321]. Деспотичный характер правления Крым-Гирея, недаром 
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прозванного “дели-ханом”, заставлял даже ближайшее окружение держаться от него 
подальше. Так, “с черкес калга салтан с войском при нем туда от хана посланним воз-
вращатся не хочет по спору неизвестному с ханом” [ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, 
д. 3997, л. 1 об.; Андриевский 1886, 669]. Калга-султан Сеадет-Гирей, расположившись 
в Копыле (Капыле), неоднократно получал уведомления от хана с требованием вер-
нуться, но наследник престола не возвращался, лишая такой возможности и ханских 
гонцов [Канцелярія… 2005, 321].
У запорожцев было весьма ясное и четкое представление о проблемах в крымско-

черкесских отношениях, включая их генезис. Так, в конце апреля 1762 г. запорожские 
разведчики сообщали, что “с черкесами и досель мира… не окончено по надлежаще-
му”. Калга-султан, продолжая находиться на Кубани, вовсе не собирался проливать 
кровь своих соплеменников, как с одной, так и с другой стороны, учитывая и то, что 
последние сражения для крымско-ногайских войск были проигрышными. “…Только 
войны нет, потому что султан-калга з черкес уроженец и много его тамо родственников 
имеется, кроме того и сопротивиться против силы черкеской никак не можно” [Ан-
дриевский 1886, 668]. На начало 1762 г. хан в четвертый раз требовал от Сеадет-Гирея 
вернуться в Крым, но калга-султан продолжал оставаться на Кубани, уступив хану 
лишь в вопросе перевода ногайцев в Приазовье. Напряженность в отношениях между 
Крымом и Кабардой могла быть снята лишь в том случае, если бы Крым-Гирей согла-
сился уменьшить количество ясыря. Черкесская сторона предлагала хану платить дань 
как и ранее – “средолетних душ тридцать6 (?), а молодых, то есть в пятнадцать и мень-
ше, толико ж число, панцырей и лошадей черкесских добрых по двадцать (?)”, – но хан 
настойчиво требовал гораздо большего количества [Андриевский 1886, 668].
Поход, задуманный крымским ханом и имевший перед этим два неудачных примера 

во главе с визирем и калга-султаном, был предметом внимания приграничных госу-
дарств. Не обошли вниманием такие намерения и украинского гетмана К. Разумовско-
го, который уведомлял запорожцев, что “хан кримский и намерен был с войском ево к 
походу на темиргойцов с кримской на кубанскую сторону в тамошних местах учинит 
переправу. Толко ж он сераскер [Багадыр-Гирей], недозволя ему тем обявлением, чтоб 
он на кубанскую сторону не переходил, а ежели станет силоватца, то он сераскер со-
брав кубанское войско в том ему хану препятствовать будет, и отнюдь на кубанскую 
сторону не перепустит, и потому де чаятелно ему сераскеру, что хан кримской по учи-
ненному ему в переходе препятствию тот на кубанскую сторону переход учинить мо-
жет в здешних местах чрез Дон до чего б его… отвратить” [ЦГИАК Украины, ф. 229, 
оп. 1, д. 91, л. 128–128 об.].
На кубанском сераскере лежала большая ответственность за блокирование войск 

Крым-Гирея в районе Тамани, в то же время последствий за это для Багадыр-Гирея не 
предусматривалось, и если “переход ему (хану. – Авт.) учинить дозволится и от того 
что произойдет противное, то буде уже на нем сераскере ничего взискано не было” 
[ЦГИАК Украины, ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 128–128 об.].
Также были высказаны самые благоприятные отношения к Багадыр-Гирею со сто-

роны хана, который давал бывшему сераскеру последний шанс. Если Багадыр-Гирей 
“противных горских народов успокоит и в точное крымское хану послушание приведет, 
то б [хан] ево Багадыр Гирей определит по прежнему кубанским сераскером” 
[Канцелярія… 2005, 349–350].
Калга-султан, послав к Багадыр-Гирею нового кубанского сераскера Казы-Гирей-

султана вместе с тысячью своих воинов “для соглашения [с бывшим сераскером] и 
приведения тех противников крымскому хану в послушание”, узнал, что Багадыр-
Гирей “к тому никакой склонности не показал” [Канцелярія… 2005, 350].
В свою очередь, чтобы Багадыр-Гирей не мог рассчитывать на поддержку кубанских 

ногайцев, хан при помощи калга-султана перевел их весной 1762 г. на Молочные Воды 
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и Конские Воды. На Кубани ногайцев уже не оставалось, а “находятца только одни про-
тивники горские народы и их партии вверх по Лабе кочующие аулы называемые На-
врюз Улу” [Канцелярія… 2005, 350].
Тем временем, несмотря на блокаду Багадыр-Гиреем Керченского пролива и меры 

предосторожности, предпринятые донцами в “барьерной зоне”, Крым-Гирею удалось 
на середину февраля 1762 г. переправить на кубанскую сторону до 20 тыс. сейменов и 
ногайцев Белгородской (Буджакской) и Джамбулуцкой орд [Канцелярія… 2005, 332].
Багадыр-Гирей, узнав о переводе ногайцев с кубанской на крымскую сторону, в кон-

це апреля 1762 г. предпринял усилия, чтобы спасти свое ухудшающееся положение. 
Бывший сераскер “собрав горское войско и со оным… пришед между Темрюка и Ка-
пыла с кубанцами (которыми за болезнию калги-солтана командовал сыны онаго калги) 
учинил баталию”. Однако численность воинов Багадыр-Гирея (черкесов-темиргойцев и 
ногайцев навруз-улу. – Авт.) без остальных ногайцев была ничтожно мала, а посему 
“пришедшее с ним горское войско кубанцами все так разбито, что он потерял, с остов-
шими всмерть побитыми (в том числе двух мурз) и в плен взятыми потерял, с остовши-
ми принужден был бегом себя спасти” [Канцелярія… 2005, 349–350]. Так, тайный 
переход 20 тыс. воинов на Кубань и перекочевка ногайцев, склонных к сотрудничеству 
с Багадыр-Гиреем, в Приазовье обеспечили хану временный успех, все же не достигнув 
главной цели похода – уплаты дани темиргойцами.
Получив достоверную информацию о том, что Багадыр-Гирей не желает оказывать 

послушания, а возможности беспрепятственного перехода на Кубань перекрыты, 
Крым-Гирей приказал сжечь кубанские городки, а в “черкесах же войну без выграшу и 
заключения оставил, и запретил хан в черкесы не въезжать ис Крыму никому впред 
ни за чем (выделено нами. – Авт.), и пресечена путь и спален пограничной от черкес 
при пути ис Крыма бывшей базар местечко первейшее” [ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, 
д. 3988, л. 3–3 об.; Андриевский 1886, 671].
Тем временем Порта желала новых разбирательств, как по черкесским делам, так и 

по делу бендерского Ибрагим-паши, требуя, чтобы Крым-Гирей лично прибыл в Стам-
бул, через Хан-Кишлу, “зачем Капеджи-баша, а после того и другой присланы ис Царя-
града к нему были” [ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3988, л. 3–3 об.].
Хан просчитывал многие варианты, среди которых один был беспроигрышный – 

смерть посланников султана, – в случае необоснованной, по его мнению, отставки. 
Крым-Гирей собирался, не доезжая до резиденции буджакского сераскера, при под-
держке ногайцев поставить вопрос о ханском престоле ребром. “А за рекою Бугом хо-
чет хан свободитца тамошними ордами от поездки… и от смены ханства защититца (о 
которой ево смене кримцы безсумненно надеютца) ежели не забунтует орда” [ЦГИАК 
Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3988, л. 3–3 об.]. Крым-Гирей вполне справедливо рассчиты-
вал на помощь тех же ногайских племен “чтоб незвержен был с ханства защититца 
Едисанскою ордою, об котором и ханство произведен” [ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, 
д. 3997, л. 1 об.].
Для увещеваний Крым-Гирея в Очаков даже прибыл трехбунчужный паша, который 

должен был склонить хана “к послушанию Порте и чтоб ехав бесспорно в Порту” 
[ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3988, л. 4]. Неизвестно каким образом, но и на сей 
раз Крым-Гирей избежал поездки к султану, прекрасно зная, какими бывают послед-
ствия таких визитов в Высокую Порту.
Тем временем в России из-за переходного периода, последовавшего после смерти 

Елизаветы І и длившегося до прихода к власти Екатерины ІІ, политика относительно 
Кабарды была в замороженном состоянии. Поэтому кабардинские войска коалиции 
трех уделов сами начали решать возникшие проблемы. После того как бесчинства те-
миргойцев и багадыр-гиреевцев затронули казаков, бывших на рыбной ловле на Каль-
миусе, в результате чего было угнано сорок запорожцев и один из них был убит 
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[ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3997, л. 4–4 об.; Канцелярія… 2005, 325], черкесские 
князья должны были показать, на чьей они стороне. 
Так, в июне 1762 г. кабардинское войско, перейдя р. Лаба, подошло к границе обита-

ния темиргойцев, чтобы прекратить их произвол. Но, как отмечает современная иссле-
довательница Р.З. Фидарова, конфликт между темиргойцами и кабардинцами, видимо, 
удалось решить мирным путем [Фидарова 2007, 92].
Перед этим Крым-Гирей собирался сам в мае-июне 1762 г., по возвращении из Ак-

керамана, выступить на темиргойцев и кубанского сераскера. “Тогда и мню (думаю, 
имею мнение. – Авт.) для учинения помянутого Багадыр-Гирея и ево [одно]мышленни-
ков сам итти на кубанскую сторону [чтобы] оных упокоить” [ЦГИАК Украины, ф. 59, 
оп. 1, д. 3988, л. 3–3 об.].
Однако, несмотря на желание Крым-Гирея, поход так и не состоялся. Вопрос о даль-

нейшей судьбе бывшего кубанского сераскера Багадыр-Гирея оставался открытым. Дея-
тельность беглого сераскера, уведшего часть Кубанской орды и организовавшего коа-
лицию с темиргойцами, в своей совокупности являла фактор, который значительно 
отягощал существование черкесских народов в первой половине 1762 г. 
Параллельно хан зондировал и другие возможности укрепления своих позиций, но 

делал он это уже не так активно. Видимо, для участия в походе на темиргойцев и под-
держки в случае, если взбунтуются ногайские орды, на которых хан всегда опирался, и 
приглашал Крым-Гирей запорожских казаков. В августе 1762 г. запорожскому старши-
не и опытному разведчику Самойле Недзелскому от ханского переводчика Якуб-аги, 
который следовал с ханскими письмами в Киев, поступило предложение: “…хан же-
лает и советует дабы запорожское войско по-прежнему вступило с ним ханом в дружбу 
и присовокупилось до Крыму, обещал за то оному войску великое добро сыскать” 
[ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3996, л. 9].
Эта информация могла буквально взорвать Запорожскую Сечь, а посему глава Кол-

легии иностранных дел князь А. Голицын строжайше приказал “не сказывать и не раз-
глашать… оному Недзелскому под смертною казнию запрещено никому” [ЦГИАК 
Украины, ф. 59, оп. 1, д. 3996, л. 9].
Последующие после указанных событий попытки Крым-Гирея склонить кабардин-

цев воевать против темиргойских племен натолкнулись на категорический отказ. В ка-
честве аргумента был выдвинут фактор силы, – поражение крымско-ногайских войск 
во время похода крымского визиря Ислам-аги 1761 г. было слишком свежо в памяти, – 
а поэтому, прибывший в Кабарду 18 октября 1762 г. крымский чауш услышал, что “раз-
ве де крымцы забыли, как они кабардинцы напредь сего их крымцов при случившемся 
сражении [из]рубили, тогда многих салтанов умертвили и хотя ж де ныне без всякой 
причины хан крымской повелевает кабардинцам следовать ко искоренению темиргой-
цов, только они кабардинцы того не исполнят” [Фидарова 2007, 92].

Таким образом, из-за разногласий, произошедших между визирем и ногайскими 
мурзами, а также из-за перехода кубанского сераскера Багадыр-Гирея на сторону чер-
кесов поход на темиргойцев в апреле – мае 1761 г. окончился разгромом крымско-
ногайского войска. Можно предположить, что трения между тремя сторонами имели 
место из-за спора о количестве ясыря или о том, кто возглавит крымско-ногайско-
кубанскую коалицию. 
Следующая военная акция во главе с калга-султаном (лето 1761 г.) также не дала же-

лательных результатов, поскольку влияние родственников наследного принца по мате-
ринской линии было достаточно сильным, что не позволило калга-султану открыто 
противостоять черкесским племенам, учитывая при этом конфронтацию Багадыр-Гирея 
по отношению к ханскому престолу. Участие калги-султана в усмирении не столько те-
миргойцев, сколько Багадыр-Гирея ограничилось отводом ногайцев в Приазовье и разо-
рением кубанских городков.
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Намерения Крым-Гирея продолжить военные действия против темиргойцев и 
Багадыр-Гирея осенью 1761 г. – весной 1762 г. натолкнулись на непонимание визиря и 
аги (сентябрь 1761 г.), которые, не желая осложнений со стороны Османской Порты и 
Российской империи, выступили против похода хана на Кавказ, учитывая, что при этом 
будет нарушен нейтральный статус “барьерной зоны”, зафиксированной Белградским 
трактатом 1739 г.
Основным экономическим мотивом всех притязаний Крым-Гирея было значитель-

ное увеличение численности ясыря в качестве ежегодной дани и до тысячи душ – в ка-
честве компенсации за убийство темиргойцами в 1729 г. двух крымских султанов. 
Кроме запрета на вмешательство в дела черкесских племен Большой и Малой Ка-

барды, Порта пыталась с помощью военной силы сместить непослушного хана. Не су-
мев этого сделать, она продолжала смотреть сквозь пальцы на нарушение Крым-Гиреем 
этих запретов вплоть до сентября 1764 г. 
В заключение отметим, что при чтении донесения запорожской разведки видно, что 

Крым-Гирей с трудом удерживал в своей власти ханский престол. Слухи и ожидания 
его отставки буквально переполняли все круги крымскотатарского общества, не исклю-
чая и христиан. Как только стало известно о свержении Крым-Гирея, “так все народы 
за приключенные неизчислимые обиды и разорении и небывалые тягости с проклятием 
поносить его начали” [ИР НБУВ, ф. V, ед.хр. 146, л. 160 об; Смирнов 1889, 242].
Крым-Гирей был лишен ханского престола султанским ферманом в сентябре 1764 г. 

за непокорность Порте, а также нанесение “подданным крымским жителям, так едич-
кульцы, как буджацким и кубанским татарам обиды и безчисленные грабежи, и насил-
но чрез разные приметки (наводки. – Авт.) от греков, армян и жидов вымогателствы 
денег немалых сумм” [ИР НБУВ, ф. V, ед.хр. 146, л. 160 об.; Смирнов 1889, 242].
В предместье Бахчисарая – Ашламе совершенно бесплатно был выстроен ханский 

дом, где “всякой лес, так и дикое каменье, черепицу, известь и всякие материалы под-
данные христиане и татары с наибольшею трудностию и тягостию возили безденежно”, 
а хан “за рабочих денег ни единой аспры не дал”. Помимо православных, Крым-Гирей 
открыто обирал и своих, правоверных: “…у многих турок, у мурз и татар ясырь му-
жеска и женска пола брал за сторгованную цену, а денег не платил” [ИР НБУВ, ф. V, 
ед.хр. 146, л. 161].
Кроме факторов, обусловивших смещение хана и имевших отношение к внутренней 

политике Крым-Гирея, были и внешние, в частности такие, как вмешательство в кабар-
динские дела. Турецкие историки XVIII века считали, что Крым-Гирей, желая добиться 
своего, не думал о конечных результатах своей политики, нарушая тем самым мирные 
условия Белградского трактата 1739 г. и подталкивая Порту к войне с Россией. “Сверх 
того, – писал историк Васыф, – усиленными налогами он разорил государство и приня-
тыми на себя неуместными притязаниями (в том числе и к черкесам. – Авт.) потерял 
свой престиж и авторитет” перед лицом Порты [Цит. за: Смирнов 1889, 243].
Обладавший большой харизмой, Крым-Гирей был непредсказуемым политиком и 

ради власти был готов на любые жертвы. Однако своих амбиций относительно непо-
корных ему темиргойцев он так и не смог удовлетворить.

1 Еще М. Пейсонель отмечал, что черкесские племена должны рассматриваться как данники 
Крымского ханства, а не подданные, однако ошибочно утверждая при этом, что хан брал с чер-
кесских племен ясырь лишь при вступлении в должность [Пейсонель 1990, 12].

2 При этом считали только мужчин боеспособного возраста.
3 Рассматривая проблему гибели кубанского сераскера и его брата в 1729 году, исследователи 

В.В. Грибовский и Д.В. Сень говорят о двух версиях – “кабардинской” и “черкесской” (точнее, 
“темиргойской”). В поддержку второй, ссылаясь на В.Д. Смирнова, они отмечают, что весной 
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1729 г. Бахты-Гирей (самопровозглашенный султан) с небольшим отрядом отправился к темир-
гойцам “для взятья от них обыкновенной дани, которые-де черкесы давали ему… в дань тысячу 
ясырей”. Но, по-видимому, он переоценил силу своего авторитета, и ночью черкесы напали на 
его лагерь и убили вместе с братом, кубанским сераскером. За последнего и собирались мстить 
крымские татары во время похода 1761 г. Подробнее смотрите: В.В. Грибовский, Д.В. Сень. 
“Кубанский вектор” во взаимоотношениях калмыков и ногайцев в первой трети ХVІІІ в. // http://
www.ukrterra.com.ua/developments/history/su/kuban_vector.htm

4 Селение Хан-Кишла (Ган-Кишла, также и Татар-Кишла) – место, которое наряду с Кауша-
нами использовалось в летнее время как резиденция крымского хана и буджакского сераскера. 
Располагалось на правом берегу Нижнего Днестра, в четырех часах конного перехода от Бендер. 
Ныне – с. Удобное Овидиопольского р-на Одесской обл., Украина.

5 Очевидно, речь идет об урочище, одноименном с городком Копыл в устье р. Кубани, где на-
ходилась резиденция кубанского сераскера.

6 Очевидно, речь идет об уплате ясыря с каждой сотни человек, далее с каждой сотни лоша-
дей.
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Традиционный костюм является важным элементом материальной культуры любо-
го народа. Помимо утилитарной функции, костюм наделен знаковой системой, по-

зволяющей различать людей по полу и возрасту, по территориальной, этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности [Древняя… 1986, 4; Кузнецов 1995, 43–44]. 
Женский костюмный комплекс, по сравнению с мужским, как правило, более подчинен 
возрастным, субэтническим, этническим и конфессиональным различиям [Кузнецов 
1995, 44]. Благодаря этому женский костюм является полноценным историческим ис-
точником, иллюстрирующим сложный процесс этногенеза и позволяющим проследить 
историю народа, его быта и культуры.

Женский костюм варваров Юго-Западного Крыма известен в основном по находкам 
из могильников. Женщин хоронили в парадной прижизненной одежде. О том, что это 
одеяние не было специально сделано для погребения, свидетельствуют многочисленные 
следы поношенности и ремонта на металлических аксессуарах. Отсутствие полностью 
сохранившихся образцов одежды в раннесредневековых погребениях из Юго-Западного 
Крыма не позволяет восстановить фасон одежды и ее покрой. На основании имеющихся 
данных – зафиксированных in situ в погребениях нашивных бляшек, своим расположе-
нием показывающих края одежды и передающих ее контур, – можно охарактеризовать 
силуэт одежды, форму отдельных элементов, а также систему декора. О типе одежды 
свидетельствуют и функциональные детали – наплечные и поясные застежки. Для ре-
конструкции костюма также важно определить место украшений и способы их ноше-
ния. Информация о тканях и ткацком производстве дополнит общее представление об 
одежде. Необходимо учесть содержащиеся в сочинениях византийских авторов сведе-
ния об одежде современниц и обо всем, что связано с производством тканей, одежды, 
украшений и их торговлей, а также привлечь обширный иконографический материал, 
представленный на византийских фресках. В названных источниках отражены общие, 
характерные для многих народов тенденции в развитии одежды интересующего нас 
времени. При описании византийской одежды использована терминология Н.П. Конда-
кова [Кондаков 1929; Кондаков 1998]; мы сознательно избегаем некоторых греческих 
названий, фигурирующих в письменных источниках, поскольку неясно, к какой именно 
одежде они относятся.
Изготовление тканей и одежды. Раннесредневековый текстиль из Юго-Западного 

Крыма представлен только небольшими фрагментами, прикипевшими к окислам на ме-
таллических деталях одежды. Обычно это остатки “холщевой” ткани или “полотняной 
материи” [Репников 1906, 48; Айбабин, Хайрединова 2008, табл. 19, 8; 68, 6; 101, 13]. 
Ткани, выполненные в этом переплетении, ткали из разных нитей: льна, шерсти, шелка 
и других [Иерусалимская 2005, 34].
С эпохи античности в Северном Причерноморье отдавали предпочтение шерстя-

ным тканям. Сырья для их изготовления было достаточно, поскольку овец разводили 
повсеместно [Герцигер 1973, 87]. Судя по остеологическому материалу из могильни-
ков, население Юго-Западного Крыма занималось овцеводством и в эпоху раннего 

Э.А. Хайрединова
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Средневековья [Айбабин 1999, 82]. Остатки шерстяной ткани обнаружены в погребе-
ниях из могильников Сахарная Головка и Черная Речка [Бабенчiков 1963, 96; Веймарн 
1963, 44, 46–48]. В двух захоронениях первой половины V в. из керченского склепа 154 
сохранились обрывки гофрированной ткани коричневого цвета из шерстяной материи 
сложного плетения в виде ромбов и фрагмент коричневой шерстяной материи простого 
полотняного плетения [Засецкая 1993, 75, 78, кат. 226, 248]. Из шерстяной материи в 
позднеримское время шили одежду и жители окрестностей Херсонеса. Шерсть эта 
была низкого качества, что подтверждается и свидетельствами древних авторов об от-
сутствии тонкорунных овец в Понте [Крупа 2000, 119]. В позднеримском могильнике 
Килен-Балка из округи Херсонеса зафиксированы остатки текстиля растительного 
происхождения, а также смешанные ткани из растительных и шерстяных волокон [Кру-
па 2000, 115, 116, табл. 2]. На обороте одной из больших пряжек из Чуфут-Кале, из 
склепа 41, сохранился фрагмент грубой льняной ткани [Кропоткин 1958, 210]. На Бо-
споре в римское время также использовали льняные ткани [Герцигер 1973, 87, 97, 
кат. 33]. Однако неизвестно, были ли они привозными или местными. О возделывании 
в древности в Крыму льна для тканей никаких письменных данных нет. Опираясь на 
сообщение Геродота о выращивании в Скифии конопли, некоторые исследователи 
предполагают, что в Северном Причерноморье производили конопляные ткани подоб-
но тому, как это делали во Фракии [Гайдукевич 1952, 396; Герцигер 1973, 87]. Отметим, 
что в Византии, где в равной степени использовали шерстяные и льняные ткани, одеж-
да изо льна считалась более богатой, чем шерстяная [Kalamara 1995, 161, 163].

Жители Юго-Западного Крыма шили одежду в основном из домотканой материи. 
Наличие в погребениях пряслиц – грузиков для веретен – свидетельствует о производ-
стве пряжи, а вместе с тем и о ткацком деле, для которого выделка пряжи была необ-
ходимой подготовительной стадией [Гайдукевич 1952, 396]. Прядение было широко 
распространенной отраслью хозяйственной деятельности, им занимались почти в каж-
дой семье. В женских погребениях часто фиксируются железные и бронзовые иглы – 
небольшие, для более тонких тканей, и крупные, которыми сшивали грубые ткани.
В эпоху раннего Средневековья использование домотканых тканей было распро-

странено повсеместно. Например, в Византии во многих богатых городских домах су-
ществовали собственные ткацкие мастерские, иногда довольно крупные [Курбатов 
1971, 86]. Несмотря на то что служанки ткали в доме, одежду и ткани также приобрета-
ли на рынке у ремесленников [Курбатов 1971, 49]. Либаний пишет об обилии мелких 
торговцев на площадях, толпах ткачей, предлагающих дешевые ткани, торговцах гото-
вой одеждой [Курбатов 1971, 97]. Синесий Киренский в письме к своему брату в Апол-
лонию сообщает: “Прибыл из Афин некий продавец башмаков, у которого ты в прошлом 
году купил башмаки. Теперь же, говорят, он привез больше товара, привез аттические 
одежды и подобающую тебе и мне летнюю верхнюю одежду. Поэтому, прежде чем он 
успеет все или лучшие вещи распродать, призови чужестранца и купи мне три или че-
тыре костюма” [Курбатов 1971, 52; Чекалова 1984, 646; Synesii, col. 1380]. В Констан-
тинополе были магазины торговцев шелком и лавки привозных сирийских материй 
[Рудаков 1997, 129]. Либаний сообщает, что в больших деревнях есть ремесленники, 
живущие за счет своего ремесла. Среди них – сапожники, ткачи и портные [Курбатов 
1973, 31]. Крестьяне, прибывшие в город Тримифунт (Кипр) поклониться мощам пре-
подобного Спиридона, на местном рынке покупали себе одежду [Рудаков 1973, 115].
Наверняка и жители Юго-Западного Крыма приобретали некоторые одежды на рын-

ке у ремесленников. Особенно это касается парадных, расшитых золотом одеяний. На-
боры золотых бляшек, украшавших горловины платьев, как правило, стандартны в 
одновременных погребениях из разных могильников, что может свидетельствовать о 
едином, централизованном производстве декорированной ими одежды. Ремесленные 
центры по производству одежды могли находиться в крупных укрепленных поселениях – 
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на плато Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Бакла. В эпоху раннего Средневековья 
крупным центром с развитым товарным производством, с широкими торговыми свя-
зями был Херсон [Айбабин 1999, 168–170]. Жители Юго-Западного Крыма могли об-
менять в Херсоне продукты земледелия и животноводства на продукцию городского 
ремесла, не только местного, но и привозного, в число которой входили и ткани [Айба-
бин 1999, 132; Якобсон 1964, 10].
Основные элементы женской одежды. Для того чтобы понять, из каких компонен-

тов состояла женская одежда, обратимся к материалам из погребений эпохи Великого 
переселения народов из Керчи, Танаиса, Центральной и Западной Европы, содержав-
шие металлические аксессуары, характерные и для костюма жительниц Юго-Западного 
Крыма.
В открытой в 1964 г. в Хохфельдене могиле середины V в. зачищено погребение бо-

гатой женщины 50–70 лет [Alduc-Le Bagousse, Pilet 1992, 75, 77, 86]. В захоронении, на 
ключицах, локтевых суставах и костях запястий, лежали нашивные бляшки, штампо-
ванные из золотой фольги. Нашивные бляшки свидетельствуют о присутствии двух ти-
пов одежды: платья с длинными рукавами, полукруглый ворот и край рукавов которого 
были обшиты круглыми бляшками, и накидки с короткими рукавами, украшенными 
по краю S-видными и овальными бляшками. Двупластинчатые фибулы не могли при-
надлежать платью, поскольку ворот его, как на это указывает золотая обшивка, был 
закрытым. Фибулы застегивали верхнюю распашную одежду – накидку с короткими 
рукавами [Bierbrauer 1975, 75–76, Abb. 10,1].
Накладная одежда – платье с узкими, длинными рукавами до запястья и глухим во-

ротом – зафиксирована в это же время и на Боспоре. Боспорянок хоронили в длинных 
одеждах [Шкорпил 1907, 43–44]. Платье одной из погребенных в склепе 165 было рас-
шито 55 круглыми золотыми бляшками. Ряд этих бляшек тянулся вокруг всей шеи ко-
стяка, а на рукавах они лежали кучками, поскольку были нашиты отдельными группа-
ми [Шкорпил 1907, 48]. Голову и грудь боспорские женщины покрывали “тонким и 
прозрачным, как паутина, покрывалом” [Шкорпил 1907, 43]. О закрытом платье свиде-
тельствуют и обшивки полукруглого ворота из танаисских погребений 295 и 3/1990 
первой половины V в. Отметим, что в обоих захоронениях присутствуют фибулы – пар-
ные двупластинчатые или одиночная прогнутая подвязная. Вероятно, и в Танаисе по-
верх закрытого платья женщины носили пристегивавшуюся фибулами распашную 
верхнюю одежду.
Археологические находки подтверждаются и данными иконографии, и письменны-

ми источниками. На фресках христианских катакомб IV в. из Рима и Силистры женщи-
ны изображены в далматике – разновидности туники, широкой одежде с широкими 
рукавами. Длина далматики разная: на одних фигурах ее подол достигает пола [Беляев 
1927, 213–214, рис. 10; Ferrua 1991, 120, g. 108], на других – доходит до середины го-
лени или до щиколотки [Dimitrov 1962, 37–38, g. 1, 3, 4, 7; Ferrua 1991, 92–93, 110–111, 
146, g. 71, 92, 93, 140]. Далматика полностью скрывает нательную одежду – тунику. 
Лишь на некоторых женских фигурах в разрезе горловины далматики виден край бело-
го ворота туники [Овчаров, Ваклинова 1978, рис. 36, 37]. В одежде такого же покроя 
изображены простые женщины на фресках церкви Сант Аполлинаре Нуово из Равен-
ны. Их верхнее, широкое платье подпоясано узким пояском. Из-под коротких и широ-
ких рукавов выступают узкие рукава нижней туники [Martinelli 1969, 23, 24, g. 2, 4–6].
И туника, и далматика сделаны по одному принципу – в виде сложенного пополам 

прямоугольного полотна ткани, вертикальные стороны которого сшиты. В этих боко-
вых швах оставлены отверстия для рук или для рукавов, которые пришивались допол-
нительно. В месте сгиба полотна прорезана горловина [Kalamara 1995, 38]. Форма 
горловины могла быть различной. Тунику и далматику украшали различными полоса-
ми (клавами), каемками, круглыми сегментами [Беляев 1926, 213; Кондаков 1998, 64]. 
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Шитая туника появилась на рубеже III–IV вв. и стала настоящей революцией в одежде 
[Кондаков 1929, 226]. Считается, что туника восточного происхождения – ее древние 
образцы – происходит из Ура и Персии [Kalamara 1995, 38, 198, note 76, 669]. В III в. 
она еще расценивалась как нечто экстравагантное, но впоследствии получила широкое 
распространение – в Византии ее носили все независимо от пола, возраста и социаль-
ного положения [Kalamara 1995, 198, note 668]. Шитая туника имела неоспоримое пре-
имущество над господствовавшей в античном мире драпированной одеждой: она 
облегала тело и была более практична, ее изготовление требовало меньше ткани [Kala-
mara 1995, 200].
Об одежде знатных дам можно судить по мозаикам из базилик Санта Мария Маджо-

ре в Риме, Сант Аполлинаре Нуово и Сан Витале в Равенне [Кондаков 1998, 114–119, 
рис. 80; 84; Bovini 1991, 28, 64, g. 13; 41; Ebersolt 1923, 41–42, g. 12; Oakeshott 1977, 
73, ris. X]. Женщины изображены в двух одеждах. Нижняя, нательная одежда – длин-
ная, полностью закрывающая ноги туника, с длинными или короткими и узкими рука-
вами, выполненная из легкой белой материи. На некоторых фигурах передняя часть 
туник украшена геометрическими узорами. Окаймления рукавов (поручи) туники знат-
ных дам богато украшены жемчугом или драгоценными камнями [Ebersolt 1923, 41–42, 
g. 12]. Верхнее платье – одежда из тяжелой ткани (“золотой парчи”) с короткими, ши-
рокими рукавами, из-под которых выступают узкие и длинные рукава туники. Верхнее 
платье доходит до пола, полностью скрывая тунику, либо имеет неровный, “диагональ-
ный” подол, достигающий с одной стороны колена, с другой – щиколотки. Горловина 
верхнего платья богато украшена драгоценными камнями и образует своего рода опле-
чье. На портрете покойной на фресках IV в. из Виминация горловина платья декориро-
вана овальными и квадратными камнями, расположенными в два ряда [Korać 1991, 118, 
120, g. 12, 14]. Ворот платья на женских фигурах мозаик триумфальной арки базилики 
Санта Мария Маджоре в Риме украшен пышным маниакием. Его делали из ткани, 
украшали драгоценными камнями и нашивали на горловину платья [Беляев 1926, 223].
Григорий Назианзин, живший в IV в., так описывает одежду своих современниц: 

длинное, до самых щиколоток одеяние, подвязанное поясом, и накидка на голове [Kala-
mara 1995, 33, note 64]. Его современник Иоанн Златоуст отмечает, что голова женщины 
должна быть покрыта постоянно, а не только во время молитвы [Kalamara 1995, 27–28; 
Joannes Chrysostomus, t. 61, col. 217–218]. Легкая накидка из прозрачной ткани покры-
вает голову и спадает на плечи на изображениях женщин в позе Оранты с фресок из ка-
такомб на Виа Латина [Ferrua 1991, 120, 146, g. 108, 140]. На диптихе Стиликона на 
левое плечо Серены наброшена длинная, узкая накидка. Замужние женщины носили 
покрывало – мафорий. Он окутывал весь верх фигуры, покрывая голову, грудь и руки 
[Кондаков 1998, 86, 116]. Богоматерь Оранта на серебряной бляшке с креста Равеннско-
го архиепископа св. Аньелла, умершего в 566 г., облачена в длинное, подпоясанное пла-
тье и мафорий, покрывающий ее голову и плечи и застегнутый фибулой на груди 
[Кондаков 1998, 96–97, рис. 74].
На фреске из погребальной ниши семьи Теотекния в катакомбе Св. Януария VI в. в 

Неаполе изображены рядом мать, Гилария, и дочь, Ноноса, что дает возможность срав-
нить одежду замужней женщины и девочки-подростка [Theune-Grosskopf 1995, 193, 
Abb. 155]. На Ноносе одето длинное, до пят, платье – туника из красной ткани с узкими 
и длинными, закрывающими запястья, рукавами. Полукруглый ворот платья украшен 
круглыми камнями или бусинами, расположенными в три ряда. Высоко, под грудью, 
платье подвязано поясом с бляхами. Определить одежду изображенной рядом матери 
сложно: ее голова, плечи и руки окутаны темным покрывалом – мафорием, являющим-
ся атрибутом замужества. Выглядывающие из-под мафория руки Геларии закрыты до 
самого запястья узкими рукавами темного платья. Вероятно, она одета в платье того же 
типа, что изображено на дочери.
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Иконографические данные об одежде византийских женщин подтверждаются на-
ходками в Египте целых образцов одежды, принадлежавшей коптам. Копты хоронили 
умерших в одежде, носившейся при жизни [Каковкин 1978, 3, 493, p. 81]. Основной 
одеждой и мужчин, и женщин, и детей была льняная широкая туника длиной до колен 
либо до пят, с узкими и короткими или длинными рукавами [Rutschowsckaya 1986, 82]. 
К примеру, длина полотняных туник IV–V вв., хранящихся в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ), составляет 127,5 и 129 см, а ши-
рина – 79,5 и 84 см соответственно [Шуринова 1967, кат. 5, 36]. Тунику подвязывали 
плетенным, вязанным или тканым пояском, который стягивал широкую одежду и удер-
живал образовавшиеся в результате этого многочисленные складки [Rutschowsckaya 
1986, 82]. Часто носили и по две туники. Тонкую тунику одевали на тело, используя как 
нательную рубаху. Поверх нее носили тунику из более плотной материи. При этом обе 
туники могли быть декорированы [Rutschowsckaya 1986, 84]. В состав женского костю-
ма входила накидка, представлявшая собой прямоугольный кусок декорированной тка-
ни, концы которой часто заканчивались бахромой. Известны накидки, достигавшие в 
длину двух метров [Rutschowsckaya 1986, 84]. Наиболее распространенный тип обуви 
представлял собой своего рода “мокасины”, мягкие, выполненные из кожи, невысокие 
“башмаки” [Rutschowsckaya 1986, 85, g. 4].
Для реконструкции одежды с фибулами особенно показательны находки текстиль-

ных остатков в могиле меровингской королевы Арегонды, супруги Хлотара I, похоро-
ненной около 590/600 г. в крипте базилики Сен-Дени [Périn 1991, 50, g. 10]. Королеву 
похоронили в трех одеждах: нательной рубашке, платье из фиолетового шелка и длин-
ной накидке с широкими рукавами из красно-коричневого шелка. Короткая нательная 
рубашка (она заканчивалась выше колен) сделана из тонкой шерстяной ткани. Платье 
королевы доходило до колен. На талии оно подвязано широким кожаным ремнем с па-
радным поясным набором. Накидка практически достигала пола. Ее рукава на высоте 
6–7 см от края украшены полосой красного атласа, на котором золотой нитью выполне-
на вышивка. Накидка пристегивалась на груди к платью небольшими круглыми фибула-
ми. Голову и верхнюю часть фигуры покрывал платок из атласа, который фиксировался 
на голове двумя булавками и скреплялся на груди большой булавкой. Надетые на ноги 
чулки из тонкой шерсти подвязывались ремешками с металлическими наконечниками, 
которые выглядывали из-под платья.
Из имеющихся данных можно заключить, что в состав женской одежды варваров 

Юго-Западного Крыма входили два вида наплечной одежды: накладная, представляв-
шая собой длинное платье, и распашная – накидка; дополнял их головной убор. Рас-
смотрим каждый компонент по отдельности.
Платье и пояс с пряжкой. В эпоху раннего Средневековья женщины Юго-Западного 

Крыма в качестве верхней одежды носили платье туникообразного покроя с перегибом 
по плечам. Для его пошива использовали ткацкий кусок ткани, согнутой пополам. В 
месте сгиба полотна прорезали горловину, которая, скорее всего, была глухой. Платья 
богатых женщин украшали золотыми бляшками, нашитыми вдоль края горловины. В 
V в. на горловину нашивали мелкий стеклянный бисер вместе с прямоугольными зо-
лотыми бляшками, спаянными из 4 рифленых трубочек. Другой вариант украшения 
горловины представляет собой декоративную полосу из чередующихся пронизей – тру-
бочек, ромбовидных бляшек и подвесок – лунниц.
Во второй половине VI–VII вв. горловину платья украшали золотыми бляшками – 

“городками” и стеклянным бисером. Бляшки нашивали вдоль края горловины платья, 
вершиной кверху, а свободное пространство заполнялось бисером. В результате горло-
вина платья была украшена полосой шириной 1,8–2,5 см и длиной 16–18 см, на которой 
золотые треугольные бляшки чередовались с треугольниками черного бисера. Несмотря 
на то что форма бляшек традиционна для сармато-аланского костюма, в целом украше-
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ние горловины больше соответствовало византийской моде. Сарматы и аланы одновре-
менно расшивали разные части одежды, используя при этом наборы бляшек различных 
форм. В костюме женщин второй половины VI–VII вв. акцент делался на горловине 
платья. Она выделялась яркой полосой из черного бисера и крупных золотых бляшек. 
Такое украшение можно сравнить с византийским маниакием [Беляев 1926, 223].

Женскую верхнюю одежду подвязывали поясом. Из письменных и иконографиче-
ских источников известно, что в Византии пояс в женской одежде имел большое значе-
ние. Иоанн Златоуст говорит о женской одежде, подвязанной под грудью так, что ткань 
образует много складок [Kalamara 1995, 56–57]. Форма женского пояса различна. У 
одной из прислужниц на фреске из Силистры далматика подвязана под грудью широ-
ким простым поясом, который, вероятно, закреплялся или завязывался узлом на спине. 
У самаритянки с фресок церкви Сант Аполлинаре Нуово широкое верхнее платье охва-
чено узким пояском. Одежда знатных дам опоясана широким декорированным ремнем. 
На девушках из свиты дочери фараона из базилики Санта Мария Маджоре одет глад-
кий узкий ремень с расположенной по центру большой круглой бляхой [Oakeshott 1977, 
73, ris. X]. В подобном поясе представлена Ноноса на фреске из катакомбы Св. Януария 
VI в. из Неаполя [Deppert-Lippitz 1995, 134, Abb. 96]. Ее пояс украшен овальными 
бляшками с крупными овальными вставками из стекла или камня, а в центре укреплена 
аналогичная, но больших размеров бляха. Данные иконографии подтверждаются архео-
логическим материалом. Речь идет о поясе начала V в. из Музея Поля Гетти. Он обра-
зован скрепленными между собой шарнирами квадратными бляшками, в которые 
вставлены солиды. В центре пояса расположена большая овальная бляха, богато укра-
шенная каменными и стеклянными вставками. Застегивался пояс на спине, при помо-
щи крючка и нескольких петель [Deppert-Lippitz 1995, 134, Abb. 97; Quast 1999, 240–243, 
g. 11–13]. Н.П. Кондаков связывал распространение моды на широкий пояс в женской 
одежде высших слоев общества с тем, что с IV в. этот элемент одежды стал знаком го-
сударственной службы [Кондаков 1929, 183].
В женском костюме варваров Юго-Западного Крыма пояс тоже имел большое значе-

ние. В первой половине V в. отдавали предпочтение поясу без пряжки. О его присут-
ствии в костюме этого времени свидетельствуют находки ножей в женских захоронениях, 
которые обычно лежат на уровне талии. Ножи подвешивали к поясу или заправляли за 
него. Одновременно в моду входит и ремень с пряжкой, ставший в последующий пе-
риод основным элементом женской одежды. Судя по находке пряжки близ Ялты, уже в 
первой половине V в. в Юго-Западном Крыму некоторые женщины носили широкий 
пояс. Большие пряжки, появившиеся в костюме около середины VI в., укрепляли на ко-
жаном ремне шириной 3–7 см и толщиной 0,3–0,5 см.

Женский пояс с большой пряжкой застегивали справа налево, так же, как и мужские 
пояса. В погребениях пряжки располагались кольцом вправо. Однако в некоторых по-
гребениях из Лучистого зачищенные in situ большие пряжки лежали иначе: кольцом 
влево и с перевернутыми изображениями на щитках. При таком положении пряжки ре-
мень должен был застегиваться слева направо. Пояс с прикрепленной наоборот пряж-
кой мог принадлежать женщине-левше. В подтверждение этого отметим, что ножи на 
этих костяках лежат на правой стороне, тогда как в остальных – слева. Именно левше 
удобно пользоваться сумкой и ножом, если они прикреплены справа. 
Пришедшие на смену большим пряжкам цельнолитые византийские пряжки пред-

назначались для узкого ремня, шириной не более 2,5 см. К ремню подвешивали на от-
дельном ремешке ножны с маленьким острым ножом, служившим для разрезания 
пищи. По существу, это был столовый прибор, единственный для той эпохи [Горбачева 
2000, 28]. Вместе с ножом к поясу слева подвешивали и сумочку, в которой носили туа-
летные принадлежности (пиксиды, зеркала, туалетные наборы), орудия труда (прясли-
ца, иглы, шилья), а иногда амулеты и монеты.
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Накидка с фибулами. Косвенно о присутствии накидки или плаща в костюме 
представительниц населения Юго-Западного Крыма может свидетельствовать бисер, 
которым обшивали края одежды. В погребении конца VI – первой четверти VII в. из 
склепа 100, кроме бус из ожерелья, найдено несколько сотен стеклянных бисерин чер-
ного, синего и зеленого цвета и более 40 мелких, плоских янтарных бусин. Их положе-
ние было зафиксировано in situ. Две полоски бисера шириной 4–5 см лежали вдоль 
фибул и костей рук до уровня пояса. Такая же полоса из бисера отмечена под костями 
черепа и шейными позвонками. Таким образом могли быть обшиты только борта на-
кидки, пристегнутой к платью фибулами. В качестве накидки могли использовать пря-
моугольный цельный кусок легкой ткани. Возможно, накидка имела широкие рукава 
различной длины – до середины предплечья либо до запястья, наподобие найденной в 
упомянутом выше погребении меровингской королевы Арегонды. Такая накидка, или 
плащ с рукавами, могла служить одновременно верхним платьем. В этом случае ремень 
с пряжкой одевали поверх нее.
В V в. накидку скалывали одной застежкой на груди, левом или правом плече либо 

пристегивали к платью двумя фибулами на груди. Во второй половине VI–VII в. в ко-
стюме с большой пряжкой жительницы Юго-Западного Крыма застегивали накидку 
двумя, как правило, парными фибулами. В погребениях они всегда лежат вдоль плече-
вых костей головками вниз. Фибулы украшали, подвешивая несколько крупных янтар-
ных бусин, либо сложносоставные шумящие подвески с ядром из дерева, ореха, или 
косточки фруктового дерева. Часто фибулы соединяли толстой нитью с 11–36 крупны-
ми бусами из янтаря, одноцветного и полихромного стекла, а также из меловой породы 
и известняка. Распространено украшение цепями, крайние звенья которых надевали на 
иглы или крепили на тетиве пружин фибул. Фибулы вместе с цепями, подвесками и 
низками бус образовывали своеобразное нагрудное украшение, средоточие оберегов. 
Каждый элемент этого украшения – будь то бусина или металлическая подвеска – имел 
свое значение. Сами фибулы также могли быть оберегами. Отметим, что на некоторых 
меровингских фибулах присутствуют надписи, призывающие защитить носящего их от 
всяких бед и болезней, а также содержащие пожелания счастья, любви и радости [Kühn 
1971, 537]. Исчезновение фибул из женского костюма в конце VII в. не означает, что 
совсем перестали носить накидку. Скорее всего, изменился способ ее закрепления. На-
кидку стали завязывать, или застегивать специальными пуговицами, либо носить как 
покрывало – мафорий, – окутывая голову, плечи и руки.
Головные уборы. Остатки богато декорированного головного убора зафиксированы 

в женском погребении из могилы 82 первой половины V в. из могильника у с. Лучистое. 
Золотые бляшки и пронизи были нашиты на матерчатую налобную повязку шириной 
6,5–7 см, длиной не менее 40 см. В представленной нами реконструкции она дана в 
развернутом виде. Среднюю часть ленты занимали две полосы из плотно прилегавших 
друг к другу 53 тонких сигмовидных бляшек, ограниченных приемниками. В центре 
повязки, между полосами, крепилась круглая бляха с гранатовой вставкой. Вдоль верх-
него края полос из сигмовидных бляшек были нашиты 34 треугольные бляшки, а вдоль 
нижнего – 13 ромбовидных бляшек, свободное пространство между которыми занима-
ли: в верхнем ряду – 12 пронизок-трубочек, в нижнем – 12 подвесок-лунниц и коралло-
вые бусы. Подвески-лунницы были, видимо, пришиты по самому краю матерчатой 
ленты, на пространстве в 20 см, и свисали на лоб. Положение сигмовидных, треуголь-
ных и ромбовидных бляшек, подвесок-лунниц и 12 пронизок-трубочек зафиксировано 
in situ. Налобные повязки использовали аланы [Засецкая 2001, 35]. Отметим, что на 
Северном Кавказе в повязках-диадемах аланы хоронили женщин и в эпоху Средневе-
ковья. Одна из сохранившихся таких повязок VIII в. из могильника Мощевая Балка вы-
полнена из шелка в виде полосы шириной от 4 до 9,5 см. Расширяющуюся в центре 
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надо лбом повязку завязывали на затылке и носили поверх шапки с накосником [Иеру-
салимская 1992, 17, 44, кат. 13, схема 8,1].
Нами приведены образцы украшенных бляшками и бусами налобных повязок, ха-

рактерных для небольшого числа погребений, принадлежавших привилегированной 
части населения. Наверняка большинство женщин повязывали голову простыми, не де-
корированными лентами. Не исключено, что женщины покрывали голову простым от-
резом ткани, на манер византийского мафория.
Особенности использования украшений. Об отношении женщин к украшениям в 

эпоху раннего Средневековья свидетельствуют письменные источники. Людям нрави-
лось “услаждать глаза блеском и красотой драгоценностей”. Куда бы ни входила жен-
щина, даже в бани, она надевала на себя массу драгоценностей, хотя в банях их нередко 
воровали. Женщины настолько привязаны к своим украшениям, что, по мнению Иоан-
на Златоуста, “любят их почти так же, как собственных детей” [Поляковская, Чекалова, 
1989, 84; Joannes Chrysostomus, 48, col. 787–788]. Наиболее популярным украшением 
были серьги [Райс 2003, 116]. Иоанн Златоуст говорит относительно женщин: “Чего бы 
они только ни сделали, чтобы заполучить красивые серьги” [Поляковская, Чекалова, 
1989, 83; Joannes Chrysostomus, 48, col. 787]. По данным иконографии, византийские 
женщины носили парные серьги, сделанные в виде небольшого кольца с подвесками 
различных форм. Шею украшали ожерельями из бусин и драгоценных камней. У одной 
из прислужниц на фресках катакомбы из Силистры по два тонких, скорее всего прово-
лочных, браслета на каждой руке [Dimitrov 1962, 38, g. 4]. Два массивных браслета, 
по одному на каждой руке, молящейся женщины изображены на фресках катакомбы 
“Вигна Массима” [Беляев 1926, 214, рис. 10].

Женщины Юго-Западного Крыма носили серьги, ожерелья, браслеты, кольца и пер-
стни. Серьги с многогранником были самым популярным типом украшения. Их носили 
в основном по две одинаковые в паре. Простые проволочные серьги часто носили по 
одной. Со второй четверти VII в. в Юго-Западном Крыму стало модным носить по две, 
а то и по три разных серьги в каждом ухе. Шею украшали ожерельем из 12–36 неболь-
ших бусин. Обычно в состав ожерелья включали подвески из различных материалов. 
Подвески располагались в центре ожерелья. Бусы нанизывали на толстую нить – в не-
которых случаях зафиксированы ее остатки. Длина низки с бусами невелика (12–30 см) 
и, вероятно, свидетельствует о том, что ожерелья не охватывали всю шею, а служили 
украшением только спереди. Такой способ ношения бус, возможно, связан с присут-
ствием в одежде накидки. Ее ворот почти полностью закрывал шею, оставляя откры-
тым лишь пространство около горла. Отметим, что, по данным иконографии, в эпоху 
раннего Средневековья женщины носили короткие ожерелья [Korać 1991, 118, 120, g. 
12, 14]. Ожерелья второй половины VI – первой половины VII в. изобилуют янтарем. 
Янтарь ценили: поломанные бусы не выкидывали, а вновь просверливали и продолжа-
ли носить. В Лучистом, в склепе 95, в женском погребении второй половины VII в., 
удалось зафиксировать in situ порядок бус, лежавших в области шеи. Ожерелье состоя-
ло из чередующихся длинных цилиндрических бусин с фестонообразным орнаментом 
и бусин, образованных витком синей стеклянной нити.
Браслеты обычно носили по одному на каждом запястье. В некоторых погребениях 

зафиксировано только по одному браслету. Со второй четверти VII в. в Крыму стало 
модно носить по три, а нередко и по четыре браслета. На внутренней стороне многих 
браслетов зафиксированы отпечатки истлевшей ткани рукава. Возможно, длинный ру-
кав платья собирали в складки у запястья и обхватывали браслетом. Многие женщины 
украшали руки кольцами и перстнями, которые носили в основном по одному. В неко-
торых погребениях обнаружено по 2–4 кольца.
Обувь. В гробнице меровингской королевы Арегонды из базилики Сен-Дени выяв-

лены остатки кожаных башмаков. От них сохранились два гарнитура из пряжки и нако-
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нечника ремня, обрывки ремешков и фрагменты тонкой кожи с боковой части со 
следами от разреза. По этим остаткам видно, что обувь имела вид невысоких мягких 
башмаков с разрезом на подъеме, закреплявшихся на ноге при помощи перекрещиваю-
щихся ремешков с пряжкой и наконечником, которые застегивались на щиколотке. 
Женская обувь одинакова на всех раннесредневековых изображениях – она полностью 
закрывает ногу до щиколотки [Kalamara 1995, 52].
В эпоху раннего Средневековья преобладала мягкая кожаная обувь, сделанная из 

основных деталей, без прокладок, стелек и многослойных подошв. Такую обувь делали 
из цельнокроеных и детальнокроеных заготовок [Оятева 1971, 107]. Детали обуви сши-
вали толстой нитью. Материалом для изготовления кожаной обуви служили специально 
обработанные шкуры домашних и диких животных [Chanine 1992, 61, 65]. В поселе-
ниях Юго-Западного Крыма кожаную обувь, вероятно, производили на местах. Для 
этого использовали шкуру коров, коз или баранов, которых, судя по остаткам напут-
ственной пищи в могилах, разводило местное население. В погребениях найдены ору-
дия труда, необходимые для пошива кожаной обуви: железные шилья с деревянной 
рукоятью, толстые бронзовые иглы.
В Юго-Западном Крыму рядовые представительницы местного населения носили 

обувь, подвязывавшуюся простыми ремешками, или обувь другого фасона, не требо-
вавшего использования ремней и застежек. В VI–VII вв. привилегированная часть на-
селения использовала невысокую мягкую обувь, фиксировавшуюся на ноге ремешками 
с металлическими деталями. По составу женские обувные наборы ничем не отличают-
ся от мужских. Женщины носили обувь с металлическими наборами только в парадном 
костюме с большой пряжкой. Для обуви использовались металлические наборы 2-го и 
3-го типов [Хайрединова 2003, 135–136]. Обувные наборы типа 2, бытовавшие в VI в., 
состоят, как правило, из трехчастной пряжки с овальной рамкой и пластинчатого нако-
нечника ремня. В середине VI в., с появлением геральдических поясных наборов, в 
моду вошли копирующие их обувные гарнитуры с большим количеством деталей, вы-
деленные нами в тип 3. Эти гарнитуры продолжали бытовать и в первой половине 
VII в. Во второй половине VI – первой половине VII в. обувные наборы типов 2 и 3 со-
существовали. При этом каждый из них соответствовал определенному типу костюма. 
Наборы 2-го типа связаны с мужским костюмом, подвязывавшимся на поясе простым 
ремнем с пряжкой с пластинчатым щитком, и с женским – включавшим большую 
пряжку с изображением льва на пластинчатом щитке. Обувные наборы 3-го типа со-
провождают мужские погребения с поясными геральдическими наборами и женские – 
с большими пряжками, как правило орлиноголовыми.
Подводя итоги вышесказанному, отметим следующее. В женском костюме варваров 

Юго-Западного Крыма V–VII вв. можно выделить два основных элемента – платье с 
глухой, полукруглой горловиной, опоясанное ремнем, и наплечную накидку. В V – пер-
вой половине VI в. носили узкий ремень без пряжки либо с небольшой пряжкой, а на-
кидку застегивали одной или двумя небольшими фибулами. Костюм изменился около 
середины VI в., когда в моду вошла восточногерманская парадная одежда, подвязывав-
шаяся широким ремнем с большой пряжкой. Накидку пристегивали на плечах парой 
одинаковых фибул, расположенных головкой вниз. Убор дополнялся украшениями: па-
рой серег, бусами, браслетом на каждое запястье, иногда – кольцом или перстнем. На 
ногах носили кожаную обувь в виде невысоких мягких башмаков, фиксировавшихся на 
ноге ремешками. Одежда привилегированной части населения отличалась: в ней при-
сутствовали все элементы убора (пряжка, фибулы, серьги, браслеты и кольца), украше-
ния были золотыми и серебряными; выделялась горловина платья, расшитая черным 
бисером и золотыми треугольными бляшками; иногда использовалась обувь с металли-
ческими деталями, которые подбирались в соответствии со стилем большой поясной 
застежки. В костюме рядового населения часто отсутствовали некоторые элементы: 
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накидка с фибулами или некоторые украшения; присутствующие украшения были в 
основном из бронзы. Жительницы Юго-Западного Крыма ухаживали за своей внеш-
ностью, для этого они использовали косметические средства – румяна и белила, а так-
же специальные туалетные принадлежности: зеркала, инструменты по уходу за ушами 
и ногтями. Особый облик некоторым представительницам местного населения прида-
вала вытянутая форма головы, вызванная искусственной деформацией черепа [Радочин 
2003, 165].
К концу VII в. большая пряжка и фибулы вышли из моды. Жительницы Юго-Западного 

Крыма перешли на византийскую одежду, включавшую платье, подпоясанное узким ре-
мешком с небольшой бронзовой пряжкой, и минимум украшений: небольшую низку 
стеклянных бусин, серьги и изредка – браслеты.
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В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі – 
ІР НБУВ) поряд із традиційним картковим каталогом його фондів існує ще один по-

кажчик. Це друкований том – покажчик до фондів колишнього церковно-археологічного 
музею (далі – ЦАМ), що його матеріали також є складовою архівних зібрань ІР НБУВ. І 
ось уже майже століття дослідники рукописної спадщини користуються цим виданням.
Більшість описаних вміщених у покажчику документів розкривають події старовини 

та минулого вітчизняної історії. Значний пласт джерел – це матеріали до історії хрис-
тиянської церкви та відправи релігійного культу, що відповідно складали основу зібрань 
ЦАМ. Та оскільки фонди зібрання поповнювалися різним чином, головно – подаровані 
власниками, яких доля чи посада закидали в різні кінці світу, чи передані їхніми нащад-
ками і спадкоємцями, спектр матеріалів досить різноманітний. У покажчику відображе-
на значна кількість документів та рукописів, що представляють сходознавчу тематику. 
Так, згадується тибетська книга молитов, наявні калмицькі рукописи, листи про просвіт-
ництво неросійських народів, листи про хрещення калмиків, рукописні матеріали про 
християнські святині в Грузії, Вірменії, на Кавказі, пам’ятки давньоєгипетської писем-
ності на папірусі тощо [Лебедев 1916, 78, 79, 199–200, 217, 223, 409].
Автор роботи “Рукописи церковно-археологического музея Императорской Киевской 

Духовной Академии” – Олександр Лебедєв. Його ім’я відоме в українській історіографії 
та в наукових студіях сучасних дослідників. Та все ж про інші його бібліографічні пра-
ці в Україні знають не так вже й багато. Перш за все його знають як здібного учня ви-
датного історика-вченого, професора Київської духовної академії Миколи Івановича 
Петрова (1840–1921) [Крайній 2001, 57] та найнаполегливішого, найвідданішого про-
довжувача його науково-дослідницької справи – роботи в галузі джерелознавства.
Дещо більше його ім’я відоме у колах російських пошуковців, а матеріали, зібрані 

ним, використовуються у літературознавчих розвідках, що стосуються М.В. Гоголя та 
М.Г. Чернишевського, оскільки О. Лебедєв цікавився цією тематикою і повсякчас займав-
ся дослідженням біографій цих відомих особистостей [Лебедев 1909, № 12]. І неабияку 
допомогу його доробки надають історикам-краєзнавцям Саратовського краю. Дослі-
дження рідного краю займало особливе місце у бібліографічних роботах О.О. Лебедєва 
[Лебедев 1905, 1909]. Слід зазначити, що він був також членом “Общества археологии, 
истории и этнографии при императорском Казанском университете” [Лебедев Алек-
сандр, ф. ІІІ, № 49832, 2].
Ми не можемо назвати автора цього видання відомою постаттю, навіть незважаючи 

на те, що з його працями знайомий широкий загал не одного покоління дослідників. 
Матеріалів про його життя і діяльність фактично немає. Основними біографічними ві-
домостями є коротенькі довідкові дані, що фактично повторюються у всіх дореволю-
ційних виданнях. Це й є найбільш відомі факти, що становлять основні віхи життя 
Олександра Лебедєва та визначають головні його етапи.
Тому, заповнюючи біографічні лакуни, маємо констатувати, що дані про його життя 

та творчість є досить уривчастими. На сьогодні головними матеріалами для дослідження 
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“стежки життя” вченого є друковані матеріали – це коротенькі автобіографічні довідки 
та матеріали, зібрані воєдино і доповнені даними з його трудової книжки, що вміщені у 
статті тодішнього директора зональної наукової бібліотеки Саратовського державного 
університету В.А. Артисевич (зараз, до речі, бібліотеку названо її ім’ям) [Артисевич 
1995]. Вона була особисто знайома з О. Лебедєвим. Також дослідниця оприлюднила 
всю наявну у бібліотеці джерельну базу (значна частина її втрачена), яка складається з 
документів, рукописів та інших матеріалів, що належали Лебедєву. Саме завдяки її роз-
відці стало відомо про життя та творчість Олександра Олександровича у радянський 
період, який, на жаль, виявився надто коротким.
Враховуючи фактичну відсутність широкого матеріалу про Олександра Лебедєва, 

вважаємо за доцільне долучити маловідомі архівні дані, що розширять відомості про 
талановитого бібліографа та дослідника минулого. Він залишив слід і зробив вагомий 
внесок передовсім у російську історичну науку. Та все ж роки, проведені ним у Києві, а 
також створений ним доробок дають можливість розглядати його постать та дослід-
ницькі інтереси як вченого, глибоко обізнаного у наповненні та стані одного з найбіль-
ших архівних і бібліографічних зібрань України.
Вагомою за інформаційною насиченістю групою матеріалів є листи, написані Олек-

сандром Лебедєвим власноруч до його колег-науковців та наставників. Зберігаються 
вони у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 
Принаймні саме вони зможуть відкрити якщо й не прямі біографічні факти, то, врешті, 
окреслити коло його знайомств і різнобічних наукових інтересів та досягнень, окресли-
ти, бодай схематично, всі його зусилля, що спрямовувалися на наукові дослідження і 
становили сенс його життя.
Епістолярна спадщина вченого представлена листами до різних осіб і датована різ-

ними роками. Адже, одного разу пов’язавши свою долю з Києвом і киянами, він по-
стійно продовжував дружню та науково-творчу переписку.
В архівозбірці збереглися окремі листи до М.І. Петрова (15 одиниць), В.С. Іконнико-

ва (6), Ф.І. Титова (4), А.Ю. Кримського (1) та ін. Тут і особова справа самого О.О. Ле-
бедєва.
Крім того, як зазначав сам О. Лебедєв, це коло було значно ширшим: “Из киевских 

получаю письма от В.Д. и Д.М. Поповых, Владимира Зеноновича и Василия Ильича” 
[Лебедев… ф. ІІІ, № 13234, 13].
Наміри Олександра Олександровича, що стосувалися його творчих прагнень і впо-

добань, життєве кредо яскраво проявляються у листуванні до всіх адресатів. Незважа-
ючи на різний стиль листів, неоднакову смислову насиченість, відвертість, що межувала 
з прямолінійністю і впертою зухвалістю, емоційна напруга, що відверто лягали на ар-
куші паперу, без сумніву, знаходили своє відображення у взаєминах.
Олександр Олександрович Лебедєв народився 8 листопада 1886 р. в Саратові у ро-

дині викладача духовної семінарії [Артисевич 1995, 42]. Фактично все його подальше 
життя, за винятком окремих коротких періодів, пройшло в цьому місті. Так принаймні 
свідчать короткі уривки його біографії [Труды… 1915, 59], що на сьогодні є відомими.
Освіту О. Лебедєв здобув спочатку в духовному училищі та семінарії в рідному Са-

ратові. Захоплення історією та бібліографією виявилося вже в його перших ранніх до-
слідженнях.
Проте значна свідома частина його життя проходила в Києві. Далі він продовжив 

навчання саме тут – у стінах Київської духовної академії, яку закінчив у 1911 р. Вона 
залишалася для нього справжньою аlma mater, про що він неодноразово згадував на-
віть із плином багатьох років: “Теперь я из благодарности к академии за то лучшее, 
что она дала мне (я уже пришел к тому выводу, что мои лучшие и счастливые годы 
были годами пребывания в академии)…” [Лебедев Александр – [Титову]… ф. 175, 
№ 660, 1 зв.].
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Він надзвичайно тепло відгукувався про місто Київ, що є зворушливим і яскравим 
свідченням про його доброзичливе ставлення до нього та тих, з ким він тут приятелю-
вав. Та насамперед – про людей, з якими його звела і пов’язала доля на стежках україн-
ської джерелознавчої та бібліографічної науки. І саме ця робота стала тим головним 
чинником, що надалі визначив наукові пошуки О. Лебедєва.
Про київський період життя молодого вченого збереглися лише уривчасті відомості. 

А правильніше сказати – високі мрії та теплі згадки, оскільки листи зберегли викладені 
ним на папері думки та мрії про майбутню роботу в архівосховищах, якщо йому нада-
дуть стипендію для навчання. А опісля того, протягом багатьох років – постійне згаду-
вання про київських вчених, особливо про тих, хто прихильно до нього ставився і 
поділяв його наукові вподобання.
Копія виписки з протоколів журналу засідань від 27 березня 1908 р. свідчить про те, 

що, ще бувши студентом першого курсу, Олександр Лебедєв подав прохання в раду 
Київської духовної академії про дозвіл користуватися рукописами, книгами та журнала-
ми, бо мав наміри “с осени 1908 р. приступить к описанию их, а также к переизданию 
упомянутого труда (в дополненном виде) нашего уважаемого ученого, Н.И. Петрова…” 
[Выписка из журнала… ф. 160, № 1394, 1]. Отже, можна стверджувати, що ідея створен-
ня та початок роботи над покажчиком захопили О. Лебедєва ще у 1908 році.
Задля обґрунтування серйозності своїх намірів та своєї персони він додає: “К ска-

занному считаю нужным присоединить, что археографическими и библиографическими 
работами я занимаюсь уже около десяти лет” [Выписка из журнала… ф. 160, № 1394, 
1 зв.]. І це справді так, робота над історичними розвідками молодого пошуковця під-
тверджується наявними публікаціями у періодичних виданнях того часу [Лебедев 1905, 
1909]. В одному з листів до В.С. Іконникова він ділиться думками щодо своєї подаль-
шої пошуково-дослідницької роботи: “Вероятно, я скоро приступлю к разработке руко-
писей Саратовского Братства Св. Креста, где масса материалов для истории раскола и 
его литературы. Есть даже списки летописей. О всех результатах работы Вас извещу” 
[Лебедев Александр, ф. ІІІ, № 49829, 1], – і справді, не так швидко, але світ побачив но-
вий доробок О. Лебедєва [Лебедев 1910б]. Вже з часом, через два роки, він знову напи-
ше до Володимира Степановича: “Спасибо за советы. Послал Вам, что было у меня из 
“Известий”… Если можно, – не откажите в высылке Ваших дорогих мне изданий. 
Урывками готовлю к печати описание рукописей академии” [Лебедев Александр, ф. ІІІ, 
№ 49827, 1]. Володимир Іконников був також для нього взірцем у галузі бібліографії, 
про що Лебедєв і вказує у своєму посланні до професора: “…часто приходиться обра-
щаться к Вашим трудам, а, между тем, далеко не все они имеются у нас, в Саратове” 
[Лебедев Александр, ф. ІІІ, № 49829, 1].
Відразу після закінчення академії Олександр починає “стукати в усі двері”, шукаю-

чи протекції для отримання стипендії задля продовження роботи з опрацювання колек-
цій ЦАМ.
Найвпливовішим у цьому питанні серед його “покровителів” виступав Ф.І. Титов, 

що на той час був членом академічного правління. У листах до Титова можна помітити 
деяку напруженість, що, можливо, була наслідком певних непростих взаємин на ниві 
наукового пошуку. Такі тенденції певного непорозуміння особливо помітні в листах, де 
О. Лебедєв звертався до Ф.І. Титова з приводу теми для написання дисертації на отри-
мання ступеня кандидата богослов’я наприкінці завершення академічного курсу навчан-
ня. Після довгих вагань Олександр визначився з тематикою дослідження і відразу 
повідомляє про це Ф. Титова та звертається з проханням: “…не найдете-ли Вы, Федор 
Иванович, возможным дать мне тему – Иаков (Вечерков), архиепископ нижегородский 
и арзамаский? …Материал я несколько уже изучил, и теперь, живя в Саратове, могу 
восполнить собранное поисками в разных архивах. К тому же, недавно я напечатал 
новые материалы по иаковскому вопросу… я могу сейчас же начать работу по этому 
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интересному для меня вопросу” [Лебедев А[…] – [Титову]… ф. ІІІ, № 59975, 1 зв.–2]. 
Очевидно відповідь не була ствердною чи принаймні містила якісь суперечності. І вже 
через місяць у наступному листі, датованому липнем 1910 р., Олександр пише до Фе-
дора Івановича, що “относительно моей кандидатской темы… не может быть претен-
зий со стороны студента Троицкого, так как он еще весной взял себе тему о св. Дмитрии 
Ростовском” [Лебедев А. – [Титову]… ф. ІІІ, № 59976, 1]. Втім, це непорозуміння, ма-
буть, швидко себе вичерпало. Прямим підтвердженням цього є відповідні назви дисер-
таційних робіт тодішніх студентів-випускників академії О. Лебедєва і Є. Троїцького, 
датованих 1911 р., що сьогодні зберігаються у фондах ІР НБУВ (ф. 304).
Неймовірно вражає та переконаність і впертість, із якою Лебедєв йшов до поставле-

ної мети. Це ясно просвічується як у листах до самого Федора Івановича, так і в листах 
до Миколи Івановича Петрова, з яким юний Олександр ділився своїми проблемами і 
переживаннями щодо непростих стосунків із Ф.І. Титовим: “Перед отъездом из Киева 
(8-го) я отправился к нему, и тот опять говорил о том, чтобы я писал непременно на 
другую тему, хотя уже не упоминал об Евгении Болховитинове. Он говорил, что В.З. За-
витневич и другие гг. академические идеологи считают меня таким человеком, который 
может только собирать материал, а не обрабатывать его, т.е., говоря иначе, – почти идио-
том. Понятное дело, такая аттестация мне не понравилась. Титов в конце концов вышел 
из своего обычного спокойного состояния, и стал уже почти угрожать, – что он, если 
тема и пройдет в совет, благодаря Вашему авторитету, – откажется читать (в качестве 
2-го рецензента) и признать удовлетворительным мое сочинение. Неудовлетворитель-
ным же признает, по его мнению, мое сочинение и всякий наш философ и психолог, 
могущий оказаться в роли 2-го рецензента, все это потому, – что тема – не научная. 
Долго спорил я с ним на эту тему, но в конце концов я сказал, что писать свою тему 
буду, что пусть мою работу признают не кандидатской, – тогда напишу уже второе со-
чинение” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13228, 1–1 зв.]. Тобто жодні погрози його не лякають, він 
згоден іти на ризик. З притаманною йому, очевидно, природною впертістю, та ще й в 
поєднанні з неабиякою наполегливістю, Олександр Лебедєв продовжує торувати нелег-
кий шлях для втілення у життя своєї творчої мети.
Листи до Ф. Титова сповнені постійними суперечками, неузгодженими питаннями 

на кшталт: “…Вы-то сами имели ко мне хоть сколько-нибудь сострадания, когда требо-
вали, что-бы я представил в один год до 1500 печатных страниц, т.е., все, что я сделал 
за 4 года?” [Лебедев Александр – [Титову]… ф. 175, № 660, 1]. Ситуація докорінно змі-
нилась тоді, коли Лебедєв відмовився від 200 рублів, що вимагав раніше, запропону-
вавши еквівалент – 200 авторських екземплярів. Разом з тим його поки що не полишає 
думка “вбити відразу двох зайців”, тому він питається у Титова: “Что надо сделать для 
моего сочинения, чтобы представить его в виде магистерской диссертации? Как Вы по-
советуете формировать тему? Простите за беспокойство и неприятности, причиненные 
моим стипендианством, – мне самому приходилось еще хуже” [Лебедев… ф. 175, 
№ 660, 1 зв.–2].
Зовсім протилежною вимальовується картина взаємовідносин О. Лебедєва і М. Пе-

трова. Важко наразі однозначно визначити, що саме вплинуло на їхні довготривалі 
дружні та наукові взаємозв’язки. Та все ж основною причиною прихильності Петрова 
як наставника до молодого науковця-початківця слід вбачати саме бачення ним у здібно-
му студентові продовжувача своєї нелегкої справи і близького по духу дослідника. 
Вдячність Лебедєва до свого вчителя і друга не згасала протягом усього періоду їхньо-
го наукового спілкування і дружніх приятельських взаємин. І це незважаючи на те, що 
більшість їхніх перемовин існували лише на папері і вони майже не зустрічалися.
Листи до Петрова, що збереглися, датуються від середини 1910-го до початку 1914 р. 

Вони мають спільну нумерацію аркушів. Враховуючи багаторічну і тісну дружбу, можна 
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припустити, що це не ввесь епістолярій. Та все ж саме ця збережена дещиця допомагає 
повноцінно відобразити історію створення покажчика.

“Если Титову очень уже хочется, – предложу ему Иакова, – пусть наслаждается идео-
логией и всем прочим (цельностью, научностью, анализом, студенческим развитием 
и пр… Если же он не согласиться провести эту тему (хотя он предоставил мне возмож-
ность писать о чем захочу, только не об обзоре рукописей академии), пожалуйста, раз-
решите мне писать у Вас. …Но во всем полагаюсь на Вас: как Вы посоветуете, – так и 
сделаю. Ответьте, пожалуйста, поскорее, – над Иаковом могу работать хоть сейчас” 
[Лебедев… ф. ІІІ, № 13228, 2 зв.]. Як бачимо, лист видає неспокійний стан його автора, 
що й не дивно, бо наприкінці послання до свого вчителя Олександр зауважує: “Глав-
ное – меня глубоко задело то оскорбительное для меня суждение Завитневича и др., – 
что я – не способен что-либо обработать” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13228, 2 зв.]. 
Врешті він сам розвіяв свої сумніви щодо тематики кандидатської роботи і повідо-

мив Миколу Івановича про це такими рядками листа: “А то при теме о рукописях ака-
демии я буду чувствовать себя неловко: ведь, почти за каждым словом при разборе 
рукописей приходиться обращаться к Вам. Какая же это моя работа? Все трудности, 
ведь, обычно разрешаете Вы” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13229, 4], – і далі продовжував про 
свої справи: “Теперь кончаю печатать Описание рукописей братства Св. Креста в Сара-
тове. Недавно я подобрал небольшую коллекцию увекских древностей ХІІІ и XIV вв. 
для Вашего музея. Некоторые довольно интересны” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13229, 4].
Крім усього зазначеного, матеріали листів дають змогу простежити і процес ство-

рення інших робіт О. Лебедєва, над якими він працював, оскільки копітка праця у під-
готовці до видання і можливості друкуватися в автора не завжди збігалися. “Я до 
10 июля жил в Псковской губ., куда доехал с Е.В. Троицким по Днепру. Осматривал та-
мошние древности, подземные ходы и пр. Оттуда – по Волге (через Рыбинск) до дома… 
Теперь понемногу описываю саратовские рукописи. Напечатал 2-й выпуск библиогра-
фии Гоголя; вышлю на днях. Ф.И. Титов написал мне письмо, где толкует, что по во-
просу о моем стипендиатстве надо мне съездить в Петербург, или написать кому-нибудь 
из синодалов” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13230, 5–5 зв.].
А з якою радістю Олександр сприйняв звістку про стипендіатство – відразу повідо-

мив Петрова і почав розшукувати засоби для отримання додаткових коштів на витрати і 
проживання у Києві. Він уже жив в очікуванні початку роботи над дослідженням ру-
кописів, прагнув оптимально спланувати свій час для навчання, праці і підробітку. Та 
навіть безгрошів’я не зупиняло дослідника на його шляху. Передовсім дослідника хви-
лювала робота над вивченням матеріалу, і його наполегливість у цьому питанні була 
безперечною. Він навіть гірко жартує з цього приводу: “Синод согласился оставить 
меня стипендиатом на местные средства. Как Вы думаете, будут эти средства или нет? 
Для меня очень важно выяснить это поскорее, в виду того, что я думаю описать не 
только неописанные еще рукописи, но пересмотреть и описанные прежде (с 1870 гг.), и 
хочу ехать в Киев раньше. Ну, а денежный вопрос для меня очень важен. Придется, 
если не найдут местных средств, прибегнуть к займу. Конечно, можно бы попробовать 
найти платную работу, но тогда я не выполню всей задуманной работы. Может быть, я 
найду себе работу такого характера: куплю ящик с принадлежностями и буду чистить 
сапоги на улице” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13231, 7–7 зв.].

“Я совсем еще не представляю, как устроюсь в Киеве на этот год. Конечно, самое 
лучшее, о чем бы я мог мечтать, – это – прожить у Вас: никто в Киеве не относился ко 
мне так хорошо, как Вы. Если бы у Вас оказалось где-либо местечко, куда можно было 
бы поместить мою особу, и если бы я не стеснил Вас, – вот, было бы хорошо! …Если 
бы это оказалось возможным, черкните об условиях” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13231, 
7 зв.–8], – відповіді на це питання ми не знаємо. Та, втім, в одному з подальших листів 
О. Лебедєв прохає передати вітання “В.А. и В.П. Рыбинским, моим бывшим хозяевам 
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и всем хорошим” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13238, 20 зв.]. Традиційними у листах Олек-
сандра були також “привіти” і “поклони” для Віри Миколаївни – доньки Миколи Пе-
трова.
Наступні дані епістолярію вже повідомляють про постстипендіальний період життя 

О. Лебедєва: “Я теперь должен заниматься русским и латинским яз.; уроков – 23, рабо-
ты много, тетрадки доставляют огромное удовольствие… является возможность рабо-
тать в излюбленной области. На днях закончу составление краткого оглавления всех 
рукописей и приступлю к систематизации. Ваши труды по описанию рукописей, “От-
четы” и “Известия” уже использованы, работы Дмитриевского и Березина – тоже. Толь-
ко бы удалось напечатать. Ваши труды – у меня на столе” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13234, 
12–12 зв.]. Це період його перебування у Царицині (сучасний Волгоград), куди Лебедєв 
поїхав, як завжди, у пошуках “кращої долі”, потреба в роботі та коштах завжди займала 
чільне місце в його житті. Йому подобається це місто, велике і красиве, а найбільше – 
широка Волга.
Навесні 1913 р. він надіслав у раду Київської духовної академії “прошение” щодо 

надання допомоги, перш за все фінансової, у друкуванні покажчика. Але вже на почат-
ку квітня він, повний розчарування, пише до М.І. Петрова, зазначаючи, що не може 
зрозуміти причину відмови. Тут же у відповіді наводить цитати свого прохання: “В те-
чении своего пребывания в академии (годы студенчества и стипендиатства) я описал до 
800 NN академических рукописей… Теперь, имея в виду близкий юбилей академии, 
давшей мне много доброго, я покорнейше прошу совет академии напечатать мою рабо-
ту без всякого денежного вознаграждения. Прошу только 200 отдельных оттисков… В 
моей работе будет дано обозрение всех рукописей академии…” [Лебедев… ф. ІІІ, 
№ 13235, 14 зв.–15]. Рада академії ухвалила на 1915 р. святкування 300-ліття київських 
духовних шкіл. Швидке наближення річниці лише прискорює роботу Лебедєва.
Не дивно, що в такій ситуації О. Лебедєв починає шукати інших можливостей. Зро-

зуміло, що він прагне випробувати всі можливі і, здавалося б, неможливі варіанти. І 
врешті-решт його зусилля не стали марними, а все більше наближали до давно очікува-
ного результату.
Довгоочікуваною звісткою він з радістю ділиться з Петровим: “Я писал в академию 

наук о своем описании; председатель отделения русского языка и словесности А.А. Шах-
матов ответил: важно знать, как относится киевская академия к моей работе, не 
готовит-ли своего описания рукописей, и не требуется-ли ея согласия на издание моего 
описания?” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13236, 16]. Як відомо з подальшого листування, це 
була та рятівна соломинка, за яку Лебедєв відразу ухопився. Воно й не дивно – сприят-
ливішої ситуації годі було й чекати.
Про такий розвиток подій знову, як завжди, докладно повідомляється головній дові-

реній особі – М.І. Петрову: “А.А. Шахматов писал (я представил академии наук образ-
цы описания), что к сентябрю я должен представить более значительную часть работы; 
но если она будет признана удовлетворяющей ожиданиям отделения русского языка и 
словесности, то будут ходатайствовать пред киевской академией о напечатании, при 
чем академия наук обещает ей субсидию” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13237, 18 зв.]. “Сегодня 
(2/VIII) я посылаю в академию свое описание рукописей. Начисто успел переписать 
302 NN. Теперь же я начал работать по составлению описания всех рукописей акаде-
мии вообще, купил Востокова, Ундольского и Горского с Невострецевым [так в оригі-
налі. – Н.З.]…” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13232, 9].
Не менш важливим було ще одне прохання О. Лебедєва, звернене до М.І. Петрова: 

“Я очень прошу Вас, чтобы Вы позволили мне посвятить Вам эту работу. За исполне-
ние этой просьбы я буду Вам очень благодарен” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13232, 9–9 зв.].

“Приношу Вам глубокую благодарность за любезное дозволение пользоваться Ва-
шими трудами по описанию рукописей и за разрешение посвятить издание Вам. Если 
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бы, сверх ожиданий, ни одно из казенных учреждений не напечатало этой работы, – я 
издам ее на свой счет (буду же когда-нибудь, наконец, я на месте и получать жалова-
нье” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13233, 10]. Та, як покаже час і події, за цю відверто-запальну 
обіцянку йому в майбутньому доведеться добре позмагатися та докласти неабияких зу-
силь, аби її здійснити, а разом з тим і справдити свої наміри та сподівання.

“Спешу поделиться с Вами большою радостью: императорская академия наук ре-
шила издавать мое описание киевских рукописей. Шрифт, бумага, число экземпляров 
и пр. – решение этих вопросов предоставлено мне. Печатание предполагается в Сара-
тове. Сейчас переписываю рукопись набело. А заправилы киевской академии только 
плевали на мою работу” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13238, 20].
Проте з наступних листів дізнаємося, що вже наприкінці 1913 р. стан справ вигля-

дав так: “Описание пока переписывается. На днях начну печатать. Польский текст, ко-
нечно, меня часто смущает, но академия наук советует печатать все русским шрифтом, 
так что записи можно дать не в оригинале (часть дам и по-польски). Греческого текста 
не будет: печатать буду без греческого текста, так как печатание с разными шрифтами 
стоит очень дорого” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13229, 22–22 зв.].
Взагалі листи цього періоду переповнені запитаннями до М. Петрова щодо уточнень 

у текстах: “Извиняюсь за беспокойство, причиненное Вам моими недоумениями” [Ле-
бедев… ф. ІІІ, № 13240, 24].
Та, втім, історія створення покажчика продовжувала набирати обертів – занадто тер-

нистим став шлях цієї книги, епопея перешкод продовжилася: “Это письмо я пишу под 
тяжелым впечатлением от одной сплетни, которую мне сообщили недавно. Проф. киев-
ской академии М.Ф. Оксиюк занялся распространением среди моих товарищей таких 
слухов, что я вооружил против себя и левых и правых профессоров, что я писал в совет 
об устарелости Вашего описания рукописей, о своем намерении исправить его, за что 
Вы назвали меня мальчишкой и т.д. …В частности, для меня было бы большим несчас-
тием, если бы Вы стали смотреть на меня как на человека, старающегося подкопаться 
под Ваш авторитет. …Что я, так часто пользовавшийся Вашим гостеприимством, так 
много руководившийся Вашими указаниями и так много обязанный Вам вообще (ведь, 
не секрет же для Вас, что Вы для меня дороже всех профессоров академии), стану 
исправлять Вашу работу, стану подкапываться под Ваше ученое имя?” – і О. Лебедєв 
цілком справедливо зауважує про те, що описи рукописів не можуть застаріти ніколи, 
як не може застаріти їхній зміст [Лебедев… ф. ІІІ, № 13240, 24–24 зв.].
Свою ж участь у справі створення покажчика він трактував так: “Свою работу я по-

нимаю так, что моя обязанность – дать теперь печатное описание тех рукописей, кото-
рые не были описаны Вами; затем, из отделения русского языка и словесности мне 
советовали дать общий обзор рукописей, описанных не мной, – тут я должен переска-
зать описания Ваши и Березина. Насколько смогу, я дам новые, по местам, указания 
литературы” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13240, 25–25 зв.].
Повідомлення О. Лебедєва свідчать, що останнього разу він перебував у Києві десь 

наприкінці 1913 р. і знову вкотре мав досить неприємну розмову з Ф. Титовим. Ця зу-
стріч, за його словами, ввела дослідника в пригнічений стан. Та сталося так, що з 
М. Петровим того разу він так і не зустрівся. Причина була банальна, але вагома, на 
його думку, оскільки завітав до знайомого, дружина котрого хворіла на тиф, і опісля 
того вирішив не зустрічатися з іншими друзями задля їхньої ж безпеки.

“Печатание описания идет крайне медленно, да при мелком шрифте и большом ко-
личестве строк на странице (до 54) в один печатный лист уходит до 8 ½ моих писчих 
листов” [Лебедев… ф. ІІІ, № 13241, 27 зв.]. На цьому підбірка листів уривається. Але 
настав час і книга побачила світ у Саратові. Її наклад становив всього 600 примірників. 
О. Лебедєв порадував і улюбленого вчителя примірником своєї звитяжної праці. А сама 
книга розпочиналася словами присвяти М.І. Петрову.
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Саме йому він розкриває свої творчі задуми, зізнається в життєвих труднощах та не-
гараздах, виливає на папері свої душевні муки, зневіру, викликані взаємовідносинами з 
іншими людьми. Шукає в нього порад, інколи здається, що і співчуття, чекає підтримки 
і щиро та відверто дякує, отримавши все це.
Найчастіше його листи містять лише інформацію про роботу, абсолютно нічого про 

особисте життя, окрім скарг на відсутність коштів чи роботи. Та поряд з цим серед 
завжди стриманих рядків трапляються і відступи цілком життєвого характеру, як, на-
приклад, плітки про дружин професорського складу Казанського університету. Винят-
ком також є, мабуть, повідомлення про те, що Олександра запрошено бути шафером у 
свого друга, та й то він відмовився [Лебедев… ф. ІІІ, № 13230, 6]. Все це характеризує 
О. Лебедєва як людину, що вела досить усамітнений спосіб життя (можливо, саме через 
цю рису характеру свого часу Флавіан, митрополит Київський і Галицький, почесний 
член Київської духовної академії, не випадково радив йому “приближаться к рясе” [Ле-
бедев Александр […] – [Титову]… ф. 175, № 659, 1 зв.]), людину, для якої головним у 
житті була наукова робота. Уривчастість епістолярію не дозволяє нам остаточно зрозу-
міти життєву позицію автора листів: була це особливість характеру чи існували якісь 
інші причини та обставини, що спричинили таку ситуацію.
Олександр Лебедєв – вчений-бібліограф, який все життя невтомно працював над до-

слідженням і складанням описів, він упорядковував та публікував матеріали й докумен-
ти, що згодом стали в пригоді багатьом дослідникам. І сьогодні дослідники історичної 
минувшини мають можливість скористатися його працями, що ввібрали в себе вели-
чезний масив допоміжної літератури, різноманітних уточнень та пояснень, опрацьова-
них автором.
Після Жовтневої революції, в радянський час, розпочався наступний етап у роботі 

над покажчиком. Свого часу один із критиків зауважив ту обставину, що, “назначив 
цену отдельно І тому”, автор не надав роботі закінченого вигляду, та висловив таке по-
бажання: “Будем ждать продолжения труда, его оглавления и указателя” [Книжныя… 
1917, 124].
Пройшло десятиліття з часу виходу покажчика, і його автор дав знати про себе і 

свою новостворену працю. На той час Олександр Лебедєв працював на посаді завідую-
чого відділом бібліотеки Саратовського державного університету. Він написав два лис-
ти в Україну – в Київ. Один з них адресувався А.Ю. Кримському [Листи О.О. Лебедєва… 
ф. Х, № 8487], а другий – Всеукраїнській академії наук [Листи О.О. Лебедєва… ф. Х, 
№ 8488]. За наявним фактажем їхній зміст практично дублюється, хоча їх не можна 
назвати ідентичними. У цих листах він повідомляє, що вже остаточно підготував до 
друку другий том, “представляющий окончание описания рукописей важнейшего руко-
писного собрания Украины. Во второй том вошли указатели имен, названий и предме-
тов, указатель начальных строк статей и общий обзор всех рукописей музея (а их около 
2000 NN)” [Листи О.О. Лебедєва… ф. Х, № 8487, 3].
За іронією долі, якщо перший том видала Російська академія наук, то тепер автор 

звертався знову до Києва. Як і того разу, знову проблема коштів для видання постала з 
усією гостротою. Він прохав допомогти йому, “так как издать в РСФСР книгу, посвя-
щенную Киевским рукописям, я не имею возможности…” [Листи О.О. Лебедєва… 
ф. Х, № 8487, 3 зв.].
За його підрахунками, обсяг праці мав складати 20–25 друкованих аркушів – “И тогда 

самое важное, самое большое рукописное собрание Украины будет вполне доступно для 
научных работ. Прошу Вас напечатать окончание этой работы… между тем Киевский 
музей слишком ценен, чтобы оставлять его без описания” [Листи О.О. Лебедєва… ф. Х, 
№ 8488, 5]. Навзаєм у разі друку автор обіцяв надіслати 200 примірників першого тому.
На жаль, нам невідомі обставини про позитивне рішення чи подальший розгляд цьо-

го питання. Та, втім, враховуючи окремі аспекти нашого дослідження цієї ситуації, 
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можемо впевнено припускати, що доля другого тому залишилася невирішеною. Пря-
мим підтвердженням цього є такий факт. В.А. Артисевич у своєму дослідженні подає 
список рукописних робіт О. Лебедєва. Серед них і вищезгаданий том обсягом 30 друко-
ваних аркушів [Артисевич 1995, 48]. Та до цього переліку існує примітка, що дані взяті 
з автобіографії та переліку робіт в особистій справі О.О. Лебедєва, самі ж рукописи – 
не збереглися. Невблаганною виявилися час та історія і до матеріалів, описаних у по-
кажчику О. Лебедєва. Кожен допитливий користувач може побачити ледь помітні 
позначки “–” поряд з деякими позиціями у переліку матеріалів, описаних колись так 
старанно і професійно не одним поколінням дослідників.
Віднайдені матеріали дають змогу заповнити прогалини та наповнити змістом ті ко-

роткі відомості, що зафіксовані лише у вигляді посад та місця роботи О. Лебедєва. 
Його епістолярій хоч і неповністю, та все ж відкриває завісу сухих фактів, а за ними – 
ціле життя: емоції, переживання, роздуми та невтомна праця.
Пошук, вивчення та залучення до наукового обігу джерельних матеріалів значно 

розширює пізнавальні можливості будь-якого дослідження. Документи минувшини 
самі по собі є неабиякою цінністю для історика, а їхня історія, причини створення і по-
дальша доля здатні відкрити ще багато забутого та непізнаного, але важливого для ак-
туальних досліджень сьогодення. Отже, розглянуті матеріали з фондів Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського дають повноцінну 
можливість збагатити новою інформацією та деталями історичне минуле, а разом з тим 
наблизити історика до мети у пошуках істини.
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Стаття присвячена походженню етноніма тунгус і самоназви евенів (эвен ~ ывын ~ 
эбен, мн. ывыхал ~ эбэхэл ~ эужель) та евенків (эвэнкū), котрі, по суті, становлять 

один народ. Раніше евенків і евенів називали тунгусами, а евенів ще – ламут, намунка, 
намука, ламка ‘морські’, оскільки останні мешкали на берегах Охотського моря (евенк. 
лāму, лāмэ, евен. нам ‘море’). Піші тунгуси-мисливці вживали самоназву эвэнкū, эвэн, 
а оленні тунгуси – орочен, орочон, ороч (мн. орочел, орочол) (евенк. орон ‘олень (до-
машній)’, називаючи піших словом мэнэ ‘осілий’ [Эвенкийско-русский словарь 1958, 
233, 271, 327, 545; Василевич 1964, 2; История и культура эвенов… 1977, 14]).
Етнонімом тунгус позначали всі тунгуські племена від Обі до Охотського моря й від 

Колими до Маньчжурії та Сіньцзяну. Г.Ф. Міллер так писав про тунгусів: “Тунгузы на-
зываются сами Евойенами, по тому, что праотца их звали Евоеном, также Донками, а 
иногда, по примеру многих Сибиряков, и просто людьми (Тунг Боие). Енисейские 
Остяки и Татара называют их так, как и Россияне, Тунгузами, произведши название сие 
ломано от слова Донки или от Тонгон, наименования их князька, либо и от Татарскаго 
слова Тунгуз, свинья, которым названием гордые Татара хотели конечно изъяснить их 
уничиженность и гадкое житие. В прочем называют их Манджуры Солонами, стрель-
цами, и Орочонами, оленоводцами, от слова Орон, олень, Монголы же и Бурята Хам 
Ногонами и Солонами… Россияне получили свое первое известие о Тунгузах от Ени-
сейских Остяков…” [Миллер 1777, 34]. 
Огляд різних думок щодо походження етнонімів тунгус і евенк зробив В.О. Туголуков 

[Туголуков 1970, 204–210]. 
Етнонім тунгус мусить бути пов’язаний з етнонімом донкі, який можна тлумачити, 

враховуючи значення термінів дунрэ, донрэ та дуэнтэ, як ‘житель гірської тайги’, пор. 
донгой (мн. донгоил, донгот) – евенки з річок Тунгир та Ольокма [Эвенкийско-русский 
словарь 1958, 578]. Такої думки про походження етноніма був О.М. Золотарьов [див.: 
Миллер 2005, 496]. У різних евенкійських діалектах існують лексеми дундрэ, дундэ 
‘земля, ґрунт; могила’, дуннэ ‘земля, країна, могила’, яким відповідають евен. дунрэ, 
донрэ ‘гори, тайга’, нан., ульч. дуэнтэ ‘тайга’ [Эвенкийско-русский словарь 1958, 125–
126]. Рід донкан є у нанайців, орочів (дунка) та ульчів [Никонов 1984, 48]. Піші східні 
евенки називали оленних (гірських) евенків донкан ~ дункан, а в Забайкаллі термін дон-
кі був самоназвою даурських кінних тунгусів нарівні з евенкū, в ульчів поширена назва 
роду дункан [Василевич 1969, 266], донкан, дункан було назвою оленних тунгусів у 
XVII ст., від дунна ‘земля’ [Туголуков 1970, 213]. Материкові, гірські евени себе нази-
вають дондыткиль ‘гірські’, а морські евени східних – донрэнкэн ‘гірські’ [История и 
культура эвенов… 1977, 15]. Оленні евенки, що кочували по відрогах Станового хреб-
та, нанайців, ульчів та негідальців називали нгēгидā (евенк. нгēгидā ‘простір на нижній 
частині схилу’, ‘прибережний простір’), протиставляючи цей термін терміну дункан 
‘мешканець сопок’, котрим називали себе [Народы Сибири 1958, 776; Эвенкийско-
русский словарь 1958, 279].
Про ненецько-селькупське походження етноніма тунгус див.: [Аникин 2000, 566–567].

В.А. Бушаков

ЕТНОНІМИ ТУНГУСИ, ЕВЕНИ ТА ЕВЕНКИ
(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)
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Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів)

У часи Чингісхана під описовий етнонім лісові урянкати, хоїн-урянка [Рашид-ад-дин 
1952, 121, 123–124, 156] (монг. ойн ‘лісовий’, род. відм. від ой ‘ліс’, старопис. монг. oi, 
пор. евенк. хой ~ ой) підпадали й предки тунгусів. Етнонім урянхай ~ урянхат походить 
з тунгусо-маньчжурських мов [Бушаков 2011].
Народне тлумачення етноніма эвэнкū як “поперешні” зафіксував у XVIII ст. Яків Лін-

денау [Туголуков 1970, 210], пор. евенк. эвункӣ ‘косий (про очі)’, эвункӣ, эвункэкӣ 
‘поперек’, ‘у різні боки’, ‘поперечний’, евен. эвунки [Эвенкийско-русский словарь 1958, 
544]. Г.М. Василевич припускала, що етнонім əwənkī i əwunkī ēsetar ‘поперечні очі’ 
“цілком імовірно, одного походження” [Сборник материалов… 1936, 4, прим. 1]. Пізні-
ше вчена вважала, що тлумачити эвенкū із сучасних мов не можна [Василевич 1969, 11]. 
Чи не може самоназва тунгусів эвэн походити з тунгусо-маньчжурського апелятива, 

якому відповідає евенк. эвгигэн ‘місцевий житель’, ‘мешканець нижньої частини схи-
лу’, від эвгӣ ~ эвгӯ ‘нижня частина схилу, підошва гори’, ‘місце, де розташований мо-
вець’ [Эвенкийско-русский словарь 1958, 542–543]? Цілком може. Порівняймо 
самоназву нанайців нанай, від на ‘місцевий’ та най ‘людина’ [Никонов 1984, 54], само-
назву естонців до XVIII ст. маарахвас ‘народ нашої країни’ та білорусів тутэйшыя 
‘місцеві’. Звуки -γiγ- (див.: [Эвенкийско-русский словарь 1958, 653]) могли при перехо-
ді апелятива в етнонім випасти, пор. генонім эдян, що утворився з апелятива эдӣгэн. 
Так, В.О. Туголуков евенкійський генонім эбгисел тлумачив як ‘люди, що живуть під 
горою’ з евенк. эбгӣ ~ эвгӣ ‘схил (нижня частина)’ [Туголуков 1985, 190–191].
Евенкійський суфікс -ган (-гэн, -гон) / -кан (-кэн, -кон) / -нган (-нгэн, -нгон) та 

евенський -нкан (-нкэн) утворюють назви жителів за місцем мешкання: бира ‘ріка’ – 
бираган ‘прирічковий житель’, хой ‘тундра’ – хойгон ‘житель тундри’, амут ‘озеро’ – 
амуткан ‘надозерний житель’ [Эвенкийско-русский словарь 1958, 682, 749, 759]. 
Знаходимо цей суфікс у таких термінах: етнонім урянхай ~ урянкат (евенк. урэ ~ хурэ 
‘гора; ліс; гірська тайга’), монг. хамниган ‘евенки, тунгуси’ (евенк. камни ‘вузька при-
річна смуга землі біля підніжжя гір’, камнига ‘скеля, бескид, круте узвишшя; крутий 
схил’, ‘межигір’я’, камникта ‘скеля’), евенк. хойган ~ ойган ‘жителі боліт, низин (так 
називали єнісейські правобережні гірські донкани лівобережних, що мешкали у низьких 
місцях)’ (хой ~ ой ‘сфагнове болото’, ‘гірська тундра’), эдӣгэн ‘житель пониззя ріки’, 
эдӣгэр ‘назва евенків Томмотського району, що говорять по-якутськи’ (эдӣгӣ, эдӣгӯ, 
эдӣӯ ‘пониззя ріки’, эдӣгэн тэгэ ‘народ, що живе у пониззі ріки’). Значення ‘житель 
пониззя ріки’ мають назви евенкійських родів эдэн, эджэн (адян), родів эдян евенів і 
долганів, хоча Г.М. Василевич зіставляє їх із назвою групи чжурчженів йэчжень. Від 
евенкійського роду эдэн може походити маньчжурський рід удяла, а від нього – рід уль-
чів удяла і рід нанайців удял. Г.М. Василевич вважає останні етноніми та етноніми со-
лон і долган древніми, що не можуть бути етимологізовані, “виходячи з обмежених 
даних по одній сучасній народності” [Эвенкийско-русский словарь 1958, 189, 547, 586; 
Василевич 1969, 282, 286–287]. Етнонім долган походить від такої ж назви евенського 
роду, предки якого колись мешкали посередині ріки, пор. евенк. долгӯ ‘середній’, ‘се-
редній палець’ дулгӯ ‘середній палець’, а солон – з евенк. сологон (хологон, шологон) 
‘мешканець верхів’їв ріки’ [История и культура эвенов… 1977, 14, 21]. Від останнього 
терміна утворились назви евенкійських родів шологон, шолон, солон, сологон і, можли-
во, шалон [див.: Эвенкийско-русский словарь 1958, 585].
Евенський рід эдян ~ эдиган росіяни називали жиган ~ ижиган з якутської назви 

роду эджиган [История и культура эвенов… 1977, 41], звідки походить назва міста Жи-
ганськ (якут. Эдьигээн).
Різниця між етнонімами эвэн та эвэнкū полягає лише у наявності суфіксу -кӣ в остан-

ньому, котрий вживається при назвах роду й означає чоловіка, який належить до цього 
роду, пор. эвэди ‘евенкійський’ [Эвенкийско-русский словарь 1958, 544, 761; История и 
культура эвенов… 1977, 14].
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Слід відкинути етимологію етноніма эвэн від дієслова евенк. уа-мӣ ~ ува-мӣ ~ уга-
мӣ ~ эв-мӣ ~ эву-мӣ ~ эвэ-мӣ ~ эгэ-мӣ, евен. эю- ‘тягти (на собі), перетягати’ 
[Эвенкийско-русский словарь 1958, 426–427, 428, 542, 544, 546]. Так, автор статті рані-
ше виводив етнонім эвэнкū з названого дієслова [Бушаков 1992, 69].
Принагідно згадаємо, що евенкійський генонім увалагир Б.О. Долгих виводив з 

евенк. ува-мӣ ~ уга-мӣ ‘нести поклажу на собі’ [Долгих 1960, 473], що Г.М. Василевич 
вважала непереконливим і пов’язувала родові назви улэгир ~ улэт ~ угулэт ~ улэсин ~ 
увлэт із назвою ойратського племені ольот (угелет) [Василевич 1969, 281].
Ойратський етнонім ольоти (монг. өөлд) ми пояснювали як ‘вершники’ і пов’язували 

з евенкійським дієсловом ув-мӣ ~ уг-мӣ ~ ук-мӣ ‘сісти верхи’ [Бушаков 1992, 69].
Сибірському регіону, де гірська тайга межувала зі степами, притаманні етноніми, 

утворені від орографічних чи гідрографічних термінів, оскільки природні умови визна-
чали відповідний культурно-господарський (етнографічний) тип у місцевих племен: 
скотарство та оленярство, мисливство чи рибальство. 
Етноніми тунгуси, евени та евенки можна віднести до групи етнонімів, що відобра-

жають місце мешкання, з яким був пов’язаний етнографічний тип предків евенків і 
евенів.
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Тривалий час роль емоцій у мові недооцінювалася. Так, у лінгвістичній літературі 
досі немає однозначної відповіді на питання про те, як емоційне життя людини від-

дзеркалюється у мові та її семантиці, чому в мовленні майже кожне слово може стати 
емотивним, як пояснити, що нейтральні слова, сполучуючись одне з одним, можуть 
утворювати емотивні словосполучення. 
На сьогодні кількість досліджень у галузі емотіології української мови порівняно 

невелика. Так, досліджуються проблеми відображення емоцій у мові [Башкірова 2005], 
фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлення [Калита 
2001], вербальні й невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу [Козяревич 
2006], відсубстантивні прикметники із семою “емоційно-психічний стан” у діахронії 
[Артюх 1994], концептуальний аналіз деяких груп негативних емоцій [Антипенко 
1995], історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі 
XVI–XX ст. [Биценко 2004], семантико-когнітивний аспект емотивності художнього 
тексту [Гладьо 2000], квазіемоційні та квазіемотивні типи дискурсу [Гнезділова 2005]. 
У деяких працях розглядаються особливості фразеологічної номінації явищ внутріш-
нього життя людини [Гамзюк 2000; Курикалова 1985], досліджується внутрішня форма 
назв емоцій в українській мові [Селігей 2001], аналізується семантичне поле назв 
емоційно-афективних станів у польській мові [Аскерова 2006]. Проте нерозв’язаними й 
дотепер залишаються питання зіставного дослідження емотивної фразеології різносис-
темних мов.
Актуальність пропонованої студії мотивується браком досліджень специфіки фразео-

семантичного субполя “Нейтральні емоції” в кожній із мов, що зіставляються, необхід-
ністю детального аналізу відмінностей і подібностей внутрішніх форм фразеологізмів, 
а також особливостей відображення емоцій у фразеологічному значенні. 
Методологічні передумови пропонованого в цій статті дослідження – метод компо-

нентного аналізу, метою якого є встановлення структури значення як певним чином ор-
ганізованої сукупності елементарних змістових одиниць, а крім того, зіставний метод, 
використовуваний нами в дослідженні загалом. 
Метою статті є встановлення основних подібностей і відмінностей у семантиці фра-

зеологічних одиниць, що виражають нейтральні емоції людини, у сучасних перській та 
українській мовах з погляду відображення у них особливостей, пов’язаних з культурою 
і менталітетом двох народів. 
Об’єкт дослідження становлять фразеологічні одиниці на позначення нейтральних 

емоцій сучасних перської і української мов, а саме “Спокій” і “Байдужість”.
Предметом дослідження є ідіоетнічні особливості фразеосемантичного субполя 

“Нейтральні емоції” в сучасних перській і українській мовах у зіставному аспекті. 
У сучасній лінгвістичній науці польовий підхід до організації лексики, і зокрема 

фразеології, постає як один з основних принципів систематизації мовних явищ, завдя-
ки якому розкриваються взаємозв’язок, взаємозалежність та ієрархічність мовних оди-
ниць [Бондарко 1988; Зеленецкий 2004]. 

М.А. Охріменко

ІДІОЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА
ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО СУБПОЛЯ
“НЕЙТРАЛЬНІ ЕМОЦІЇ”
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Фразеологія, як специфічне мовне явище, досить обмежено вербалізує емоції, які не 
мають специфічних екстралінгвальних засобів вираження. Тому фразеосемантичне 
субполе “Нейтральні емоції” – одне з найменших за обсягом утворення у складі фразео-
семантичного поля (далі – ФСП) “Емоції людини”. Загальна кількість фразеологізмів, 
що входять до складу досліджуваного субполя, становить 122 фразеологічні одиниці 
(далі – ФО) в перській мові і 140 ФО – в українській.
До складу субполя “Нейтральні емоції” входять два мікрополя: “Спокій” і “Байду-

жість”. Розглянемо детально кожне з виокремлених мікрополів.
Мікрополе “Спокій”. Уявлення іранців і українців щодо емоції спокою дещо різ-

няться. В українській фразеологічній картині світу людина відчуває спокій тоді, коли 
вона має душевне тепло, наприклад: відігрівати/відігріти серце [СФУМ 2008, 100]. 
Іранці ж, навпаки, відчуття спокою часто можуть позначати фразеологічними одиниця-
ми, що мають протилежне від українського значення, наприклад: حرارتش فرو نشست – він 
заспокоївся, охолонув, він втратив запопадливість [ПРС 1970, т. 1, 495] (букв. “його 
температура знизилася”), دلم خنک شد – я заспокоївся, я відчув душевне полегшення [ФРФС 
2000, 279] (букв. “серце трохи остигло”). 
Представники двох народів відчувають спокій, коли душа й серце нічим не обтяжені 

й спокійні, наприклад: перс.: دلش قرص شد، تھ دلش قرص ش – він заспокоївся [ФРФС 2000, 
276] (букв. “серце (дно серця) стало твердим, стійким”), سنگ از دل کسی زدودن – заспокою-
вати, втішати когось; знімати камінь з душі [ПРС 1970, т. 2, 61] (букв. “очистити 
чиєсь серце від каменя”), غبار از دل کسی زدودن (شستن) – заспокоювати кого-небудь, полег-
шувати чиєсь горе [ПРС 1970, т. 2, 202] (букв. “здувати (змивати) пил з чийогось сер-
ця”); укр.: аж вага з грудей спала [СФУМ 2008, 49], відлягло (відійшло) від серця 
[СФУМ 2008, 103], як (мов, наче) камінь з грудей впав (звалився, упав) [СФУМ 2008, 
287], як (мов, наче) гора з плечей (з пліч) звалилася (спала, впала, зсунулася, зійшла) 
[СФУМ 2008, 160]. Проте, як стає зрозуміло з прикладів, українці не виступають аген-
сами дії, серце ніби саме “впорається із проблемами”, у той час як іранці повинні 
“очистити” або “вимити” серце, для того щоб відчути полегшення і спокій. 
У зіставлюваних мовах наявні ФО на позначення спокою, у семантиці яких можна 

спостерігати явище ізоморфізму, наприклад: перс.: آمد جا  (بھ)   ,він заспокоївся – حالش 
прийшов у себе [ФРФС 2000, 188] (після страху, хвилювання, втоми або хвороби, втра-
ти свідомості, сп’яніння; букв. “почуття прийшло на місце”); укр.: душа стала на місце 
[СФУМ 2008, 228]. З наведених прикладів стає зрозуміло, що обидва народи відчувають 
спокій, коли все стоїть на своїх місцях. 
У перській мові нами були зафіксовані ФО, у семантиці яких спокій віддзеркалюєть-

ся на обличчі людини, наприклад: جبین گشادن – заспокоюватися, втішатися [ПРС 1970, 
т. 1, 430] (букв. “розправляти лоба”), نیاوردن ابرو  بھ   залишитися спокійним [ПРС – خم 
1970, т. 1, 566] (букв. “не зігнути брови”). 
В українській мові душевний спокій можуть приносити сльози, що ніби полегшують 

страждання людини, наприклад: обсушити (обтерти, осушити) гіркі (гарячі) сльози 
(очі) [СФУМ 2008, 457]. Українці уважають, що, переживши всі страждання і знайшов-
ши спокій, людина ніби знову народжується, наприклад: як (мов, немов) удруге (знову) 
на світ народився [СФУМ 2008, 425]. У перській мові таких фразеологічних одиниць 
зафіксовано не було. 
У перській фразеологічній картині світу емоція спокою віддзеркалюється у ФО, 

пов’язаних із релігійними й побутовими реаліями іранців, наприклад: از خر شیطان پیاده شدن 
 припинити впиратися, стати спокійнішим [ФРФС 2000, 213] (букв. “злізти – ((پایین آمدن
з віслюка шайтана”), بر خر خود سوار بودن – незважаючи ні на що, спокійно робити свою 
справу, настирливо йти до своєї мети [ФРФС 2000, 214] (букв. “їхати верхи на своєму 
віслюку”). 
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Розглянувши ФО на позначення спокою перської і української мов, можемо конста-
тувати, що повної мовної еквівалентності фразеологізмів досліджуваного мікрополя як 
у перській, так і в українській мові немає. Ідіоетнічна специфіка виявляється у значенні 
ФО на позначення спокою, їхній структурі, особливостях варіювання. 

Мікрополе “Байдужість”. У зіставлюваних мовах емоція байдужості пов’язується з 
такими внутрішніми якостями людини, як “холодність”. Таку моральну якість людини 
українці пов’язують із низькою температурою тіла, наприклад: братися (взятися) кри-
гою [СФУМ 2008, 45], з холодком [СФУМ 2008, 752], ні холодно, ні жарко [СФУМ 2008, 
752]. В українській мові натрапляємо на цікаві приклади ФО на позначення байдужості 
з антропонімом, наприклад: Мороз Іванович [ФСССГД 2000, 170]. Прикладами ФО 
перської мови на позначення байдужості є: آدم با لبخنده یخ زده – людина з холодною, льодя-
ною посмішкою [ФРФС 2000, 20] (про байдужу людину), پشتش باد خورده؛ پشتش سرد شده – 
припинити цікавитись чим-небудь, охолонути до чого-небудь [ФРФС 2000, 107] (після 
певної перерви; букв. “спина охолонула, просохла на вітру”)  کسی را سرد کردن – постави-
тися до когось прохолодно, обдати когось холодом [ФРФС 2000, 367] (букв. “заморози-
ти когось”). 
В українській фразеологічній картині світу байдужість часто порівнюється із “по-

рожністю”, наприклад: порожня душа [СФУМ 2008, 229], порожнє серце [СФУМ 2008, 
229], порожньо в серці (на душі, в душі) [СФУМ 2008, 545], натомість у перській мові 
така емоція асоціюється з “важкістю”, наприклад: سر سنگین – нелюб’язна, байдужа, хо-
лодна людина [ПРС 1970, т. 2, 36] (букв. “людина з важкою головою”), بودن سنگین   سر 
کسی با   бути нелюб’язним, поставитися байдуже, прохолодно до кого-небудь – (شدن) 
[ПРС 1970, т. 2, 36] (букв. “бути з кимось із важкою головою”). 
Байдужа людина – це людина, яка, за уявленнями іранців і українців, порівнюється з 

каменем, наприклад: перс.: سنگ ھمچون  روح   ,бездушний як камінь [ПРС 1970, т. 1 – بی 
242] (про байдужу, черству людину); укр.: кам’яне (камінне) серце [СФУМ 2008, 374]. 
Нечуйну, байдужу людину українці назвуть “черствою”, наприклад: черства душа 
[СФУМ 2008, 229], черстве серце [СФУМ 2008, 229], а іранці – “засохлою”, наприклад: 
-байдужа, черства людина [ФРФС 2000, 221] (букв. “людина із засохлою ду – خشک جان
шею”).
Емоція байдужості може віддзеркалюватися на обличчі людини. Підтвердженням 

цього є фразеологічні одиниці перської мови: روز خود نیاوردن، بھ روی (مبارک) خود نیاوردن  – بھ 
не показувати виду, робити байдужий вигляд, зовні не реагувати [ФРФС 2000, 332] 
(букв. “не показувати нічого обличчям”); української мови: (і) вусом (бровою) не вес-
ти/не повести [СФУМ 2008, 60], хоч би (тобі) бровою (вусом) моргнув [СФУМ 2008, 
404], не моргнувши (не зморгнувши) оком (бровою) [СФУМ 2008, 404]. Рухи людини 
або їхня відсутність також можуть бути показником емоції байдужості, наприклад: 
перс.: کردن ز  چیز بھ   припинити цікавитися чим-небудь, закинути щось [ФРФС – پشت 
2000, 107] (букв. “повернутися до чого-небудь спиною”), پشت پا زدن – залишати без ува-
ги, нехтувати [ФРФС 2000, 92] (букв. “відштовхувати ногою”), پشت پا زدن بھ چیزی – від-
мовлятися, відрікатися, охолонути до чогось [ФРФС 2000, 92] (букв. “повертатися 
спиною”), شدن  ,впадати в апатію, прострацію, ставати байдужим [ПРС 1970 – پکر 
т. 1, 305] (букв. “ставати застиглим, заціпенілим”), تخت خوایبدن – валятися догори чере-
вом, лежати як колода [ФРФС 2000, 124] (ліниво, байдуже, без рухів); укр.: опустити/
опускати руки [СФУМ 2008, 468], плюнути на все [СФУМ 2008, 521], повернутися/по-
вертатися спиною (спинами, плечима) [СФУМ 2008, 524], стояти (триматися, дер-
жатися) осторонь [СФУМ 2008, 697].
У досліджуваному мікрополі в українській мові натрапляємо на компаративні ФО: 

як (мов, ніби) сонна муха [СФУМ 2008, 413], живий труп [СФУМ 2008, 725], ходячий 
(живий) мрець (мертвець) [СФУМ 2008, 410]. Семантика таких фразеологізмів описує 
людей, позбавлених будь-яких інтересів, прагнень, бажань, байдужих до всього на світі. 
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В іранській фразеологічній картині світу ми зафіксували компаративні ФО, у яких бай-
дужа людина порівнюється з картоплею, огірком або тітонькою, що заснула, наприклад: 
زمینی سیب   як картопля [ПРС 1970, т. 2, 78] (про холодну, байдужу, безпристрасну – مثل 
людину), بھ سردی خیار – холодний як огірок [ПРС 1970, т. 1, 591] (про байдужу, нечуйну 
людину), خالھ خواب رفتھ – в’яла, апатична людина, байдужа до всього [ФРФС 2000, 204] 
(букв. “тітонька, що заснула”).
У фразеологізмах перської мови میبرد خواب  را  او  ببرد  آب  را  دنیا   прик.: Настане – اگر 

Всесвітній потоп, а він все одно буде спати [ФРФС 2000, 8] (про безпечних, байдужих 
до всього людей; гра слів خواب ببرد و آب ببرد – якщо навіть увесь світ віднесе вода, його 
віднесе сон) – і української мови після нас (а там) хоч потоп [СФУМ 2008, 550], а там 
хоч (і) не розвидняйсь [СФУМ 2008, 604] спостерігається ізоморфізм у семантиці, проте 
кожен із розглянутих фразеологізмів постає як споконвічний для кожного з народів. 
Цікавими з погляду ідіоетнічної специфіки постають ФО перської мови: دوغ و دوشاب 

 він не бачить різниці між коханням та ненавистю, між – در نظرش (پیشش) یکسان (یکی) است
дружбою і ворожнечею [ФРФС 2000, 300] (букв. “і дуг, і душаб для нього однакові”; 
дуг – кислий напій, який виготовляється з кислого молока з додаванням води, душаб – 
солодкий сироп, який отримують від кип’ятіння соку стиглого винограду або стиглих 
фініків), مرغم گوید  می  ببر  بار  بگویی  اگر  شترم  گوید  می  بپر  بگویی  اگر  ماند،  می  شترمرغ   він як – مثل 
страус, скажуть: “Літай” – відповідає: “Я верблюд”, скажуть: “Неси вантаж” – 
відповідає: “Я птах” [ФРФС 2000, 545] (про людину апатичну, байдужу, ліниву люди-
ну, яка завжди намагається ухилитися від роботи), یکیست گوھر  و  خرمھر  خر   :.присл – نزد 
Віслюку все одно, скляне намисто в нього на шиї чи перли [ФРФС 2000, 215] (в Ірані на 
шиї в’ючних тварин вішають велике намисто або мушлі), (نپرسید) یکی (کسی، ھیچکس) نگفت 
-ніхто не звернув на нього уваги, ніхто не поцікавився ним, по – ابولی (ھالو) خرت بچند است
ставився до нього байдуже [ФРФС 2000, 623] (букв. «ніхто не запитав: “Гей, Абу Алі, 
скільки коштує твій віслюк?”»), а також української мови: хоч вовк траву їж [СФУМ 
2008, 119]; байдуже ракові, в якому горшку його зварять [Кращі прислів’я… 2009, 161]; 
що хрін, що гірчиця – невелика різниця [П’ять тисяч прислів’їв… 2010, 65]; аби кінь 
добрий на пашу, а до роботи байдуже [П’ять тисяч прислів’їв… 2010, 83]; чи Іван, чи 
Петро, то мені все одно [Кращі прислів’я… 2009, 163]. Такі фразеологізми з маркова-
ними реаліями (назви предметів побуту, страв, напоїв тощо) в обох мовах віддзерка-
люють своєю семантикою емоцію байдужості.
Дослідження фразеосемантичного мікрополя “Байдужість” показало спектр неповтор-

ної семантичної комбінаторики, притаманної фразеологічним одиницям перської та 
української мов, підтверджуючи той факт, що вивчення ФО крізь призму емоції дає 
можливість виявити специфіку етносу. 
Загалом подібність емотивних фразеологізмів субполя “Нейтральні емоції” у двох 

зіставлюваних мовах свідчить про певну спільність асоціативно-образного мислення 
носіїв різних мов – у нашому випадку перської і української. Наявність у фразеологіч-
них фондах перської та української мов емотивних ФО, що постають як національно-
марковані одиниці, пояснюється індивідуальністю історичного досвіду, самобутністю 
культури, особливостями психічного складу таких різних і далеких народів, як пер-
ський і український. Проте національна своєрідність проаналізованих ФО свідчить не 
про різне сприйняття дійсності різними етносами, а лише про різноманітні можливості 
її образного осмислення і відтворення засобами мови.
Проаналізовані фразеологізми субполя “Нейтральні емоції” є підтвердженням того, 

що традиційний український і перський побут дістав відображення у фразеології і є 
частиною національно-мовної картини світу вищезазначених культур.
Серед перспектив наших подальших досліджень – аналіз ідіоетнічної специфіки 

фразеологічних одиниць на позначення позитивних емоцій сучасних песької та україн-
ської мов.
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In the basis of the funerary rites there is the system of the mythological representations of 
the afterlife and the archetype mythologems which create the ideological model for practi-

cal ritual actions. It regulates the relation of the society to a death phenomenon on ideological 
and ritual levels. In the majority of known mythological systems of archaic societies the 
Thanathological myth acts in a role of such a model. 

This myth explains the origin of death and that’s why it belongs to a number of Ethiologi-
cal narrations. In the centre the so-called Thanathological myth is found – the myth about ap-
pearing of death, the first mortal and resurrected – the mythical hero who has overcome death 
and “opened” the landscapes of the Other world for the mortals.

In Ancient Egypt the Osirian myth used to make the basic Thanathological legend2. This 
narration has several stages – the death of Osiris from Seth’s hand; his “resurrection” with 
Isis’ magic spells help and a triumph of Truth (Eg. mAa.t) – the return of the Egypt’s throne to 
Horus. This is a well-known theme3. The ternary vertical of the Universe – the Sky, the Earth, 
and Duat – was fixed from this moment. Every deceased was to be turned into “Osiris” put-
ting the hope for the existence beyond the grave into the mystery of repeating of the “first rit-
ual” [Assmann 2003, 29ff].

Despite the fact that several Egyptian mythologems are sometimes postulated as “unique”4, 
a similar scheme of the Thanathological myth is found out in other Ancient Orient cultures, 
particularly, in the Iranian world5. 

An Indo-Iranian myth about the first mortal hero6, the Lord of the Underworld – Indian 
Yama (Rigveda Х, 10–14; X, 129) [Ригведа 1999, 418–419] (Sansc. Yamá – “twin”) / Iranian 
Yima (Av. Yima [Bartholomae 1904, 1300–1301] cf. yVma- – “twin” [Bartholomae 1904, 
1291–1292]), is put as a basis here7. The final of the myth contains the element of victory of 
the descendant over the murderer, and the restoration of cosmic and social balance. 

The Avestan tradition, “Scythian genealogical legend” and “Shahnameh” materials give a 
chance to recreate the Iranian model of a Thanatological myth8. Thus, this tradition duplicates 
this cycle at two stages: 

First stage
The “Golden Age” of the reign of the mythical hero – Yima9 / ? / Dzhamshid (Yasna 9, 

4–5 (Hom Yasht); Yasht, 9, 9–10; 17, 30–31; 19, 31–33; Videvdat 2, 5; Menog-i hrad, XXVII, 
25) ends with his death from the Dragon – Azhi-Dahaka (Av. aZi-dahAka-) / ? / Zahhaka10 
(Yasht, 19, 46; Bundahishn, 31, 5), the vengeance for the Yima’s death by Thraetaona 
(Av. qraEtaona) / Targitaos (?) / Feridun and the renewing of justice (Yasna, 9, 7–8; Yasht, 5, 
34; 14, 40; 17, 34; 19, 37; Menog-i hrad, XXVII, 38–39).

Text examples:
(Yasna 9, 5) “In the reign of brave Yima was there neither cold nor heat, there was neither 

age nor death, nor envy demon-made. Like teenagers walked the two forth, son and father, in 
their stature and their form, so long as Yima, son of Vivanghvant ruled, he of the many 
herds!” (translated by L.H. Mills ) [Mills 1887, 233].
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(Yasht, 19, 46) “For which the Good Spirit and the Evil One did struggle with one another: 
for that Glory that cannot be forcibly seized they flung each of them their darts most swift.

The Good Spirit flung a dart, and so did Vohu-Mano, and Asha-Vahishta and Atar, the son 
of Ahura Mazda.

The Evil Spirit flung a dart, and so did Akem-Mano, and Aeshma of the wounding spear 
and Azhi Dahaka and Spityura, he who sawed Yima in twain” (translated by J. Darmesteter) 
[Darmsteter 1898, 297].

(Bundahishn, 31, 5) “Spitur was he who, with Dahak [Zohak], cut up Yim [Jamshed]…” 
(translated by E.W. West) [West 1880, 131] (cf.: fig. 1 [Куртис 2005, 45]).

(Yasht 14, 40) “Him rode the gallant Thraetaona, who smote Azhi Dahaka, the three-mou-
thed, the three-headed, the six-eyed, who had a thousand senses; that most powerful, fiendish 
Druj, that demon, baleful to the world, the strongest Druj that Angra Mainyu created against 
the material world, to destroy the world of the good principle” (translated by J. Darmesteter) 
[Darmsteter 1898, 242].

Second stage
The reign of a dragon fighter (Thraetaona / Targitaos (?) / Feridun) and division of the 

kingdom between his three sons (? / Lipoxais, Arpoxais, Kolaxais / Tur, Selm, Iredzh). Thus, 
Scythia went to the youngest Kolaxais and to the youngest Iredzh Iran is passed. Murder of 
the youngest brother (Iredzh) of jealousy by elder ones, Tur and Selm (fig. 2) [Чунакова 
2004, 223]. The vengeance for the death of Iredzh by his successor Manuchehr, repeated and 
final restoration of justice (Herod., Hist., IV, 5–7; Bundahishn, 74, 103; Denkard, VII, IX; 
Menog-i Hrad, XXI, 24–26; XXVII, 41–43; “Shahnameh”, 2321–4610).

Text examples: 
(Herod., Hist., IV, 5, 2–4) “Such (it is said) was Targitaus’ lineage; and he had three sons: 

Lipoxais, Arpoxais, and Colaxais, youngest of the three. In the time of their rule (so the sto-
ry goes) there fell down from the sky into Scythia certain implements, all  of gold, namely, a 
plough, a yoke, a sword11, and a flask. The eldest of them, seeing this, came near with intent 
to take them; but the gold began to burn as he came, and he ceased from his essay; then the 
second approached, and the gold did again as before. When these two had been driven away 
by the burning of the gold, last came the youngest brother, and the burning was quenched 
at his approach; so he took the gold to his own house. At this his elder brothers saw how 
matters stood, and made over the whole royal power to the youngest” [Herodotus 1928, 203, 
205].

(Menog-i Hrad, XXI, 24–26) “(24) For it is clearly declared by the pure revelation, (25) 
that the origin of the estrangement (aniranih) of the Arumans, and even the Turanians, from 
the Iranians, was owing to that malice which was generated by them through the slaughter 
of Airik; (26) as it always adheres until the renovation” (translated by E.W. West) [West 
1885, 52].

(Menog i-Hrad, XXVII, 41–43) And the advantage from Manuschihar was this, that, in 
revenge for Airik, who was his grandfather, Salm and Tuj were kept back by him from distur-
bing the world (translated by E.W. West) [West 1885, 61].

This model had prevalence on the broad lands of the Eurasian steppe among the Irano-
phone nomads. For the first stage of this myth the role of Yima and Azhi-Dahaka is deduced 
hypothetically, and the image of Thraetaona corresponds with the Scythian Targitaos (the 
scenes on the comb from Hajmanova Mohyla (fig. 3a–b) [Вертиенко 2010, 91, 98, рис. 2; 
Яковенко 1985, 452, табл. 22]12 and duplicated images on gorytos on the pectoral from 
Tovsta Mohyla (fig. 4a) [Reeder 2001, 328]). The similarity to “the second stage” of the Ira-
nian Thanatological myth is found in the “Scythian genealogical legend” about three sons of 
Targitaos and destiny of the youngest of them, Kolaxais13.

The motive of the Kolaxais death reconstructed by E.A. Grantovsky and D.S. Raevsky 
[Грантовский 1960; Раевский 2006, 38–41, 214; Бессонова 1983, 17–24], belongs to the 
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following cycle of Iranian myth (murdering of Iredzh). It has found display in the “genealogi-
cal legend” (see: Herod., Hist., IV, 5–7; Val. Flacc, VI, 48–68)14, as it was stated by M. Molé 
and D.S. Raevsky. As resemblance to the Iranian narration of the death of the youngest son 
(Iredzh) acts, the killing of Kolaxais as a result of a conspiracy of Lipoxais and Arpoxais in 
the “Scythian version” of the myth. Representation of this myth can be found on a number of 
toreutics from Scythian barrows (D.S. Raevsky) because “the monuments depict the cultic 
myths” [Лелеков, Раевский 1988, 218; cf.: 220; Тульпе 2012, 137ff].

First of all, the moment of conspiracy of the elder brothers against the younger. We can 
name the scenes of a so-called “sworn brotherhood” or oath contract: a golden plaque from 
Kul-Oba (fig. 5a), Sachnovka golden plate (fig. 5b), Soloha (fig. 5c) and Berdyansk barrow 
(fig. 5d). 

Secondly, the scenes of a struggle of two warriors against the third (the golden comb from 
Soloha (fig. 6)) or two warriors combat (golden plaques from Chmyreva Mohyla, and a plate 
from Hermesov barrow (fig. 7a)). Other analogy can be found in the compositions on the 
“vorvorka-cone” from the Romanovich collection (copy from the Hermitage, Saint-Peters-
burg) (fig. 7b).

The scene of a struggle of two brothers one of which perishes can be a variation of the 
same myth. Such a theme is also known in Egyptian tradition and has been mirrored in the 
“Story of Horus and Seth litigation” (P. Chester Beatty I)15 and Inpu and Bata conflict in the 
“Tale of Two Brothers” (P. d’Orbiney)16. Given narration is connected with the archaic divine 
Twins cult. 

Presence of echoes of this invariant of the myth testifies the presence of such a cult in the 
nomadic environment. Lucianus «informs about Scythian divine brothers “Korakois”, ge-
niuses and patrons of friendship» which Greeks identified with Orestos (’Ορέστης) and Pila-
dos (Πυλάδης) (Luc., Tox., 7). 

A.I. Ivanchik suggests that the term for a nomination of brothers as Κοράκοι at Lucianus 
text can be a dialect form of the Κολάξαις name [Иванчик 2004, 88]. It is possible to admit 
that the original version of myth could contain the description of heroic deed of three broth-
ers led by Kolakxais. Κοράκοι could be a general nomination of brothers based on the name 
of a leader. This idea corresponds with the data of sources concerning military feats of the 
sons of the Scythos (Σκύθης) (Diod., Hist., II, 43,4). In Scythian tradition brothers Pal 
(Πάλος) and Nap (Νάπης) are known (probably, they are shown on the pectoral from Tovsta 
Mohyla (fig. 4)). They were ancestors of two Scythian tribes – paleus (Πάλους) and napeus 
(Νάπας) (Ibidem, II, 43, 3–4). According to Plinios the tribe of napeus “has been annihilated 
by paleus” (Plin., NH, VI, 50). In this message the Iranian plot about the revenge of Ma-
nuchehr to Tur and Selm, murderers of Iredzh, is guessed.

Summing up, it is necessary to come out with the assumption that could cause similarity 
of the Egyptian and Iranian versions of Thanathological myths. Probably, their two-stages can 
be connected with process of an ideological substantiation of forming the centralized state 
and the royal power. Early written tradition in both cultures could fix the certain transitive 
moment of laying of a new, heroic or epic in its nature, variant on the archaic myth. 

The “second stage” of this myth legalized the royal power. In Egypt the role of the divine 
founders of the royal power is carried out by a link of Osiris and Horus. In the Iranian tradi-
tion this function is executed by Iredzh and Manuchehr, and in the Scythian version – by Ko-
laxais and his successors. 
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ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Murdering of Dzhamshid before Azhi-Dahaka
(miniature, “Shahnameh”, manuscript from the British Museum)

Fig. 2. Murdering of Iredzh by Tur (miniature, “Shahnameh”,
manuscript from the Russian National Library, Saint-Petersburg)
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а

b

Fig. 3. The comb from Hajmanova Mohyla

Fig. 4, 4a. The central scene on the golden pectoral from Tovsta Mohyla
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Fig. 5. Scythian scenes of a so-called “sworn brotherhood”:
a– golden plaque from Kul-Oba; b – image on the Sachnovka;

 c – golden plaque from Soloha; d – golden plaque from Berdyansk barrow

Fig. 6. Golden comb from Soloha barrow with a battle scene

c d

a b
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Fig. 7. Battle scenes:
a – golden plate from Нermesov barrow; 

b – copy of the cone from Romanovich collection

ADDITION

Scythian Thanatological Myth (“First stage”)
(Reconstraction) 

CoNTeNT oF 
THe MyTH

SouRCeS PoSSIbLe PICToRIaL (aRT) 
RePReSeNTaTIoN

RITuaL / ReLIgIouS 
RePReSeNTaTIoN

Death of yima (?) 
from dragon mon--
ster 
(azhi-Dahaka (?))

Vengeance for the 
death of yima by 
Targitaos (?) and 
victory over azhi-
Dahaka (?) and 
other monsters of 
the primordial 
chaos 

Herod., IV, 8; 
Strabo, XI, II, 
10;
Ig № 1293

The comb from Hajmanova 
Mohyla (fig. 3a-b); plaques of 
gorytos from Archangel’ska Slo-
boda barrow (?);  images on 
gorytos on the pectoral from 
Tovsta Mohyla (fig. 4a); pen-
dants from the Novosil’kivsky 
barrow

The comb from Hajmanova 
Mohyla (fig. 3a-b); roofings 
from Slonovs’ka blyznitsa and 
Krasnokutsk barrow; paintings 
in the burial vault № 9 of Neap-
olis Scythian necropolis; plaque 
from Durovsky barrows; medal-
lions from Feodosia and Her-
sonesos; plaque of the gorytos 
from Soboleva Mohyla

Reproduction of the myth-
epical events during the 
annual New year reli-
gious festival (?)
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Scythian Thanatological Myth (“Second stage”)
(Reconstraction)

The eldest brothers of 
Kolaxais, Lipoxais and 
Arpoxais, grudged against 
him for his royal prefer-
ence, decided to kill him 
(conspiracy)

Lipoxais and Arpoxais  
come to grips with 
Kolaxais, killed him and 
usurped his Royal power

Kolaxais “soul” arrived on 
horseback to the Goddess 
of the Underworld

The Goddess of the 
Underworld (“the Goddess 
with mirror”) treats the 
“soul” of Kolaxais with the 
beverage of Immortality

The “soul” of  Kolaxais gets 
the drinking horn with the 
beverage of Immortality

The “soul” of Kolaxais 
а) drinks the beverage of 
Immortality
b) “reborns” into the form 
of a young man and inicia-
tes to the Underworld.

Offsprings of Kolaxais 
vengeance for his death 
and restore the paralatos 
(“paleus”) royal family  
power in Scythia.

Val. Fl., 
VI, 638ff

Plin., 
NH, VI, 
50

“Sworn  brotherhood” or oath 
contract scenes: plaques from 
Kul-Oba (fig. 5a), Sachnovka 
golden plate (fig. 5b), Soloha 
(fig. 5c) and Berdyansk barrows 
(fig. 5d)

The comb from Soloha (fig. 6);
plaques from Chmyreva Mohyla; 
plate from Hermesov barrow 
(fig. 7a); “vorvorka-cone” from 
Romanovich collection (fig. 7b); 
“helmet” from Perederieva 
Mohyla; painting of the sarcop-
hagus from the barrow № 9 near 
Harbuzivka (?) 

Drinking horn from Merdjary, 
kanfaros from Ekaterinodar, 
Bosporian tomb stelaes; car-
pet from the Pazyryk barrow 
№ 5; painting of the so-called 
Anphesterias burial vault in 
Panticapeos

Sachnovka plate, plate from 
Karagodeuashh

Plaques from the barrow near 
Aksyutensy and Kul-Oba

а) Plaques from the Kul-Oba, 
Oguz, Nosaki, Chortomlyk, Tat-
chenak, 1st Verhniy Rogachik, 
Mordvinovsky and Meletopolsky 
barrows.
b) Plaques from the IV chamber 
of Chertomlyk; Sakchnovka pla-
te.

Ritual killing (sacrifi-
ce) of the “temporary 
king” after some time 
from the annual New 
Year religious festival

Part of the rituals du-
ring the New Year fe-
stival and part of the 
funeral rites.
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,1 The paper is based on the report for the International Colloque “L’Égypte et ses voisins moyen-

orientaux (3000 av. – 1000 ap. n.e.)”, Orléans, Musée des Beaux-Arts. 30. August – 02. September 2010.
2 See, for example: [Brandon 1961, 317–335; 1966, 217–228; Griffiths 1980; Assmann 2003]. 
3 See in details: [Griffiths 1960; 1980].
4 See for example: [Франкфорт… 1984, 45ff].
5 For general remarks in Indo-European and Indo-Iranian contexts see: [Lincoln 1977, 247–264; 

Davies 1999; Ara 2008].
6 See in details: [Christensen 1917–1934].
7 The newest researches see: [Yama/Yima 2012].
8 See also: [Вертієнко 2009, 32−34].
9 For specific of representation of Yima as first mortal in Iranian tradition see in details: [Kellens 

1988, 329–334; Ara 2008, 191ff; Крюкова 2009, 24–25]. 
10 See: [Desai 1940, 49–52].
11 Literary σάγαρις – “a single edged axe”.
12 Photo and drawing from personal archive of Dr. Eleonora V. Yakovenko, published with the per-

mission of Dr. E.E. Chernenko (Chernihiv), daughter of the scholar.
13 See (with bibliography): [Ivantchik 1999, 141–192].
14 That are versions “Г–І” and “ВФ” by D.S. Raevsky classification [Раевский 2006, 42, 60, табл. 

І, 63, табл. ІІ].
15 For Horus and Seth conflict in the Pyramid texts see: [Tobin 1993, 93–110], other details: [Grif-

fith 1960, passim].
16 Translation see: [Сказки 1979, 87ff; 108ff; Клоустон 2009, 92–99, 100–110 (comments)].
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Убитий скандально відомим японським божеством Сусано-но мікото гігантський 
змій-дракон Ямата-но орочі належить до найколоритніших постатей класичної 

японської міфології. Згідно з текстом двох найдавніших, складених ще у VIII ст. старо-
японських хронік “Коджікі” (“Записи про справи давнини”) й “Ніхон шьокі” (“Аннали 
Японії”), цей моторошний дракон тривалий час поїдав людей (з’їв підряд сімох дочок 
людської першопари Ашінадзучі й Тенадзучі), аж доки вигнаний з небес бог вітру й во-
логи Сусано не вбив зазначеного дракона, напоївши потвору до нестями саке та повід-
рубувавши після цього йому всі голови й хвости. При цьому Сусано врятував від 
поїдання драконом красуню Кушінада-хіме, на якій, природно, одразу одружився, запо-
чаткувавши на радощах японську поезію складанням першої в історії танка. 
Уся ця історія, описана у 14 розділі першого сувою “Коджікі” й у восьмій частині 

першого сувою “Ніхон шьокі”, а ще дивовижно схожа на аналогічну історію з античної 
міфології про Персея й Андромеду, є в японістиці загальновідомою і тому вважається 
досконало дослідженою і з літературної, і з релігійно-міфологічної точки зору. Та спра-
ведливий сумнів щодо адекватності й вичерпності правильного розуміння цієї міфоло-
гічної оповіді викликає образ самого дракона Ямата-но орочі.
Якщо вірити численним коментарям до згаданих найдавніших старояпонських хро-

нік, чудовисько Ямата-но орочі виглядало приблизно так: величезний (довжиною у ві-
сім пагорбів і вісім долин) восьмиголовий та восьмихвостий змій з червоними очима, 
на спині якого росли сосни й кедри, на тілі – мох і кипариси, а черево сочилося кров’ю 
[див., напр.: 村林 1943, 718]. Уявлення про саме таку зовнішність дракона формується, 
по-перше, на основі текстового аналізу імені змія, а по-друге, випливає з того, що, пе-
ред тим як убити дракона, Сусано виставив перед драконом саме вісім бочок саке, з 
яких чудовисько нахлисталося алкоголю так багато, що заснуло й дало себе убити. Ма-
буть, вважає традиція, своїми вісьмома головами дракон одночасно пив із восьми бочок 
і, отже, був саме таким, як його описують коментатори давніх літописів, – з вісьмома 
головами і вісьмома хвостами. Та існують певні аргументи і для того, щоб поставити 
під сумнів цю усталену версію…
Підстави для сумнівів:
1. Відрубуючи хвости дракону, Сусано лише в одному з них знайшов “дивовижний 

меч”, який у майбутньому став одною з трьох священних регалій імператорської динас-
тії Японії (разом з яшмою та дзеркалом). Навіщо тоді у міфі фігурують сім інших хвос-
тів – яку прагматичну функцію вони мають виконувати? Адже у них ніхто нічого не 
знаходив.

2. У японській мові майже відсутня граматична категорія числа: як правило, вона 
стає зрозумілою з контексту. Отож один хвіст чи голова або їх вісім – у вимові вони 
звучать однаково. Звідки ж тоді уявлення про дракона як про чудовисько з вісьмома го-
ловами і хвостами?
Як уже зазначалося, первісно уявлення про дракона Ямата-но орочі як про 

восьмиголово-восьмихвостого монстра виводять із його міфологічного найменування. 

В.А. Рубель

ДРАКОН ЯМАТА-НО ОРОЧІ:
ВІДТВОРЕННЯ “ПЕРВІСНОЇ” ЗОВНІШНОСТІ
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Дракон Ямато-но орочі: відтворення “первісної” зовнішності

Фонетично воно звучить як Я-Мата-Орочі, що можна перекласти як “Вісім” + “Розга-
луження” + “Змій”. Ото й виходить: у центрі монстра розгалуження, з якого виходять 
вісім голів і вісім хвостів. На перший погляд, усе збігається… Проте:

1. Розгалуження на вісім частин: його можна сприйняти і як дракона з сімома го-
ловами та одним хвостом, чотирма головами і чотирма хвостами і т.п. – варіантів ба-
гато. Адже з імені безпосередньо реконструюються лише розгалуження з вісьмома 
відростками, а не два по вісім…

2. Змій о восьми головах і восьми хвостах! Де ще у світовій міфології трапляєть-
ся щось подібне? Драконами міфи й легенди різних народів не обділені, але такого 
монстра ніде немає. 
Якщо зробити короткий екскурс у драконознавство, то можна переконатися, що 

більшість казкових зміїв взагалі задовольняються одною головою. Такими є вавилон-
ські Асаґ, Іллуянка, Мушхуш (Сіруш), авестійський Сервара, старогрецькі Піфон, Ла-
дон і Дельфіна, староєгипетський Апоп, біблійний Таннін, давньоіндійський Шушна, 
германо-скандинавські Фафнір і Нідхеґґ, вірменський Вішан, адигейський Бляґо, аб-
хазький Аґулшап, шумерська змія з дерева хулуппу і навіть той самий ефіопський безі-
менний дракон, якого убив Персей за Андромеду (див., наприклад, картини Тіціана 
Вічелліо (1480/85–1576) “Персей і Андромеда”, Ганса фон Аахена (1552–1615) “Визво-
лення Андромеди”, Джузеппе Чезарі (1568–1640) “Персей рятує Андромеду” чи барона 
Фредеріка Лейтона (1830–1896) “Персей і Андромеда”). Традиційно одноголовими вва-
жалися дві морські змії, які убили античного Лаокоона, а також колхідський дракон, що 
охороняв украдене греками золоте руно. Тим більше не зустрінемо ми надто головасто-
хвостатих монстрів у найближчих сусідів Японії: китайські Ін-Лун, Лун-Ван, Цзяо-Лун 
і Цин-Лун, а також корейські Канчхорі та Йонван – одноголові, а двоголовим змієм ки-
тайці вважали тільки “дракона веселки”, у якого обидві опори райдуги рівномірно упи-
раються в землю, і тому опори закінчують головами, але хвостів у таких “драконів” 
узагалі не передбачається. Майже завжди одноголовим зображують дракона і наші 
давньоруські ікони, на яких монстра успішно вражає списом святий Георгій (Непере-
можний Змієборець, він же Єгорій Хоробрий). Щоправда, на унікальній іконі XV ст. із 
західноукраїнського села Ступниця (Львівська область), яка демонструється зараз в 
експозиції Львівського національного музею, святий Георгій уражає триголового змія, 
але це, швидше, виняток із правила, тому на гербі Москви – дракон одноголовий. Хіба 
що давньоруський Змій-Горинич буває багатоголовим, як на картинах Віктора Васнецова 
(1848–1926): від триголового варіанта в “Бою Івана-Царевича зі Змієм” до семиголового 
у “Бою Добрині Микитича з семиголовим Змієм-Гориничем”. Що ж до західноєвропей-
ської традиції, то там святий Георгій завжди убиває тільки одноголових зміїв, що чудово 
засвідчують знамениті картини Паоло Уччелло (1397–1475) із Лондонської національної 
галереї (“Святий Георгій з драконом”) та Рафаеля Санті (1483–1520) із Лувру (“Битва 
святого Георгія з драконом”). Навіть у заокеанській доколумбовій Америці божествен-
ний “Пернатий Змій” Кецалькоатль хоча й у пір’ї, але голова у нього одна…
Звичайно, не завжди дракони такі скромні у головах. Арабо-перський Заххак – дво-

головий, авестійський Ажи-Дахака, ведійський Ахі-Будгнья, індійський Вішварупа та 
наші старослов’янські Хали й Огняник – триголові, перський Астін і давньоруське 
Чудо-Юдо мають по шість голів, а месопотамський Лотан і наш знаменитий Змій-
Горинич – аж сім. Трапляються серед монстрів і явні “рекордсмени”: змій Абарґа-моґой 
із монгольського епосу “Гесер” мав 27 голів і 33 хвости, а античний Тіфон взагалі “сто-
головий”, але до восьмиголово-восьмихвостого ніхто, окрім коментаторів давньояпон-
ських хронік, не додумався. У крайньому разі, трапляються просто “багатоголові” змії 
(по типу античного Левіафана чи давньоіндійського Врітри). 
Таким чином, у світовій міфології образ Ямата орочі як восьмиголово-восьмихвостого 

монстра не має аналогів, що уже змушує уважніше поставитись до цього образу. 
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3. Третя проблема: дракона прийнято іменувати не Ямата орочі, а Ямата-но орочі, 
а частка -но в японській мові позначає родовий відмінок і в іменах та назвах фіксує 
приналежність героя або до якогось роду-клану, або до певної місцевості. Наприклад: 
Мінамото-но Йорітомо – людина на ім’я Йорітомо з роду Мінамото, Тайра-но Масака-
до – людина на ім’я Масакадо з роду Тайра, Фуджівара-но Йорімаса – людина на ім’я 
Йорімаса з роду Фуджівара тощо. Або другий варіант: Токіо-но дайґаку – якийсь уні-
верситет, розташований у Токіо (на відміну від власне Токіо дайґаку – Токійського уні-
верситету, тобто саме того, головного, столичного, національного (колишнього 
імператорського, а тепер державного) Токійського університету). Іншими словами, мова 
тоді йде не про якийсь інший виш, територіально також розташований у Токіо (не уні-
верситет Васеда, не університет Мейджі й не університет Кейо), а саме про Токіо дай-
ґаку. Отже, буквальний зміст словосполучення Ямата-но орочі має розумітися трохи 
по-іншому: Орочі з роду або з місцевості Ямата.
Щоб розібратися в цьому питанні докладніше, варто звернутися до власне текстів 

давньояпонських хронік, аби уважніше придивитися до писемної фіксації імені тита-
нічного дракона. Спробуємо проаналізувати писемну фіксацію імені Ямата-но орочі. У 
“Коджікі” ім’я змія зафіксоване фонетично як Я-Мата-То-Ро-Чі (八俣遠呂智) [古事記 
1994, 87], тому точної, вичерпної образності таке написання не несе. Зате у “Ніхонґі” 
назва монстра зафіксована винятково ієрогліфами (八岐大蛇) [日本書紀 1994, 123], 
аналіз яких, як видається автору, може вивести на правильне тлумачення вигляду дра-
кона та відповідно адекватніше його осмислення. Крім того, нагадаю, що в існуючих 
на сьогодні перекладах “Ніхонґі” сучасною японською мовою ім’я дракона Ямата-но 
орочі записують з використанням показника родового відмінка: 八岐の大蛇. Проаналі-
зуємо…
Два останніх ієрогліфи в сучасній японознавчій літературі тлумачаться однозначно: 

大蛇 – “велика істота у вигляді черв’яка (або комахи)”, тобто “великий змій”. 
Щоправда, ще у 1930-х роках авторитетний японський дослідник давньояпонських 

хронік професор Цуґіта Джюн спробував у цьому засумніватися. Він припустив, що 
слово “орочі” є скороченим варіантом слова “одорочі”, яке, своєю чергою, походить від 
дієслова “одороку” (“лякатися”) й “одесу” (“лякати”). Від тої ж граматичної основи 
Цуґіта Джюн виводив коріння звуконаслідувального японського слова “одороодоро” – 
“гуркотіти”. Що ж до фінальної частки “чі”, то її дослідник тлумачив як граматичне за-
кінчення зі змістом “мати силу”, “бути міцним” [次田 1942, 126]. Та серед інших 
фахівців концепція, яку висловив Цуґіта Джюн, була визнана недостатньо аргументо-
ваною. 
Третій знак “но” – явно родовий відмінок. 
З першим знаком теж начебто великих проблем немає: 八 – “вісім”. 
Щоправда, варто врахувати, що у ранньояпонській умовно-числовій традиції цифра 

“вісім” могла означати не лише власне цифру “вісім”, а й у широкому смислі – “без-
ліч”, і навіть “усі”. У сучасній японській мові реліктом такого розуміння цифри “вісім” 
може правити усталена фраза: “я-но ме кара какусу” – “приховувати [щось] від усіх”, 
хоча дослівний переклад цієї фрази звучить саме як “ховати від восьми поглядів”.
Але ключовим для розуміння авторських сумнівів із приводу “визнаної” “восьми-

голово-восьмихвостості” зазначеного дракона виступає другий знак…
Над цим знаком (岐) варто замислитися. Читають його по правому нижньому клю-

човому знаку “мата” (29-й ключовий знак “знову”), однак до поняття “розгалуження” 
цей складовий ієрогліфів прямого стосунку не має. “Розгалуження” японською мовою 
справді звучить “мата”, та на письмі цей термін позначається зовсім іншим, не складо-
вим, а простим і загальновідомим знаком (叉) на базі того самого 29-го ключа “знову”. 
А в імені дракона “мата” – ієрогліф складений, і складається він із двох знаків. Пер-
ший знак (山) “яма” (“гора”). Другий (支), більше відомий як 65-й ключовий знак 
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“гілка” на прізвисько “джю-мата”, має власне японське (“кунне”) читання “цука” з ва-
ріантами “саса” чи просто “ка” й означає поняття “фундамент”, “основа”, “підпорка”, 
“упор”. І від цього утворюються його дієслівні форми: “сасаеру” – “підпирати”, “під-
тримувати”, “утримувати”, “стримувати” й “цукаеру” – “бути заповненим ущерть”. 
А тепер саме час пригадати, що в давні часи літописи, сакральні та будь-які інші 

важливі тексти неодноразово переписувалися від руки, а під час багаторазового пере-
писування у первісний варіант тексту часто вкрадалися описки, пропуски, ненавмисні 
перестановки знаків та інші помилки й неточності, пов’язані з “людським фактором” (у 
тому розумінні, що “людині притаманно помилятися”). Істотно зростала можливість 
таких помилок, коли тексти переписували різними стилями, почерками й напрямами 
письма, наприклад то вертикально, то горизонтально (що й досі в японській мові ши-
роко практикується). За таких обставин цілком коректно буде припустити, що первісно 
другий ієрогліф був не одним складовим, а двома простими знаками, оскільки лише 
тоді з граматичної та смислової точки зору усе стає на свої місця. А для виникнення та-
кої знакової помилки достатньо, щоб один переписувач при горизонтальному розташу-
ванні рядків записав ці два ієрогліфи дещо меншими за розміром, а його наступник 
помилково прийняв їх за один складовий ієрогліф і тому об’єднав їх потім при верти-
кальному переписуванні в один знак.
Механіку зазначеної текстової еволюції можна проілюструвати за допомогою пода-

ного нижче ланцюга цілком імовірних графічних трансформацій:

八
山
支
大
蛇 ➙ 八山支大蛇 ➙ 八山支大蛇 ➙ 八岐大蛇 ➙  八

岐
大
蛇 

За таких обставин повне ім’я дракона Ямата-но орочі має включати не чотири, а 
п’ять ієрогліфічних знаків і має виглядати так: 八山支大蛇. Причому другий і третій іє-
рогліфи, якщо їх таки подати окремо, можуть означати: “гора” + “основа (нижня части-
на) гори”, або, іншими словами, “передгір’я”, а в синтезі (山支) – “ущелину”, “гірську 
долину”. І в такому варіанті, з урахуванням частки の (-но) як показника родового від-
мінка, ім’я давньояпонського змія виглядає уже зовсім не ім’ям, а прізвиськом, 
пов’язаним з місцевістю, з якої цей змій походив: “Вісім” + “Гора” + “Основа” чи 
“Фундамент” + показник родового відмінка + “Великий” + “Змій”. І в результаті вима-
льовується зовсім інше найменування цього міфологічного монстра: 八山支の大蛇 – 
“Великий змій із (гірської) долини (чи ущелини) восьми гір”. А якщо врахувати, що в 
давньояпонській числовій традиції цифра “вісім”, як уже зазначалося, часто була си-
нонімом поняття “багато”, “безліч”, зміст імені Ямата-но орочі взагалі має означати 
просте й цілком логічне найменування-прізвисько: “Великий змій із гірської долини 
(ущелини)” або “Великий змій із долини, де багато гір”. 
До речі, при такому тлумаченні й розумінні імені дракона Ямата-но орочі не можна 

не згадати, що у вітчизняній міфології у нього є абсолютно повний аналог – наш зна-
менитий Змій-Горинич (тобто Змій із гірської країни). І що це: випадковий збіг чи 
відгомін якихось дуже давніх спільних євразійських релігійно-міфологічних коренів – 
питання потребує окремого додаткового вивчення. 
Але така розшифровка імені дракона дає підстави стверджувати, що ніяким восьми-

головим чи тим більше восьмихвостим Ямата-но орочі первісно творцями міфу про 
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нього не замислювався. Просто помилка при багаторазовому переписуванні спричини-
ла поступове викривлення первісного образу цього міфологічного монстра, інспірував-
ши при подальшому доопрацюванні й відновленні втрачених під час пожежі 645 року 
(“Переворот Тайка”) хронік пізніші вставки про його “восьмиголовість” і “восьмихвос-
тість”. Адже умовно первісні варіанти найдавніших японських хронік (“Хроніка імпе-
раторського дому”: “Тейкі” й “Давні слова”: “Кюджі”) згоріли в ході бурхливих подій 
“Перевороту Тайка” при штурмі палацу Соґа (де перебував на той момент центральний 
державний архів Японії), а існуючі нині варіанти “Коджікі” й “Ніхонґі” були зафіксова-
ні на письмі вже через півстоліття після трагічних подій 645 року (їхнє створення за-
вершилося відповідно лише у 712 та 720 роках). За таких обставин цілком коректно 
буде припустити можливість якихось текстових чи смислових помилок і неточностей, 
що могли вкрастися у їхній зміст при створенні та багаторазовому переписуванні. 
Особливо коли мова йшла про відновлення “правильної” інтерпретації подій, віднесе-
них традиційною японською історіографією до “епохи богів”.
Завершити цей ієрогліфічно-смисловий аналіз образу дракона Ямата-но орочі варто 

було б припущенням (чи припущеннями) щодо (у світлі викладеної версії) нового фо-
нетичного читання шестизнакового “найменування” знаменитого дракона, відмінного 
від визнаного в літературі імені Ямата-но орочі. Але таку реконструкцію здійснювати 
мають уже власне японісти-філологи, та ще й такі, які спеціалізуються на відновленні 
архаїчних форм автентичного давньояпонського читання ієрогліфів, на що автор за-
значеної версії як професійний історик (а не лінгвіст) навряд чи має право. Можу 
лише засвідчити, що сучасне власне японське (кун-йомі) читання шести зазначених 
знаків (八山支の大蛇) таке: Я +Яма + Мата + Но + Оо + Хебі. Однак наскільки таке 
звучання близьке (чи далеке) до власне архаїчних форм читання зазначених шести зна-
ків – судити палеофілологам, а не мені, скромному історику… 

ЛІТЕРАТУРА

古事記. 祝訶. 東京, 1994. [Коджікі. Норіто: Записи про справи давнини. Вітальні слова. То-
кіо, 1994].
村林 孫四郎. 古事記辞典. 東京, 1943. [Мурабаяші Маґошіро. Коджікі-джітен: Словник Ко-

джікі. Токіо, 1943].
日本書紀 上. 東京, 1994. [Ніхон шьокі-джьо: Аннали Японії. Верхня частина. Токіо, 1994].
次田 濶. 古事記新講. 東京, 1942. [Цуґіта Джюн. Коджікі шінко: Нові лекції про Коджікі. 

Токіо, 1942].



146                                                                                                             Східний світ №4 2012

В настоящей статье мы рассмотрим мотив “небесных рук”, встречающийся на древне-
египетских памятниках погребального искусства эпохи Нового царства – начала 

Третьего переходного периода. Несмотря на достаточно широкое распространение, он 
так и не нашёл должного рассмотрения в научной литературе1. Вместе с тем обращение 
к нему позволяет раскрыть определенные черты картины мира древних египтян ІІ ты-
сячелетия до н.э., наделявших космос антропоморфными чертами. 
Рассматриваемый мотив входит в сюжетику солярных сцен, нередко именуемых 

Sonnenlauszene [Schäfer 1935, 15–38; Hornung 1981, 183–237; 1992, 317–323; Тарасенко 
2009, 22 и сл.]. Мы рассмотрим его в трёх группах источников, где он получил макси-
мальное распространение: гробничной росписи, папирусной графике и росписи сарко-
фагов.

I. Гробничная роспись
1. %n-nDm ТТ 1, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 1–5] (рис. 1) [Bruyère 1959, 

pl. XVIII, 2; Saura i Senjaume 2006, 65, g. 5.6; Hornung 1979, 236, Abb. 38 (прорисовка)]. 
Сцена2 демонстрирует восход солнца; руки богини неба исходят из знака горизонта 
(Ax.t); выше показан знак неба (p.t). Изображение сопровождает краткий солярный 
гимн, начинающийся традиционной для таких текстов формулой dwA [Allen 1949, 349–
355; Stewart 1967, 29–74; Assmann 1983]. 

2. #a-bxnt ТТ 2, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 6–9]. В погребальной камере 
этой гробницы мотив “небесных рук” представлен дважды. В одном случае (рис. 2) 
[Hornung 1992, 322, g. 3] руки небесной богини со знаками жизни (anx) исходят из 
“Розовой горы”3, при этом изображение солнечного диска помещено над фасадом 
гробницы. Во втором случае (рис. 3) [Saleh 1984, 18, Abb. 20] представлен вариант 
синтеза виньеток глав 16 и 17 Книги мертвых. На фоне склона “Розовой горы” знак 
горизонта помещен на столб-Dd справа и спину льва (с царской коброй у лап) слева. 
Выше вырисованы руки небесной богини. Внутри солнечного диска изображен скара-
бей Хепри4. 

3. Ra-mcw ТТ 7, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 15–16] (рис. 4) [Schäfer 1935, 
25, Abb. 7; Hornung 1981, 226, Abb. 18]. Руки богини исходят из знака горизонта (“пере-
вернутого”); они распростерты над солярными божествами – Атумом, Хором, Хепри 
(скарабей в центре) и Ра-Хорахти. В правой руке богини знак жизни (anx), а в левой – 
магической защиты (sA).

4. Nfr-rnpt TT 178, Эль-Хоха, XIX дин. [PM, 2I, 1, 283–285] (рис. 5) [© фото Heidel-
berger Ramessidenarchiv Bild-ID 11517 / 11518; Abdul-Qader Muhammed 1966, pl. 75; 
Schäfer 1935, 26, Abb. 10 (прорисовка)]. Композиция имеет более сложную иконогра-
фию, подчеркивающую динамический характер изображения. Руки богини показаны 
исходящими из “Розовой горы”; солнечный диск им передает также наделенный рука-
ми знак-Dd, символизирующий здесь Осириса / загробный мир. Справа в двух реги-
страх изображены люди в позах поклонения. 

Н.А. Тарасенко

ОБ ОДНОМ СОЛЯРНОМ МОТИВЕ
В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОМ ИСКУССТВЕ

НОВОГО ЦАРСТВА
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5. Nb-n-mAa.t TT 219, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 320–322] (рис. 6) [Bru-
yère 1927, 25, g. 10; Refai 1998, 185, Abb. 12; 2001, 97, g. 12]. Также как и в предыду-
щем случае, руки небесной богини со знаками anx исходят из “Розовой горы”. Диск 
размещен над изображением гробницы. Полной аналогией данной сцене является ри-
сунок в гробнице #a-bxnt ТТ 2 (рис. 2).

6. Nfr-sxrw TT 296, Эль-Хоха, XIX дин. (Рамсес II) [PM, 2I, 1, 377–379] (рис. 7) 
[© фото Heidelberger Ramessidenarchiv Bild-ID 7707; Abdul-Qader Muhammed 1966, 
pl. 62; Feucht 1985, Farbtaf. III, Taf. XXXIII; Тарасенко 2012, 361 (18), цв. илл. 29]. Эта 
сложная композиция представляет собой версию виньетки т.н. главы 16A Книги мерт-
вых и изображает восход солнца на фоне “Розовой горы”. Рукам небесной богини, ис-
ходящим из знака неба, солнечный диск передает знак жизни anx, который, в свою 
очередь, вырастает из символа Dd, изображенного в осирической иконографии. По бо-
кам сакральный момент приветствуют души-bA, выше – Исида и Нефтида в белых на-
кидках xA.t / afn.t5, а еще выше – четыре павиана. 

7. Nxt.tw-imn ТТ 335, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 401–404] (рис. 8) [Bru-
yère 1926, 117, g. 79; Hornung 1981, 236, Abb. 39]. На рисунке представлено солнце 
верхнего мира в руках небесной богини (она изображена здесь фронтально) и солнце 
нижнего мира – Дуата, причем, судя по надписи _wA.t возле диска, здесь показана сце-
на вхождения солнца в загробный мир, то есть закат, и она, очевидно, может быть иден-
тифицирована как версия главы 16В Книги мертвых (?). Рядом с богиней неба 
вырисована фигура Осириса.

8. Nfr-rnpt ТТ 336, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM, 2I, 1, 404–405] (рис. 9) [Bruyère 
1926, 84−85, g. 55−56; 1927, 26, g. 11; Schäfer 1935, 27, Abb. 12; Hornung 1981, 225, 
Abb. 15]. Руки небесной богини с диском солнца показаны исходящими из “Розовой 
горы”. Подобная иконография представлена также в гробницах #a-bxnt ТТ 2 (рис. 2) и 
Nb-n-mAa.t TT 219 (рис. 6).

9. Анонимный пирамидион Heidelberg 33, XIX дин. (?) (рис. 10) [Rammant-Peeters 
1988, pl. IX, 25; 16−17 (Doc. 13)]. На данном памятнике изображение рук небесной бо-
гини удачно вписано в острый угол верхней части пирамидиона. Руки распростерты 
над символом горизонта-Ax.t, помещенным на ладье. 

II. Папирусная графика 
1. рWsr-HA.t pLondon BM ЕА 10009, XVIII дин.6 (рис. 11) [Quirke 1992, 162−163; 

Wilkinson 1992, 50, g. 2]. В папирусе представлена виньетка 16A главы Книги мертвых. 
Этот рисунок, несомненно, следует отнести к наиболее ранним (если не к самому ран-
нему образцу) виньеток с Sonnenlaufszene. 
В документе виньетка имеет горизонтальное расположение (рис. 11а) (© фото Бри-

танского музея) (разворот вправо)7, и, по всей вероятности, она должна была завершать 
свиток, следуя за рисунками и текстом глав 149 и 150 Книги мертвых, однако сохра-
нившийся фрагмент предположительно этого же свитка со 147-й главой дает основа-
ние полагать, что он все же имел продолжение (?). На рисунке четыре павиана 
поклоняются солнечному диску, появляющемуся между руками небесной богини, ко-
торые, в свою очередь, исходят из интересной комбинации знаков неба и (“переверну-
тых”) гор-Dw, символизирующих пограничную область между небом и землей 
(= горизонт-Ax.t). В середине сцены дана пояснительная надпись: dwA Ra wbn=f – “По-
клонение Ра (когда) восходит он”.

2. рNxt pLondon BM EA 10471, конец XVIII – начало XIX дин. Это также одно из 
наиболее ранних изображений рассматриваемого мотива. “Небесные руки” с солнеч-
ным диском, появляющиеся из-за “Розовой горы”, изображены над троном Осириса с 
богиней Маат, стоящей позади (рис. 12–12а) [James 1985, 52, g. 57; Journey 2010, 250–
251 (No. 128)]. Перед Осирисом – т.н. сцена “funerary garden”, изображение усопшего с 
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супругой в позах адорации и жилого дома. Рисунок иллюстрирует текст солярного гим-
на 15-й главы Книги мертвых.

3. pNxt-a-Imn pBerlin Р. 3002, XIX дин. (рис. 13) [Naville 1886, I, Taf. XXI; Schäfer 
1935, 22, Abb. 3; Hornung 1981, 223, Abb. 11; Munro 1997, Photo-Taf. 3]. Здесь на виньет-
ке 16А главы Книги мертвых в верхней части вырисованы руки небесной богини, исхо-
дящие из “перевернутого” знака “горизонта”, ниже показаны две коленопреклоненные 
женские фигуры (очевидно, это Исида и Нефтида). В нижнем регистре сохранился 
фрагмент знака Востока / R15 и изображение двух шакалов с обеих его сторон. Цен-
тральная часть виньетки сильно повреждена, и невозможно уверенно сказать, что здесь 
было вырисовано. Использование в этом рисунке знака Востока – достаточно редкий 
случай для иконографии виньеток 16А главы Книги мертвых, и композицию можно на-
звать дихотомической по отношению к виньеткам главы 16В, где западный горизонт, 
как правило, маркирован соответствующим символом Запада / R14 [Тарасенко 2009, 
59–68]. 

4. pQnnA pLeiden T 2, XIX дин. (рис. 14) [Naville 1886, I, Taf. CCXII; Schäfer 1935, 27, 
Abb. 11; Hornung 1981, 225, Abb. 16]. Изображение “небесных рук” помещено на ви-
ньетке 186-й главы Книги мертвых. Они исходят из “Розовой горы” и распростерты над 
богиней-гиппопотамом Таурт. В верхнем регистре этой же виньетки показана другая 
солярная композиция – появление из-за “Розовой горы” небесной коровы Хатхор. Наи-
более красочной аналогией данной сцене является виньетка в pAnj pLondon BM EA 
10470 (рис. 15) [Faulkner 1998, pl. 37], где сцена имеет один регистр и не содержит изо-
бражения “небесных рук”. 

5. рMw.t-Htp-Ti pLondon BM EA 10010, XXI дин. (рис. 16) [Lucarelli 2012, 83, g. 2; 
Naville 1886, I, Taf. CLXXXVII (прорисовка); Hornung 1999, 54, g. 26 (прорисовка)]. В 
этом документе (верхний регистр, левый край) изображение “небесных рук” фигуриру-
ет на виньетке 168-й главы Книги мертвых8, и они показаны над фигурой солнечного 
божества, в данном случае выражая тему защиты. 

6. рaHA-nfr-Imn рCairo S.R. IV. 979; J.E. 95878, XXI дин. (рис. 17) [Piankoff 1964, 66 
(Scene Two, 3)]. Документ представляет собой “мифологический папирус”, содержа-
щий Литанию Ра9. В т.н. сцене ІІ, 3 изображены руки небесной богини (внизу), над ко-
торыми помещен солнечный диск.

7. p%r-Imn pParis (pLuynes) Bibl. Nat. Cabinet des Medailles, ранняя XXI дин.10 (рис. 18) 
[Lanzone 1886, Tav. CCXXXIV]. В этом “мифологическом папирусе” представлена со-
лярная сцена: восходящему солнцу, помещенному между руками небесной богини (они 
комбинируются с символом лотоса!), поклоняются четыре павиана. В нижнем регистре 
вырисован антропоморфный Хепри, поднимающий диск и души-bA Пе и Нехена. 

8. рImn-Hat-mSA pCairo S.R. VII 11495, поздняя XXI дин. (рис. 19) [Niwiński 1989, 195, 
g. 68]. Композиция имеет солярно-осирическую семантику – “небесные руки” изобра-
жены над фигурой мумии Осириса; исходящие от солнечного диска лучи, очевидно, 
должны наделить Осириса жизнью. По бокам показаны души-bA, приветствующие 
солнце. Сопутствующие приписки ¨wA.t и Ra указывают, что представлена сцена ноч-
ного вхождения солнечного бога в Преисподнюю и его встречи с повелителем царства 
мертвых Осирисом.

9. р*n.t-Imn рParis Bibl. Nat. 170–173, XXI дин. (рис. 20) [Niwiński 1989, 147, g. 41]. 
Данная композиция также несет солярно-осирическую семантику. Руки небесной боги-
ни распростерты вокруг фигуры Ра-Осириса, сопровождаемой Исидой и Нефтидой. 
Возле рисунка божества имеются подписи: nTr aA – “бог большой” и nb p.t – “владыка 
неба”. На то, что действие происходит ночью, указывает фон из звезд вокруг компози-
ции. Одновременно этим приемом подчеркнут космический характер божества.

10. р^ms pLondon BM EA 9988, XVIII дин. (Хатшепсут / Тутмос III или Тутмос III / 
Аменхотеп II)11 (рис. 21) [Niwiński 1989, 12, g. 1]. Как и в случае с рWsr-HA.t (рис. 11) и 
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pNxt (рис. 12), в этом документе представлен ранний пример мотива “небесных рук”. 
Его иконографические особенности найдут продолжение при XXI династии. На свитке 
помещена виньетка, изображающая восход солнца между руками небесной богини и 
двух (?) приветствующих его павианов (в двух регистрах); затем вырисованы владелец 
свитка и его супруга, также в позах адорации. Рисунок сопровождает текст (фрагмент) 
гимна восходящему солнцу 15-й главы Книги мертвых, и далее дан гимн Амону-Ра (со-
хранился лишь небольшой фрагмент).

11. Nfr-rnpt (?) рLondon BM EA 9962, 2, XIX дин. (не опубликован)12. Документ силь-
но поврежден, но, тем не менее, на правой стороне листа (нижняя часть) сохранилось 
изображение левой руки небесной богини и часть знака горизонта. Перед сакральной 
сценой сохранилась нижняя часть изображения четырех сидящих божеств, очевидно 
поклоняющихся солнцу. Далее в развороте влево был показан усопший13, а перед ним 
сбереглось изображение знака горизонта. Выше сцена обрамлена т.н. “архитектурной 
рамкой” (это wsx.t nt mAa.twy − Зал двух истин, т.е. Зал загробного суда душ). Виньетку 
сопровождает солярный гимн (сохранился фрагмент). Очевидно, общая семантика дан-
ной композиции включала сцены поклонения солнцу при восходе и закате на восточ-
ном и западном горизонтах. По своей иконографии данный рисунок ближе всего к 
виньетке в рWsr-HA.t (рис. 11).

12. pCairo S.R. VII. 11505, анонимный, поздняя XXI дин. (рис. 22) [Hornung 
1992, 323, g. 7]. Здесь солярная композиция разделена на две части, но сцены каждой 
из них восходят к иконографии 16-й главы Книги мертвых. Слева солнце показано в 
руках небесной богини; его приветствуют четыре павиана (снизу) и столько же душ-bA 
(сверху). Справа вырисован столб-Dd, со знаком жизни и излучающим лучи диском над 
головой (распростершей руки) небесной богини. По бокам − Исида и Нефтида, а выше 
вырисованы души-bA со знаками Востока (справа) и Запада (слева) за спинами14. 

13. рImn-m-sA=f pParis Louvre N. 3292, середина XXI дин. (рис. 23) [Nagel 1929, 
pl. VIII]. В данном свитке схема несколько упрощена в сравнении с предшествующей. 
На рисунке (в вертикальном развороте) показаны руки небесной богини с диском, кото-
рый приветствуют фигуры четырех душ-bA. Данный рисунок иллюстрирует солярный 
гимн [Nagel 1929, 89–97 (Т)]. Характерно, что, по сути, данная композиция завершает 
свиток. За ней изображено только поклонение усопшего четырем божествам (это Инаф, 
Нефертум, Нехка, Джесери), которые упоминаются в тексте т.н. “отрицательной испо-
веди” 125-й главы Книги мертвых [Nagel 1929, 97–98 (U)].

III. Роспись саркофагов
1. #ncw Metropolitan Museum MMA 86.1.2, XIX дин. (рис. 24 [Roehrig 2002, 53, 

g. 72]; 24а [Piankoff 1957, 35, g. 18; Hornung 1981, 230, Abb. 25]). На крышке внутрен-
него саркофага #ncw из гробницы ТТ 115 [Saura i Senjaume 2006, 282–283] изображена 
“альтернативная” версия сцены для мотива росписи гробницы %n-nDm (рис. 1) – руки 
небесной богини с диском светила здесь показаны исходящими из знака неба над сим-
волом горизонта, совмещенным с головой коровы (Хатхор).

2. &A-Sd-#ncw Cairo CG 61731; J.E. 29625, XXI дин. (рис. 25) [Niwiński 1989а, 96, 
g. 6]. Представленный здесь рисунок изображает момент заката: передачу солнечного 
диска богиней верхнего неба богине нижнего неба, т.е. невидимого неба Дуата, изобра-
жавшегося в иероглифике в виде “перевернутого” знака неба ( )16. Семантически 
близкие аналогии этому мотиву можно найти в “мифологических папирусах” XXI ди-
настии рPA-di-Imn pCairo S.R. VII. 10654 (XXI дин.) (рис. 28) [Piankoff 1957, 37, g. 20; 
Hornung 1981, 229, Abb. 24] и р#ncw-rnpt pCairo S.R. VII. 11501 (рис. 29) [Piankoff 1957, 
39, g. 22; Hornung 1981, 229, Abb. 23], однако здесь образы небесных богинь подмене-
ны изображениями мужских персонажей17. 
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3. @At-Sps.wt Grenoble Musée des Beaux-arts 3572, XXI дин. (рис. 26) [Hellinckx 
2001, 70, g. 7]. В данном случае композиция также показывает сцену передачи солнеч-
ного диска “из рук в руки”. 

4. Bth-Imn Torino CG 10102b, XXI дин. (рис. 27) [Niwiński 2004, 35, g. 103; Hor-
nung 1984, 59, Abb. 11]. Сцена полностью аналогична с предыдущей. В обоих случаях 
данный мотив включен в цикл рисунков, восходящих к Литании Ра, что находит анало-
гии и в заупокойных папирусах данного периода (рaHA-nfr-Imn рCairo S.R. IV. 979 
(рис. 17))18. 

5. %r-Imn Besançon, Museum of Fine Arts and Archaeology (б/н), XXI дин. [Niwiński 
1988, 111, no. 41]. Здесь мотив “небесных рук” встречается дважды. В одном случае он 
включен в т.н. сцену “триумфа над Апопом” [Niwiński 2006, 244, g. 2] выше солнеч-
ной ладьи (рис. 30) [Niwiński 2006, 250, g. 5], а в другом случае – в сцену поднятия 
столба-Dd Хором и Анубисом (рис. 31) [Niwiński 2000, 28, g. 7]. 

6. Ns-Imn Cairo CG 6291, поздняя XXI дин. (рис. 32) [Niwiński 1989, 226, g. 87 (ср.: 
227, g. 88)]. На саркофаге представлена сложная солярно-осирическая композиция, 
включающая мотив “небесных рук” (верхний регистр); солнечный диск (c символом 
Хепри внутри) здесь помещен в знаке “горизонта”, размещенном на небесной ладье, 
запряженной четверками шакалов и собак. Учитывая положение знака Запада на носу 
ладьи, изображение душ-bA и подписи ¨wA.t, композиция изображает инфернальное пу-
тешествие солнца. Мумия Осириса, на которую излучает лучи соколиная голова сол-
нечного бога, представлена в нижнем регистре. Таким образом, композиция может 
быть поставлена в один семантический ряд со сценами рImn-Hat-mSA (рис. 19) и р*n.t-
Imn (рис. 20). 

7. Imn-m-ipt London BM ЕА 69851, конец XXI – начало XXII дин. (рис. 33) [Taylor 
2001, 29, g. 13]. В данном случае солнечную ладью, на которую помещен знак гори-
зонта, поднимает в руки небесной богини бог Нун. Таким образом, здесь представлен 
иконографический сюжет, восходящий к сцене 12-го часа Книги врат на саркофаге 
Сети I и его же кенотафе в Абидосе (“Осирейоне”) (XIX дин.) [Тарасенко 2009, 35, 
рис. 1.20, 1.21]. 

8. #ncw-mc Upssala VM 228, XXI дин. (рис. 34) [Englund 1974, 400, g. 1]. На сарко-
фаге представлена солярная композиция, изображающая “Розовую гору”, из-за которой 
появляется солнечный диск с изображением в нём головы барана (образ Амона-Ра). 
Ниже представлена (одна!) рука небесной богини, поднимающая этот диск, еще ниже, 
на склоне горы, – пара душ-bA и далее хозяйка саркофага. 

9. ¡py (узурпирован ¡r-I(n)pw) Alexandria National Museum № 387, XXI дин. (рис. 35) 
[Schäfer 1935, 34, Abb. 23; Hornung 1981, 227, Abb. 20]. На фоне склона “Розовой горы” 
на этом саркофаге изображен солнечный диск со скарабеем Хепри внутри. Диск поме-
щен между рогами небесной коровы19 снизу, а сверху его обнимают руки небесной бо-
гини. Семантически близкие изображения мы видели также на саркофаге #ncw (рис. 24) 
и на росписи гробницы #a-bxnt ТТ 2 (рис. 3)20. 

Выводы
Рассмотренный иконографический мотив имеет ясную космологическую семанти-

ку и связан с представлением египтян о небе в антропоморфном облике (богиня Нут). 
Тем не менее можно утверждать, что внедрение данного мотива в те или иные компо-
зиции могло преследовать несколько различных целей и выражать различную семан-
тику.

I. В т.н. “сценах солнечного движения” (Sonnenlaufszene) мотив “небесных рук” ото-
бражает динамический аспект, связанный с представлением о бесконечном солярном 
цикле (в египетской терминологии – вечность-nHH21) (I, 1; I, 2; I, 4; I, 5; I, 6; I, 7; I, 8; I, 
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9; II, 2; II, 3; II, 4; II, 6; II, 7; III, 2; III, 3; III, 4; III, 5; III, 7; III, 8). Встречается он как в 
сценах восхода, так и заката. Очень часто совмещается с изображениями “Розовой 
горы” (эль-Курны), что является выражением особенностей локальных фиванских зау-
покойных представлений, в которых эта вершина играла особо важную роль. Наделе-
ние изображений “небесных рук” с солнечным диском такими атрибутами, как лучи, 
знаки жизни (anx) и защиты (sA), указывает на солярный концепт возрождения и жизни 
за гробом.

II. Динамическая черта особенно ярко выражена на тех рисунках, где композиции 
повернуты в плоскости, по направлению чтения свитка (II, 1; II, 10; II, 11; II, 13). С 
одной стороны, разворачивая папирус, таким образом, “буквально” моделировалось 
движение солнца к восходу или закату, а с другой – в том случае, если они завершали 
папирус, подобные сцены были направлены на продолжение и как будто “выходили” из 
свитка22, т.е. в представлениях египтян могли магически “порождать” солнечный свет 
во тьме гробницы, а свет прямо ассоциировался с жизнью, что было ключевым компо-
нентом египетской доктрины посмертного существования. 
Можно предположить, что заупокойный папирус в представлениях египтян мог пре-

вращаться для усопшего в своеобразный источник света. Очень наглядно это демон-
стрирует виньетка 1-й главы Книги мертвых в pNb-qd pParis Louvre N. 3068 (XVIII дин.): 
усопший в белой одежде (символизирующей свет) изображается “восходящим” из 
гробницы к солнцу загробного мира (рис. 36) [Journey 2010, 101 (41)]. Эта сцена под-
писана как prt m hrw in sS Nb-qd mAa-xrw – “выход в день писца Nb-qd правогласного”, 
но на изображении показано, что Nb-qd “выходит” не во внешний мир (размещенный в 
верхнем фризе изображений), а буквально в текст изречения. Следует также обратить 
внимание и на одно позднее описание действия магического свитка (очень напоминаю-
щего Книгу мертвых [Gee 2010, 30]), якобы написанного самим Тотом и излучавшего 
свет в погребальной камере. Волшебник #a-m-wAst добыл его в усыпальнице N-nfr-kA-
PtH (“Сказания о Сатни-Хемуасе”, Ch. I, IV, 33–34; VI, 2) [Griffith 1900, І, 118–119, 136–
137; Большаков 2001, 95–96].

III. Использование в сценах двух небесных символов, коровы (/ ее головы) и рук ан-
тропоморфной богини Нут на некоторых композициях (III, 3; III, 9) отображает такой 
элемент концепта неба древних египтян, как представление о нижнем и верхнем не-
бесах, которые персонифицируются, соответственно, коровой (Хатхор, Мехет-урт) и 
богиней-женщиной (Нут) [Тарасенко 2004, 61 и сл.]. На ряде сцен нижнее небо соотно-
сится с небом загробного мира (Дуата) и приобретает антропоморфные черты.

IV. Изображение рук небесной богини при XXI династии начинает использоваться 
как немаловажный иконографический элемент в солярно-осирических композициях, 
связанных с ночным слиянием Ра и Осириса и “превращением” их в единое божество 
(II, 8; II, 9; III, 2 (?);III, 3 (?); III, 4 (?); III, 6). Данное представление приобрело особую 
важность в фиванской теологии в Третий переходный период23. 

V. В ряде документов (I, 3; II, 5; II, 9 (?)) изображение “небесных рук” могло также 
выражать защитную функцию, обрамляя фигуру солярного божества.
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1 К примеру, шведский египтолог Н. Биллинг, посвятивший внушительную монографию и 

докторскую диссертацию образу богини Нут как подательницы жизни в иконографии, мотиву 
“небесных рук” вообще не уделил внимания [Billing 2003]. 

2 Ее расположение – потолок погребальной камеры.
3 Или “Западной вершины”, ег. (&A)-dhnt-(nt)-Imnt.t [LGG, VII, 565–566]. Склон вершины эль-

Курна, обладавший особым сакральным статусом у фиванцев (особенно у жителей поселка ма-
стеров в Дейр эль-Медине) и очень часто изображавшийся в гробницах, на саркофагах и 
заупокойных свитках. “Западная вершина” была связана с культом богини-покровительницы 
фиванского некрополя Мересгер (Mr=s-gr – букв. “Любящая молчание”, первоначально, види-
мо, локальная ипостась Хатхор) [Bruyère 1930; Černý 1952, 72–73; Valbelle 1982, 79–80], пред-
ставлявшейся в форме кобры, женщины с головой кобры, и наоборот, или же в антропоморфном 
виде (напр.: стела Turin 196 (92), где Мересгер фигурирует на фоне горы [Bruyère 1930, 13, 
g. 8]). “Западная вершина” приобретает в представлениях фиванцев образ универсальной кос-
мической горы. 

4 Близкими аналогиями этой композиции являются рисунки на саркофагах #ncw New York 
ММА 86.2 (рис. 24) и ¡py Alexandria № 387 (XXI дин.) (рис. 35). См. ниже.

5 См. подробнее: [Тарасенко 2012].
6 К датировке см.: [Quirke 1993, 67−68].
7 Подобное размещение рисунков отмечено нами также в ряде свитков XXI династии: рND-

m(w).t pLondon BM ЕА 10541, р*n.t-wsr.t pLuxor J.24, рMw.t-Htp-Ti pLondon BM EA 10010 и 
p¤wti-mc pParis Bibl. Nat. 38−45. Во всех случаях это сцены заката (тип BD 16B).

8 Т.н. “Книга 12 пещер” [Hornung 1999, 54–55; Piankoff 1972, 41ff].
9 См.: [Niwiński 1989, 267–268 (Cairo 42); Piankoff 1964, 66–71, 133–137].
10 См.: [Ledrain 1870, 89−95 (публикация неполная); Niwiński 1989, 349 (pParis 1)].
11 Датировка основана на особенностях палеографии и стиле одежды хозяина свитка и его 

жены [Niwiński 1989, 11].
12 По материалам Bonn Totenbuchprojekt (Totenbuchprojekt Bonn, TM 134355, totenbuch.awk.

nrw.de/objekt/tm134355).
13 В силу значительного повреждения центральной части свитка сохранилось только изобра-

жение ног.
14 На росписи гробницы Осоркона II в Танисе (Сан эль-Хагар, NRT-1) представлена очень 

похожая сцена [Myśliwiec 2000, 48, g. 21]. Её отличает наличие восьми павианов, поклоняю-
щихся солнцу, и изображение ока внутри петли знака anx. Данная композиция также имеет пря-
мую аналогию с виньеткой 16-й главы Книги мертвых в рNsj-tA-nb.t-iSrw pLondon BM ЕА 10554 
[Budge 1912, pl. IV], которой он близок и хронологически (поздняя XXI – начало XXII дин.).

15 #ncw, сын %n-nDm, был похоронен в отдельной северной капелле гробницы ТТ 1 [PM, 2I, 1, 1].
16 В Текстах пирамид этот знак служит детерминативом для имени бога Нуна (Nwn) (Pyr. 

§ 1446a)) и “небо” (nw.t) [Sethe 1928, 260; Allen 1989, 12−13; Тарасенко 2004, 61].
17 Еще один любопытный пример подмены представлен на остраконе Cairo CG 25176 из 

Дейр эль-Медины. Здесь в иконографии небесной богини показана антилопа (!) [Daressy 1901, 
pl. XXXI; Тарасенко 2009, 56, рис. 1.70b]. 

18 См.: [Piankoff 1964, 129ff].
19 См. также: [Heyne 1998, 57–68; Тарасенко 2004, 64−66; 2004а, 42−46].
20 На росписи гробницы Nfr-rnpt ТТ 336 имеется схожая сцена, изображающая голову небес-

ной коровы с солнечным диском между рогами на фоне “Розовой горы” [Bruyère 1926, 101, 
g. 69], но изображение рук небесной богини отсутствует.

21 См., напр.: [Тарасенко 2009, 147–179].
22 Р. Лукарелли недавно поставила под сомнение порядок чтения изречений в одном из по-

добных свитков – рMw.t-Htp-Ti pLondon BM EA 10010 (XXI дин.) [Lucarelli 2012, 81–82]. На ее 
взгляд, солярная композиция в рMw.t-Htp-Ti не завершала свиток, а, напротив, начинала его, т.е. 
он читался не слева направо (что характерно для документов Книги мертвых “фиванской редак-
ции”), а справа налево (как в иератических свитках XXI дин.). Тем не менее рMw.t-Htp-Ti напи-
сан курсивной иероглификой, т.н. “обратным направлением” письма, и его текст читается 
только слева направо. Таким образом, предложенный Р. Лукарелли порядок прочтения изрече-
ний прямо противоречит направлению их письма и не может быть принят (ср. также: [Niwiński 
1989, 119–120]).

23 См. подробнее: [Niwiński 1989a].
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Вистории АР Крым было четыре волны конфликтов в земельной сфере. Первая, 
1989 – начало 1990-х гг., была связана с массовым возвращением крымских татар. 

Репатрианты были вынуждены прибегнуть к самозахватам, столкнувшись с сопротив-
лением со стороны крымских властей, которые всячески ограничивали возможности 
репатриантов получить землю и жилье законным путем. Именно в этот период, до при-
ватизации, когда государство было фактически единственным монопольным распоря-
дителем земельных ресурсов, была возможность удовлетворить потребности основной 
массы репатриантов в земле, не задевая при этом интересов других групп и не создавая 
того напряжения в обществе, которое сопровождало земельные конфликты впослед-
ствии. Вместо этого коммунистические власти предпочли вложить все силы в то, чтобы 
предотвратить возвращение крымских татар и мобилизировать общественное мнение 
против репатриантов. Вместо поисков решения нараставшего социального кризиса 
власти, таким образом, последовательно инвестировали в конфликт. Предметом особой 
заботы властей было не дать возможности репатриантам поселиться в Симферополь-
ском районе и на Южном берегу Крыма. В дальнейшем поселки, возникшие на самоза-
хватах первой волны, были легализованы. В настоящий момент большинство крымских 
татар проживают в этих поселках, получивших в официальном языке наименование 
“поселки/микрорайоны компактного проживания”, где слово “компактный” означает 
моноэтнический состав жителей1.
Три последующих волны земельных конфликтов связаны с определенными фазами 

земельной реформы. Вторая волна, начавшаяся в 1999 г., была связана с началом аграр-
ной реформы и распаеванием собственности колхозов и совхозов. Лишь незначитель-
ная часть крымских татар успели вступить в колхозы, в связи с чем большинство 
репатриантов, проживавших в сельской местности, оказались лишены права на владе-
ние паями. В ответ на растущее общественное недовольство 28 июня 1999 г. был при-
нят Указ Президента Украины №765/992, которым предусматривалось предоставление 
земельных паев работникам социальной сферы и “депортированным гражданам” за 
счет земель запаса и резервного фонда. Указ был призван сгладить впечатление о дис-
криминационном характере земельной реформы по отношению к крымским татарам.
До момента выхода президентского Указа лучшие по качеству участки земли уже 

были распределены. В соответствии с отчетом, подготовленным экспертом ПРООН, 
местные элиты (руководство колхозов и местные чиновники) получили в среднем бо-
лее чем по 25 га лучших по качеству пахотных земель, в то время как средняя цифра по 
региону составила 5–7 га на человека3. Большинство бывших членов колхозов не име-
ло ресурсов, необходимых для ведения индивидуального крестьянского хозяйства, и у 
них не было другого выбора, кроме как отдать свои паи в долгосрочную аренду за сим-
волическую плату собственникам частных сельскохозяйственных предприятий, которые 
возникли на развалинах бывших колхозов, или продать свои земельные сертификаты 
по бросовой цене.

А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В КРЫМУ

1. Введение
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Третья волна конфликтов коснулась земель Южного берега Крыма и продолжалась в 
период 2001–2004 гг. Она была связана с ожидавшимся 1 октября 2004 г. окончанием 
моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Четвертая волна земельных кон-
фликтов началась в 2006 г., в преддверии следующей даты окончания моратория – 1 ян-
варя 2007 года. Приближение даты окончания моратория, означающее окончательное 
утверждение рыночных отношений в земельной сфере и воспринимаемое большин-
ством граждан как утрата последних возможностей бесплатно получить землю, всякий 
раз было связано с ростом панических настроений, способствующих, в частности, об-
щественной мобилизации в форме самозахватов.
За годы земельной реформы в тени продолжающегося моратория на продажу сельско-

хозяйственных земель образовался мощный серый земельный рынок, через который 
большая часть земель перешла под контроль неформальных консорциумов, состоящих 
из сельскохозяйственных производителей и местных чиновников. В наследство от гор-
бачевских времен Украине досталась нерыночная норма Земельного кодекса, позволяю-
щая теоретически каждому совершеннолетнему гражданину Украины бесплатно 
получить земельный участок как для строительства жилья, так и для ведения хозяй-
ственной деятельности на основании решения органа местного самоуправления. Санк-
ционированная таким образом возможность произвольной бесплатной раздачи земли 
сделала органы местного самоуправления объектом мощного давления со стороны аг-
робизнеса и застройщиков. Поскольку решение о выделении или отказе в выделении 
земли принимается по усмотрению членов местного совета и, по сути, обжалованию не 
подлежит, обычным гражданам часто не остается другого выбора, кроме как прибег-
нуть к давлению, объединившись в группу. Так как получить землю от местной власти 
без наличия свободного земельного участка нельзя, претендента подталкивают к тому, 
чтобы каким-то образом этот участок обозначить. Дальнейший конфликт, когда власти 
отказываются выделить даже пустующий участок, обозначенный претендентом, а тот, в 
свою очередь, стремится его удержать, неминуемо приводит к самозахвату4. В новом 
УК Украины, принятом в 2001 г., самовольное занятие земельной делянки и самоволь-
ное строительство были декриминализированы и переведены в категорию гражданско-
правовой и административной ответственности. Законом от 11 января 2007 г. Верховная 
Рада восстановила уголовную ответственность за самовольное занятие земельной де-
лянки в дополнение к гражданско-правовой и административной5. С 2001 года по 
2007-й, таким образом, существовало окно возможностей, позволявшее проводить мас-
совые протестные акции с занятием свободных земельных участков и строительством 
на них временных строений. Реализация земельных интересов граждан в такой форме 
в других регионах Украины не встречается. Только прибытие значительного числа ре-
патриантов, для которых земля представляет собой экзистенциальную потребность – 
как индивидуальную, так и коллективную, ввиду ее необходимости для сохранения 
крымских татар как этнической группы и культурного сообщества6, с одной стороны, и 
в связи с высокой стоимостью крымской земли и со статусом Крыма как особого ре-
гиона Украины с точки зрения его истории, демографии, административного статуса и 
места в двусторонних украинско-российских отношениях, – могло породить такую 
уникальную социально-политическую реальность, которую можно было бы охаракте-
ризовать как чрезмерно политизированный рынок земли7.
В рамках данного исследования нас интересовали следующие вопросы:
1) каковы основные факторы (не)эффективности различных механизмов урегулиро-

вания земельных споров (судебных решений, земельных согласительных комиссий, ме-
диации);

2) каковы представления участников протестных акций, лидеров организаций, защи-
щающих права и интересы различных групп населения в земельной сфере, о социаль-
ном порядке, о коллективных и индивидуальных правах на землю, о механизмах их 
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реализации, о проблеме самовольного занятия земли, механизмах урегулирования зе-
мельных споров;

3) каковы должны быть механизмы урегулирования земельных проблем, чтобы они 
воспринимались как легитимные и справедливые всеми участниками земельных споров.
Исследование представляет собой анализ публичной политики в сфере земельных 

отношений в АР Крым на основе мультидисциплинарного подхода с использованием 
методов культурной антропологии и других социальных наук. Исследование построено 
как анализ трех конкретных ситуаций, связанных с массовыми протестными акциями в 
форме самовольного занятия земельных участков в поселках Молодежное (Симферо-
польский район), Мирное (Симферопольский район)  и на территории сельского совета 
Ровное (Красногвардейский район). Все три изученных ситуации были выбраны как 
репрезентативные с точки зрения имущественных отношений сторон спора и механиз-
мов, задействованных для урегулирования конфликта. На основе глубинных интервью, 
фокус-групп, анализа судебных и других документов, имеющих отношение к земель-
ным спорам, была реконструирована динамика конфликтов и процесса урегулирования 
в каждом из рассмотренных случаев и сделаны некоторые обобщения относительно по-
тенциала применяемых в АРК методов урегулирования земельных конфликтов. 

2. Анализ ситуаций
2.1 Мирное

Ситуация в Мирном представляет собой один из самых масштабных земельных кон-
фликтов в АР Крым. Самозахваты расположены на землях бывшего совхоза им. Дзер-
жинского (Академия аграрных наук), Научно-производственного центра мясного пти-
цеводства (НПЦ) (здесь и далее внешний самозахват) и землях запаса, находящихся на 
территории села (внутренний самозахват). Как следует из подготовленных на июнь 
2011 г. документов, республиканские власти приняли решение узаконить имеющиеся 
самозахваты. В частности, предусмотрено выделить 348 га депортированным гражда-
нам, в том числе 310 га – иногородним, 38 га крымским татарам – жителям села, еще 
68 га планируется выделить работникам НПЦ. Речь идет, таким образом, о 6–6,5 тыс. 
участках. В то же время по состоянию на лето 2011 г. в сельский совет было подано 
11972 заявки, из них 8089 крымскими татарами, 8933 – иногородними и 3039 – жите-
лями села Мирного. Для сравнения: все население поселка Мирного составляет 
11800 человек, а текущий список земельной комиссии СМ АРК на момент проведения 
исследования включал 10358 претендентов на землю.
Серьезных попыток урегулирования конфликта между участниками внешних само-

захватов и местной властью в течение всего периода не было. Коммуникация между 
участниками самозахвата и местной властью сводилась к подаче заявлений на предо-
ставление земельных участков. Практически с самого начала в отношении земель 
внешнего самозахвата было принято решение о включении в границы населенного 
пункта, и никто другой, кроме участников протестной акции, претензий на них не 
предъявлял. Единственное исключение составляет участок, примыкающий к микро-
району Жигулина Роща, который планировалось передать под коммерческую застрой-
ку, и спор за территорию внутреннего самозахвата с местным советом.
В начале 2007-го и летом – осенью 2008 года состоялись два судебных процесса в 

отношении внутреннего самозахвата на территории Мирного и внешнего самозахвата 
(Жигулина Роща)8. Местная власть, по-видимому, изначально имела намерение продать 
земли внутреннего самозахвата под строительство коттеджей; целый ряд участков по 
соседству уже был продан подобным образом и в данный момент застроен. Судебный 
процесс 2007 г. вписывается в целую серию подобных судебных разбирательств в от-
ношении самозахватов на территории Симферопольского района, последовавших после 
принятия Закона “Об усилении ответственности за самовольное занятие земельного 
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участка...”, который вступил в силу 3 февраля 2007 г. Именно симферопольская район-
ная власть выступила главным инициатором лоббирования этого закона в Верховной 
Раде.

Массив Жигулина Роща по состоянию на 2007 год не рассматривался районной и 
местной властью как часть резервных земель, предназначавшихся для жилищного строи-
тельства9. Он скорее фигурировал в планах районной власти в качестве инвестицион-
ного ресурса: 15 га предполагалось выделить под строительство не менее трех 
гипермаркетов. В 2008 году такой инвестор, заинтересованный в покупке земельного 
массива Жигулина Роща, появился. Одновременно проект строительства новой объезд-
ной дороги вокруг Симферополя, предполагавший отчуждение еще 12 га на смежном 
участке, вступил в конфликт с интересами “славянского” сектора самозахвата на Жигу-
линой Роще. Крымскотатарские и “славянские” участники, ранее кооперировавшиеся 
между собой в рамках “славянско-татарского поселка Единство/Бирлик”, оказались в 
существенно разном положении, что привело к росту взаимного недоверия, усиливше-
гося после того, как в ситуацию вмешались общественные организации КГБ “Наше 
право”, Русская община Крыма (POK) и Таврический союз. Одновременно в прессе рас-
пространялась информация о том, что крымскотатарские участники внешних самоза-
хватов в Мирном имеют по несколько участков в других районах АРК10, что подогревало 
недовольство местного славянского населения. Еще одним камнем преткновения стало 
ранее принятое решение местной власти о порядке распределения земель, предусматри-
вавшее выделение 348 га депортированным иногородним гражданам, 15 га крымским 
татарам – уроженцам села Мирного и 68 га бывшим работникам совхоза. Значительная 
группа местного славянского населения, не попадавшая ни в одну из этих категорий, по-
чувствовала себя обделенной. 

Судебное решение, при-
нятое в июне 2008 г., пред-
полагало освобождение тер-
ритории Жигулиной Рощи 
от самозахватов. 20 июня 
судебные исполнители в со-
провождении милиции по-
пытались выполнить реше-
ние суда, но столкнулись с 
сопротивлением участников 
самозахвата, которым в те-
чение короткого времени 
удалось мобилизовать до 
5 тысяч человек. Аргументы 
инвестора, построенные на 
апелляции к интересам мест-
ной громады, – создание ра-
бочих мест, инвестиции в благоустройство территории села, – не произвели ожидаемо-
го эффекта, по-видимому в силу того, что лишь незначительная часть внешних самоза-
хватов контролировалась местными жителями. 

Осенью 2007 г. поселковым советом Мирного был подан иск против 8 участников 
внутреннего самозахвата. По словам одного из них, их просто “вычислили” по номерам 
рядом стоявших машин11. Для участников поляны с самого начала было очевидно, что 
реальным инициатором судебного иска был застройщик, получивший добро от мест-
ной власти на строительство коттеджей на этом участке. Участникам внутреннего са-
мозахвата судебный процесс не запомнился как значимое событие. По их словам, 
решение было принято в пользу ответчиков, так как действия их были квалифицированы 
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как акция протеста, а не самовольное занятие земель. Урегулированию проблемы, по 
словам участников, способствовало выделение более десятка участков членам поселко-
вого совета.

В связи с тем что земельная проблема в Крыму практически всеми сторонами рас-
сматривается как фактор напряженности в межэтнических отношениях, особый инте-
рес представляет участие различных этнических сообществ в земельных спорах, а 
также представления о земельных спорах и справедливых путях их урегулирования, 
распространенные среди представителей различных этнических групп. 

В этой связи в полевых материалах, собранных в п. Мирном, обращают на себя вни-
мание следующие моменты. В общественной дискуссии сложилось устойчивое пред-
ставление о том, что тот или иной самозахват может быть этнически маркирован. 
Самозахват может быть атрибутирован как (крымско)татарский, славянский или сме-
шанный. Представление об этнической исключительности коллективных земельных 
претензий и неприятие этнически смешанных типов, по-видимому, закреплены доста-
точно глубоко, о чем, в частности, свидетельствует частотность таких терминов, как 
“микрорайоны” или “поселки компактного проживания”, и отсутствие каких-либо 
признаков отторжения этой терминологии в обществе. 

На этом фоне особый интерес представляют смешанные самозахваты и обществен-
ные представления, связанные с ними. Наш материал показывает, что смешанные само-
захваты, по-видимому, являются скорее социальным конструктом, чем частью объек-
тивной социальной реальности. Наблюдения за самозахватами, на материале Мирного, 
показывают, что славянские самозахваты представляют собой отдельные от крымскота-
тарских участки. В случае внутреннего самозахвата в Мирном это несколько улиц на 
юго-восточной стороне самозахвата. На внешнем самозахвате славянские участки так-

же находятся на периферии поляны про-
теста, ближе к границам существующе-
го населенного пункта. 

Славянский актив самозахвата, даже 
наиболее “интегрированного” внутрен-
него, по-видимому, довольно насторо-
женно относится к крымскотатарским 
участникам, хотя и кооперируется с 
ними по ряду вопросов: “У нас как тата-
ры отдельно стояли, а русские отдельно 
стояли”12. Материалы интервью показы-
вают, что, несмотря на достаточно дли-
тельный опыт взаимодействия с крым-
скими татарами на полянах протеста, 
участники славянских самозахватов в 
значительной степени разделяют сте-
реотипы, распространенные среди ши-
роких масс русскоязычных крымчан 
относительно земельных претензий, 
выдвигаемых крымскими татарами, в 
частности представление о том, что все 
крымские татары стремятся получить 
участки для последующей продажи: 
“Им участки повыделяли, они их попро-

давали и сейчас опять просят”13. 
На “смешанных” самозахватах инициаторами взаимодействия между различными эт-

ническими группами, как, впрочем, и всех организационных мероприятий, выступают 
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крымскотатарские активисты. Крымскотатарские активисты всегда подчеркивают нали-
чие славян на самозахватах и высоко оценивают уровень кооперации с ними. Славян-
ских же участников самозахватов, как правило, гораздо труднее найти на поляне, 
установление с ними контакта представляет определенные трудности. Во время прове-
дения интервью они, как правило, гораздо менее откровенны, чем крымскотатарские 
собеседники. Материалы по внутреннему и отчасти внешнему самозахватам показыва-
ют различие мотивации славянских и крымскотатарских участников. Славянская часть 
самозахвата на периферии Мирного, по-видимому, возникла как реакция на внешний 
самозахват, организованный иногородними крымскими татарами. Характерно, что сла-
вянские участники самозахватов и крымскотатарские используют разные термины в от-
ношении явления, к которому они вместе причастны. Крымские татары предпочитают 
называть самозахваты “полянами протеста”, а сам процесс подобного освоения земли – 
“самовозвратом”. Славянские участники, в особенности активисты таких организаций, 
как Таврический союз, предпочитают называть подконтрольные им участки самозахвата 
“славянскими пикетами”, сознательно противопоставляя таким образом славянские са-
мозахваты крымскотатарским14, в то время как рядовые участники предпочитают избе-
гать политизированной лексики, употребляя нейтральные определения – “наша земля”, 
“мой участок”. Для них проблема земли имеет скорее экономическое измерение: “Меня 
не интересует земля, но хотя у меня есть пай, я хочу его продать”15. Организации, подоб-
ные Таврическому союзу и Русской общине Крыма, напротив, интересуются пробле-
мой земли преимущественно как ресурсом для политической мобилизации. Сравните:

Основной целью Славянских пикетов было противодействие безнаказанному захвату 
земли и требование к органам власти осуществлять распределение земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с действующим законода-
тельством, а не по блату или вследствие политического давления и насилия16.

Серьезное отношение к этой риторике со стороны законодателя предполагало бы, 
по-видимому, отмену бесплатного распределения земли как такового, что вряд ли соот-
ветствует интересам рядовых участников славянских пикетов. Мотивация участников 
славянских пикетов, таким образом, колеблется между двумя диаметрально противопо-
ложными установками – не дать возможности получить землю другому или забрать 
землю себе. Таким образом, общая на первый взгляд проблема земли для индивидуаль-
ного жилищного строительства не объединяет этнические компоненты крымского об-
щества, а скорее служит дополнительным фактором его фрагментации.
Характерной особенностью земельного конфликта в Мирном является тот факт, что 

часть внешнего массива полян протеста находится на территории концентрационного 
лагеря времен Второй мировой войны и мест массового захоронения военнопленных и 
жертв сталинских репрессий. Этот факт нашел отражение в активной медиа-дискуссии 
в связи с земельными проблемами в Крыму. В период эскалации земельного конфликта 
ряд общественных организаций, в первую очередь Русская община Крыма, уделяли 
особое внимание теме концентрационного лагеря. РОК провела ряд митингов у памят-
ника погибшим узникам. В программу митингов, в частности, входила очистка терри-
торий захоронений, в процессе которой, по утверждению крымскотатарских участников 
самозахвата, мусор выбрасывался во двор мечети, строящейся напротив памятника. 
Выступления участников митинга содержали призывы не допустить застройку терри-
тории бывшего концлагеря. В средствах массовой информации разгорелась дискуссия, 
сфокусированная на проблеме моральных прав различных групп на данную террито-
рию. О накале страстей свидетельствует следующая цитата из интервью, взятого у 
одного из лидеров Русской общины во время проведения митинга:

…[Самозахват на данных участках] нарушает общественную мораль. На святом ме-
сте, где уничтожали патриотов, привозимых из душегубок, люди строят жилье. Один дом 
уже построили, и там бабушки с детишками живут. Забор повалим однозначно, а что с 
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домом делать, будем думать 22 июня. Один дом не достроен – будем его разбирать одно-
значно, и две кибитки, так называемые “сортиры Джемилева”. Вот четыре объекта, кото-
рые непосредственно находятся на территории крематориев17.

В этой связи нас особо заинтересовал вопрос о том, насколько такой идеологический 
фон определяет характер взаимоотношений между реальными участниками земельного 
спора и жителями села18. Как свидетельствуют материалы фокус-группы, несмотря на 
продолжительную кампанию в прессе, русскоязычные жители поселка в большинстве 
не знают о существовании этой проблемы либо не считают ее значимой ни для межэт-
нических отношений, ни для перспектив урегулирования проблем земли в поселке. 
Полевой материал по Мирному позволяет сделать определенные выводы по социаль-

ному составу участников полян протеста. Уровень жизни людей, стоящих на полянах, в 
целом ниже среднего , значительную часть участников составляют крымские татары – 
трудовые мигранты из депрессивных степных районов Крыма19. При этом характерно, 
что в активе полян протеста, как крымскотатарских, так и славянских, заметны более 
обеспеченные граждане20. Для части актива, напротив, опыт успешного социального 
лидерства, приобретенный на самозахватах, по-видимому, открывает новые социаль-
ные лифты. 
Протестные акции по вопросам земли, проходившие длительное время и мобилизо-

вавшие значительное количество участников, можно рассматривать в качестве особого 
общественного движения, которое привело к определенной перестройке общественных 
отношений и формированию новых общественных групп. Одной из наиболее заметных 
новых социальных групп являются последователи Данияла Аметова, объединенные с 
недавнего времени вокруг общественной организации “Себат”21. Наличие общих цен-
ностей, связанных с ориентацией на ислам салафитского толка, само по себе вряд ли 
могло привести к формированию столь многочисленной, сплоченной и мотивирован-
ной группы (как минимум 2 тысячи участников). 

2.2 Молодежное
В п. Молодежном самозахватами заняты два поля, с двух сторон примыкающие к 

массиву компактного проживания крымских татар Яшлар, который сформировался в 
результате самозахвата 1990-х годов. Верхнее поле22, примыкающее к корпусам Аграр-
ного университета (Крымский агротехнологический университет), площадью 63,4 га 
(320 участков) представляет собой совместный крымскотатарско-славянский самоза-
хват. В момент проведения полевых исследований на поле шло строительство жилья. 
По утверждению старших полян протеста, ранее на этой территории планировалось 
строительство конно-спортивного комплекса. Участники поляны протеста – преиму-
щественно жители п. Молодежного, в том числе малосемейных общежитий, недавние 
репатрианты. В отличие от Нижнего поля, самозахват на Верхнем поле не оспаривался 
распорядителем в судебном порядке. Однако с руководством Агроуниверситета про-
должается затяжной латентный конфликт. В ответ на самозахват руководство Агроуни-
верситета огородило забором свою территорию, перекрыв подъездные пути не только к 
поляне протеста, но и к поселку23. С другой стороны, наличие этого забора свидетель-
ствует о том, что Агроуниверстет, по-видимому, окончательно отказался от каких-либо 
претензий на Верхнее поле.
Как и в Мирном, наблюдения показывают, что славянская часть самозахвата пред-

ставляет собой отдельный от крымскотатарского сектор, который, в отличие от Мир-
ного, маркирован особым образом – на краю участка, ближе к местному кладбищу, 
строится часовня. Характерно, что крымскотатарские участники утверждают, что это 
они подсказали идею строительства часовни своим славянским партнерам, сославшись 
на то, что мечеть им на Верхнем поле не нужна – она есть в Яшларе, а вот православ-
ные своего храма не имеют. 
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Второй самозахват (Нижнее поле) площадью примерно 80 га (до 580 участков) рас-
положен вдоль трассы Симферополь – Джанкой, на территории заброшенного фрукто-
вого сада, который был распаеван в начале 2000-х гг. и до конца 2005 года находился в 
аренде у сельскохозяйственного предприятия “Пригородное”. 18 пайщиков в 2003–
2006 гг. получили государственные акты на право собственности на земельные участки 
для ведения личного крестьянского хозяйства. В отличие от Верхнего поля, состав 
участников данного самозахвата моноэтнический. По утверждению старших полян 
протеста, первые претензии на этот участок предъявлялись крымскотатарскими репа-
триантами еще в 1996 г. Тогда же, по словам старшего поляны протеста, были заложе-
ны несколько фундаментов, сохранившихся до настоящего времени24. 
Нижнее поле в п. Молодежном представляет собой один из всего лишь двух случаев 

самозахвата на распаеванных землях. Второй случай имеет место на территории с. Чис-
тенькое Симферопольского района25. В обоих случаях участники полян протеста увере-
ны, что госакты на землю оформлены на подставных лиц и реальным распорядителем 
является районный чиновник и крупный предприниматель районного масштаба В. За-
корецкий26. В случае с Нижним полем в п. Молодежном паи оформлены на бывших ра-
ботников совхоза “Пригородный”. 
Весной 2006 г., после разрыва договора аренды, пайщики предприняли попытку 

размежевать свои земли. В этот момент на поле уже находились участники поляны 
протеста, не допустившие размежевания. Пайщики предприняли несколько попыток 
обозначить свои участки на местности, но всякий раз межевые знаки уничтожались. В 
августе 2006 года на Нижнем поле начался завоз стройматериалов, а затем строитель-
ство времянок27. Пайщики инициировали кампанию обращений в органы государствен-
ной власти всех уровней. В то же время на части земель пайщики попытались заложить 
новый сад. В ответ на это в ноябре – декабре 2006 года по инициативе депутатов Моло-
дежненского поселкового совета и представителей полян протеста была проведена 
“экспертиза оценки земель сельскохозяйственного назначения на предмет соблюдения 
общих требований агротехнических мероприятий”28. В экспертизе, в частности, было 
отмечено, что ведение нормальной сельскохозяйственной деятельности на данном 
участке является затруднительным и требует вложения капитальных средств. Эти вы-
воды укрепили аргументы, выдвигаемые участниками поляны протеста, основанные на 
том, что данная земля на самом деле давно заброшена и государственные акты на нее 
могли быть оформлены задним числом. С другой стороны, занятие заброшенной земли 
с точки зрения представлений, восходящих к обычному праву, в отличие от занятия 
культивируемых земель, не является предосудительным актом. 
Представители пайщиков утверждают, что никаких переговоров с самозахватчиками 

не вели и изначально требовали только освобождения земельных участков. В свою оче-
редь, старшие полян протеста утверждают, что с самого начала с пайщиками велись не-
формальные переговоры и предлагались варианты урегулирования спора. В частности, 
предлагалось обменять искомые земельные паи на такие же по площади, но более при-
способленные для ведения сельского хозяйства. В качестве второго варианта предла-
галось выделение каждому пайщику 2–3 земельных участков под индивидуальное 
строительство на самозахвате. 22 мая 2007 года депутаты Молодежненского поселко-
вого совета действительно предлагали сельскому голове рассмотреть возможность 
перенести паи и на 11-й сессии поселкового совета 8 июня 2007 года обратились в 
Симферопольскую райгосадминистрацию за разъяснением о возможности обмена паев. 
По утверждению старших полян протеста, договоренности по обмену были сорваны 
вследствие вмешательства неизвестных лиц, обещавших выкупить у пайщиков их зе-
мельные участки под коттеджное строительство по рыночной стоимости29.
Срыв договоренностей об обмене паев сопровождался публичной активностью соб-

ственников паев и их обращениями в судебные инстанции. Так, 5 декабря 2007 года 
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решением Симферопольского районного суда пайщики были признаны собственниками 
времянок на территории самозахвата. Суд также постановил, что “зважаючи на те, що 
земельна ділянка, що належить позивачеві… є землею сільськогосподарського призна-
чення, наявність зазначених у позові забудов перешкоджає власникові землі використо-
вувати її за цільовим призначенням”, на основании чего суд признал право пайщиков 
разобрать данные временные строения. Это решения послужило для пайщиков основа-
нием для многочисленных обращений в органы власти с требованиями выполнить ре-
шение суда и наказать должностных лиц, не исполняющих его. Содержание ответов, 
полученных практически от всех государственных органов – от Секретариата Президен-
та до Главного управления МВД в АР Крым, – сводится к тому, что установить, кто 
именно несет ответственность за самовольное занятие земельных участков, не представ-
ляется возможным. Неформально, по словам пайщиков, власти предлагали им следую-
щий ответ: “Это политический вопрос; ждите, пока из Киева отмашка придет”30.

16 сентября 2010 года около 30 человек, представившихся активистами Таврическо-
го союза и казаками сотни из организации “Соболь”, в присутствии пайщиков предпри-
няли попытку снести строения на Нижнем поле. По разным данным, было разрушено 
до 20 времянок. Акция довольно быстро была прекращена ввиду мобилизации значи-
тельного числа крымских татар и вмешательства милиции, которая усмотрела в проис-
ходящем угрозу возникновения межэтнического конфликта31. 

11 апреля 2011 года комиссия в составе депутатов Молодежненского поселкового 
совета и землеустроителя произвела обследование целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения. В результате обследования было выявлено, что дан-
ные земли более 10 лет не обрабатываются и не используются. На основании этого 
20 апреля 2011 г. поссовет обратился с ходатайством к Симферопольской райгосадми-
нистрации рассмотреть вопрос о переносе паев и передаче Нижнего поля под жилищ-
ное индивидуальное строительство. 
Важно отметить, что поселковый совет мотивирует свое обращение, в частности, 

интересами социально-экономического развития территории32. Речь идет о том, что при 
увеличении количества жителей населенный пункт может претендовать на дополни-
тельные бюджетные субвенции для развития социальной инфраструктуры: поселок, 
кроме всего прочего, нуждается в новой школе, лучшем медицинском обслуживании 
и т.п. Между поселковой властью и участниками полян протеста, таким образом, суще-
ствует определенная общность интересов, в то время как реализация интересов пайщи-
ков, которые не являются частью местной громады, с точки зрения интересов местной 
громады ничего не прибавляет, скорее напротив, создает неудобства. Так, в судебном 
разбирательстве по иску пайщиков местная власть даже выступала в качестве ответчи-
ка. Прямая коммуникация между местной властью и пайщиками, по-видимому, вообще 
отсутствует33. 
Определенная слабость позиции пайщиков связана еще и с тем, что во всех своих 

действиях (обращениях к властям, судебных исках) они вынуждены исходить из того, 
что земля, за которую они борются, представляет собой сельскохозяйственный ресурс, 
в то время как для всех остальных участников вполне очевидным является тот факт, 
что данная земля уже утратила свою ценность для ведения экономически выгодной 
сельскохозяйственной деятельности. Наиболее экономически оправданным способом 
реализации этих паев на данный момент было бы изменение их целевого предназначе-
ния и продажа застройщикам или предприятию розничной торговли (например, под 
строительство гипермаркета). На фоне такой экономической реальности пайщики, даже 
если они являются добросовестными собственниками, отстаивающими свои права, вы-
глядят неискренними в глазах остальных участников конфликта. 
Реальная рыночная ситуация, определяющая динамику данного конфликта, воз-

можности и ограничения, регулирующие поведение его участников, в той или иной 
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форме осознается всеми, но не обязательно представляется приемлемой для участни-
ков с моральной точки зрения. Торг по поводу каких-либо ценностей даже материаль-
ного характера по-прежнему остается за пределами морально возможного в постком-
мунистическом обществе. Коммуникация между сторонами поэтому недолговременна 
и нерезультативна, а единственным социально приемлемым инструментом остается 
давление и (как правило, опосредованное) насилие. Единственной стороной, прямо го-
ворящей о том, что она хочет, являются крымские татары. В отношении всех остальных 
сторон (к которым, помимо пайщиков, следует отнести реальных или потенциальных 
покупателей, заинтересованных чиновников на уровне районной власти) существует 
очень большая неопределенность. Неясен (хотя активно обсуждается всеми) даже их 
реальный состав. Можно только теоретически предполагать, во сколько каждый из этих 
участников оценивает свой интерес и на какие уступки они, соответственно, готовы 
были бы пойти. 

2.3 Село Ровное
На территории сельсовета Ровное, Красногвардейского района, в состав которого, 

помимо собственно села Ровного, входят села Молочное, Некрасово и Новоникольское, 
в 2000 году в процессе распаевания бывших совхозных земель сельскохозяйственного 
предназначения разгорелся конфликт. Причина его состояла в том, что часть крымско-
татарских репатриантов, проживавших на территории сельсовета, не получили земель-
ных паев, поскольку механизм распаевания земли сельскохозяйственного предназначе-
ния предусматривал возможность получения пая только для членов/работников бывших 
колхозов и совхозов, а большая часть крымских татар, вернувшаяся на родину в 
1990-е гг., уже не могла попасть в эту категорию. Подобные конфликты имели место 
во многих районах Крыма и стали предметом горячих дискуссий в обществе. Пробле-
ма неоднократно выносилась на широкое общественное обсуждение, в том числе в 
парламентах АРК и Украины, а также на уровне Совета представителей крымскотатар-
ского народа при Президенте Украины, что привело к частичному пересмотру норма-
тивной базы в целях обеспечения более справедливой модели распаевания34. Несмотря 
на принятые меры, проблема сохранила свою актуальность и рассматривалась на 
1-й сессии IV Курултая крымскотатарского народа 9 ноября 2001 года35. Земельный 
конфликт на территории сельсовета Ровного привлек наше внимание как один из не-
многих случаев, когда решение было найдено на местном уровне при непосредствен-
ном участии всех заинтересованных сторон с применением методов медиации. Кон-
фликт продолжался с конца 1999-го до осени 2000 г. Острая фаза конфликта, включая 
массовые акции протеста, имела место в апреле 2000 года. Переговоры с привлечением 
медиаторов состоялись 20–27 мая 2000 г.
Ресурсом для удовлетворения коллективных претензий, выдвинутых крымскими та-

тарами, по состоянию на 2000 год могли быть только так называемые земли запаса, на-
ходившиеся в долгосрочной аренде у трех фермерских объединений (“Большевик”, 
“Луч”, “Поле”)36 . Законодательство Украины предусматривает возможность передачи 
этих земель в частную собственность или аренду. При этом механизм передачи (не 
продажи!) таких земель в частную собственность и то, кто именно может пользоваться 
такой привилегией, Земельный кодекс Украины умалчивает, а распорядителем этих зе-
мель по закону являются советы народных депутатов разных уровней, т.е. фактически 
местное чиновничество37. Неудивительно поэтому, что земли запаса в соседних селах 
на момент возникновения конфликта в Ровном уже распаевывались в пользу фаворитов 
местной власти. Ср.:

Так, с 18 августа 1999 года депортированные и работники социальной сферы обраща-
лись с заявлениями к сельскому голове Амурского сельского совета Красногвардейского 
района В. Хлюстову о выделении им земли. На 1 ноября 1999 года в сельский совет подано 
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257 заявлений, оставшихся без разрешения. Вместе с тем решением исполкома сельского 
совета от 28 января 2000 года выделено 511 гектаров земли 20 лицам, занимающим раз-
личные должности в районных учреждениях, и их родственникам, в том числе супруге и 
дочери Хлюстова. […] В коллективную собственность фирмы “Черноморец” из резерв-
ного фонда совета выделены 211 гектаров земли для дополнительного паевания 87 про-
пущенным и вновь принятым членам этой фирмы38. 

Указ Президента № 765/99 от 28 июня 1999 г., таким образом, имел обратный от за-
думанного эффект. С одной стороны, он подогрел интерес и ожидания скорого решения 
проблемы со стороны упомянутых в нем категорий граждан. С другой стороны, уско-
рил процесс размывания земель запаса чиновничеством, которое почувствовало, что 
возможности для их небескорыстной землераспорядительной деятельности скоро мо-
гут быть ограничены. 
На территории Ровненского сельсовета распаевание происходило таким образом. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив “Большевик”39 оставил за собой 
большую часть совхозных земель (5 тыс. га), фермерское объединение СП “Луч” полу-
чило 1,5 тыс. га. Еще во время существования совхоза “Большевик” выделилась одна 
бригада, которая получила земли в аренду для ведения фермерского хозяйства, а в даль-
нейшем – в постоянное пользование. В результате десятеро учредителей СП “Луч” при 
распаевании земель получили по 50 га на человека. Это были самые большие паи по 
Украине40. При этом средний размер пая в районе составил 4 га. Такое неравномерное 
распределение паев, конечно же, порождало острое ощущение несправедливости. 
Активная фаза конфликта началась в марте 2000 года. Указом № 765/99 был уста-

новлен срок, когда предполагалось, что вопрос наделения паями депортированных и 
социальных работников будет решен справедливым образом, – 1 марта 2000 года. Мест-
ная власть не могла свободно распоряжаться землями запаса, даже если бы она сочла 
удовлетворение потребностей крымских татар приоритетной задачей. По утверждению 
Ровненского сельского головы, “мы были готовы раздать земли запаса. Мы не ставили 
никаких препон”. Вместе с тем земля находилась в долгосрочной аренде у нескольких 
сельскохозяйственных предприятий и распорядится ею без их ведома уже было невоз-
можно. Предприятия, в свою очередь, не имели мотивов отдавать арендованную землю 
кому бы то ни было. Указ Президента, по сути, не имел к ним никакого отношения, а 
механизмов убеждения или принуждения фермеров отдать арендованную землю катего-
риям граждан, интересы которых не были учтены при распаевании, в Указе предложено 
не было. Вполне понятно, что у обделенных при распаевании граждан складывалось 
ощущение быстро сужающегося пространства возможностей, что закономерно порож-
дало панические настроения среди крымских татар, которые ощущали, что соблюдение 
их интересов в данной ситуации ничем не гарантировано. 
Неудивительно, что первоначальные требования инициативной группы крымских 

татар были максималистскими. Их можно было бы резюмировать таким образом: “По-
скольку мы не участвовали [в процессе распределения земли] в самого начала, всю 
землю нужно опять изъять и перераспределить”. Встречная позиция была также до-
вольно бескомпромиссной: “Мы тут работали, жили здесь, и если законодательство по-
зволило нам взять [землю], мы ее получили, а вы там [в Узбекистане] жили, езжайте 
туда и берите там”. 
Инициативная группа крымских татар – жителей сел Ровненского сельсовета под 

руководством местного меджлиса организовала перед зданием районной администра-
ции в пгт Красногвардейское постоянно действующий пикет. На территории самого 
села Ровного периодически проходили митинги. По словам сельского головы, “были 
угрозы перекрытия железной дороги, трассы, но до этого не дошло”41. Угроза поджога 
полей с пшеницей42 обсуждалась широко и ощущалась как реальный риск обеими сто-
ронами противостояния. В то время как для фермеров поджог означал бы серьезный 
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убыток, для участников протестных акций, которых немедленно бы заподозрили в 
умышленном уничтожении имущества, он мог означать поражение. Необходимо отме-
тить, что мы не располагаем какими-либо материалами, позволяющими судить о том, 
что кто-либо из участников противостояния впрямую угрожал кому-либо поджогом 
полей. Угроза поджога обозначилась скорее в обстановке эмоционального накала в 
процессе эскалации конфликта43. В последующем именно подобные алармистские на-
строения и побудили фермеров, первоначально отказывавшихся от какого-либо диало-
га, сесть за стол переговоров. 
Представители сельского совета и ключевой инициатор переговорного процесса и 

медиации Г.И. Садычко (на то время начальник отдела межнациональных отношений 
Красногвардейской РГА) видели свою первоочередную задачу в том, чтобы усадить 
инициаторов протестов за стол переговоров. Первый шаг состоял в том, чтобы увести 
протестующих с площади в закрытое помещение, изменив тем самым формат коммуни-
кации с митинга на собрание. Говоря словами самих инициаторов переговоров, “было 
тяжело, когда был полный зал народу; мы их убеждали вначале сесть в Доме культуры, 
а не на площади стоять орать”. Формат расширенного собрания, который также не был 
эффективным, все же позволял в определенной мере снижать накал страстей и выделить 
лидеров, с которыми постепенно выстраивался более содержательный диалог44. Личные 
качества координатора и других ключевых организаторов сыграли немаловажную роль 
в успехе переговоров. Один из участников оценил действия координатора этапа преме-
диации Г.И. Садычко следующим образом: “Галина Ивановна вела себя очень прилич-
но, порядочно”. Сельский голова Ровного В.П. Шлапак, еще один ключевой инициатор 
и участник переговоров, до избрания головой в 1996 г. долгое время проработала секре-
тарем сельсовета (1988–1996), пользовалась устойчивым авторитетом в селе, без чего 
не могла бы проработать на выборных должностях такой длительный срок, и, по ее 
собственным словам, “всех знала и никогда не относилась к татарам как к пришлым”.
В последующем к процессу переговоров подключилась одесская группа медиации, 

в которую также входили крымские участники. Было принято решение о привлечении 
медиаторов непосредственно на завершающей фазе переговоров. При поддержке одес-
ской группы Г.И. Садычко начала процесс премедиации, который предполагал опреде-
ление повестки дня последующих переговоров с участием медиаторов, работу со 
сторонами конфликта в целях разъяснения им преимуществ медиации и правил ее про-
ведения и убеждения участников в необходимости ее проведения. Добровольное со-
гласие участников на медиацию является необходимым условием ее проведения. 
Медиаторы отмечают, что в конфликтных ситуациях люди в переговорах склонны ско-
рее декларировать свои позиции, а не реальные интересы45. Одним из важных техниче-
ских моментов в процессе премедиации поэтому было научить стороны формулировать 
свои интересы в понятных для всех терминах и согласиться на то, чтобы выслушать 
подобным же образом представленные интересы противоположной стороны46. 
Эффективная коммуникация в процессе медиации невозможна без выравнивания 

статуса сторон, к чему было приложено немало усилий в процессе премедиации. По 
словам медиаторов, одним из камней преткновения на пути к достижению этой цели 
была позиция представителей органов власти, которые не привыкли находиться в рав-
ных условиях с другими участниками переговоров. 
Необходимая для минимального взаимодействия сторон в переговорах степень 

взаимного доверия была достигнута благодаря тому, что в процессе медиации стороны 
смогли самостоятельно сформулировать общую для всех платформу, которая состояла 
в осознании того, что все участники конфликта, независимо от их статуса, являются со-
седями, которым так или иначе предстоит жить вместе. 
В результате переговоров фермерские хозяйства разорвали договоры аренды на 

часть земель запаса и 94 участника протестных акций получили земельные паи в сред-
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нем по 0,9 га на человека. По словам одного из лидеров протестов, земля неполивная и 
находится в основном далеко от села. Одним из условий договора, поставленных мест-
ной властью, было создание четырех сельскохозяйственных кооперативов, на которые 
была возложена задача распределения паев между индивидуальными участниками 
протестных акций. В настоящее время кооперативы не функционируют, члены коопе-
ративов получили государственные акты на землю и сдают ее в аренду фермерским хо-
зяйствам. 
Для урегулирования конфликта немаловажное значение имеет то, в каких терминах 

ключевые участники формулируют для себя состояние, достигнутое в результате вы-
полнения всех договоренностей. С точки зрения сельского головы ситуация выглядит 
так: “Дополнительно мы [местная власть] ничего не дали, все остались на исходных 
позициях, просто им [участникам протестных акций] уже показали все карты... что мы 
ничего не скрываем”. Таким образом, для местной власти важно, что она отстояла свою 
позицию и не пошла на передел собственности. Фразу “дополнительно ничего не дали” 
можно понимать также как “никто не получил сверх меры” и законность/справедли-
вость в понимании местной власти была соблюдена. Хотя этот тезис не выглядит на-
столько же бесспорным с точки зрения бывших участников протестов, которые вполне 
осознают тот факт, что полученные ими паи меньше и худшего качества, чем паи фер-
меров и членов совхоза, тем не менее они все же в определенной степени были удо-
влетворены исходом переговоров. 
Процесс урегулирования позволил создать общее для всех коллективное благо – 

гражданский мир. Такого результата нельзя было бы достигнуть, если бы одна из сто-
рон вышла из конфликта безусловным победителем. Позитивным результатом перего-
воров, и в частности медиации, было то, что стороны принципиально были поставлены 
в равные условия и все должны были пойти на уступки по отношению к оппонентам. 
Важно, что всем участникам конфликта удалось сохранить лицо. 
Исход переговоров для каждого из участников переговорного процесса можно пред-

ставить в виде выигрышей разного рода. Хотя эти выигрыши не равноценны и их труд-
но привести к какому-либо одному общему знаменателю, важно, что каждая из сторон 
получила нечто. 
Выигрыш крымских татар – участников протестных акций состоял в том, что они 

получили моральное удовлетворение от признания их прав другими участниками пере-
говоров, в том числе теми, кто первоначально отказывался их признать. Они также по-
лучили те материальные блага, за которые боролись: земельные паи. При этом статус 
члена местного сообщества, имеющего пай наравне с другими, в данной ситуации ока-
зался ценнее, чем прямая материальная выгода, получаемая впоследствии от сдачи зе-
мельного пая в аренду. Для некоторых молодых лидеров протестных акций опыт 
участия в переговорном процессе в интересах большой группы послужил социальным 
лифтом – со временем они стали авторитетными фигурами в районе. 
Выигрыш фермеров состоял в обеспечении безопасности для своей собственности, 

а также укреплении легитимности в глазах общественности права на владение теми ак-
тивами, которыми они владели и распоряжались ранее. И наконец, местная власть могла 
записать на свой счет достигнутые успехи в урегулировании конфликта и обеспечении 
гражданского мира.

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ
Собранный полевой материал позволил нам сделать ряд уточнений и обобщений от-

носительно структуры и функционирования социальных институтов, развившихся в 
ходе массового протестного движения в защиту земельных прав, которые позволяют 
глубже понять природу земельных конфликтов в Крыму. 
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Становление самозахвата как общественного института 
До марта 2006 года протестное движение в защиту земельных прав использовало 

формат митингов и палаточных городков. Одной из отправных точек в формировании 
движения стал митинг на площади Ленина в Симферополе. Главным результатом ми-
тинга стало формирование ядра движения на основе списка нуждающихся в земле 
граждан47. “Идейным вдохновителем и главным держателем списка” протестной акции 
был Даниял Аметов, лидер неформального объединения, получившего наименование 
“Партенитская группа”48. После серии массовых митингов, на следующий день после 
выборов в центральные и местные органы власти, 27 марта 2006 года появляются по-
ляны протеста на конкретных землях с разметкой на индивидуальные участки, и в ав-
густе 2006 года на этих полянах сооружаются временные строения49. 
Полевой материал, собранный в рамках данного проекта, позволяет сделать некото-

рые обобщения относительно внутренней структуры полян протеста, сформировав-
шейся в процессе развития протестного движения в защиту земельных прав. Большие 
поляны, как правило, поделены на сектора, которыми руководят старшие поляны, или 
иначе инициативники. Большие массивы самозахватов могут контролироваться не-
сколькими организациями. Так, внешний самозахват в Мирном контролируется частя-
ми некогда единой организации “Авдет”, которая, в свою очередь, была учреждена на 
основе неформального объединения “Партенитская группа”. В настоящий момент эти 
фракции функционируют как общественные организации “Себат” и “Авдет”. В процес-
се раскола “Авдета” часть старших полян протеста поддержала членов бывшей “Пар-
тенитской группы” и вместе с ними образовала новую организацию “Себат”, другие 
остались вместе с председателем “Авдета” Мустафой Маушевым. К примеру, одно из 
полей в рамках внешнего самозахвата50, насчитывающее 800 индивидуальных участни-
ков и контролируемое пятью старшими, по нашим данным, сохранило лояльность к “Ав-
дету”. При этом индивидуальные участники полян протеста формально могут не быть 
членами той или иной организации, а в некоторых случаях сознательно дистанцируют-
ся от них, руководствуясь принципом “мы с теми, кто нам поможет”. Уровень старших 
полян является ключевым в иерархии, поскольку именно эта позиция позволяет, с 
одной стороны, заслужить авторитет в глазах основной массы участников полян, а с 
другой – конвертировать этот авторитет в определенный политический капитал. Даже 
среди руководства организаций, контролирующих самозахваты, особо выделяются те 
из них, кто одновременно является старшим поляны. Такие организации, как “Авдет”, 
изначально формировались как объединения старших полян. Со временем происходило 
определенное усложнение структуры и дифференциация ролей внутри организации, в 
частности привлекались внешние специалисты, такие как юристы и специалисты по 
информационным технологиям. Важно отметить, что организации и неформальные 
группы51, контролирующие поляны протеста, действуют автономно друг от друга и от 
Меджлиса крымскотатарского народа, с которым они могут в определенных случаях 
взаимодействовать (как, например, новый “Авдет” в 2011 году) и вступать в конфликт 
(“Себат”). Индивидуальные поляны протеста могут напрямую взаимодействовать с 
Меджлисом (через местный меджлис), что имеет место в случае с внутренним самоза-
хватом в Мирном и в Левадках Симферопольского района. При этом Меджлис, как 
представительный орган всего крымскотатарского народа, в переговорах с властями 
выступает от имени и в интересах всех участников массового протестного движения за 
защиту земельных прав. 
Для того чтобы понять природу как всего протестного движения в защиту земель-

ных прав в целом, так и полян протеста как формы общественной организации, важно 
обратить внимание на экономические аспекты функционирования этих институтов в их 
связи с общественными отношениями, представлениями о справедливости, законности 
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и незаконности, предназначении земли как общественной ценности – сферы, которую в 
антропологии принято называть моральная экономика (moral economy). 
Вопреки популярным представлениям, распространяемым, в частности, средствами 

массовой информации, самозахват не представляет собой метода бесплатного получе-
ния земли в собственность. Как и любая форма общественной организации, поддер-
жание поляны протеста в активном состоянии требует самых разных ресурсов и 
связано с прямыми и непрямыми материальными затратами. Прямые затраты включают 
землеустроительные работы (землеотвод, планирование территории и т.п.), требующие 
определенных профессиональных навыков, затем идет хотя бы предварительное обу-
стройство территории и индивидуальных участков, обеспечение охраны, системы опо-
вещения на случай чрезвычайных обстоятельств и т.п. Непрямые затраты связаны, в 
частности, с правозащитной деятельностью, правовым сопровождением, проведением 
различных массовых мероприятий политического характера. С течением времени дея-
тельность по поддержанию поляны протеста усложняется и требует определенной про-
фессионализации, т.е возникают затраты, связанные с поддержанием управленческого 
аппарата, политическим и юридическим обеспечением. С другой стороны, вокруг са-
мозахватов формируется своеобразный рынок. Участок на самозахватах является пред-
метом купли-продажи. Цену участка можно представить как текущую цену на реальном 
рынке участков под жилищную застройку с дисконтом на риск и необустроенность. 
Соотношение этих цен, как правило, приближается к 1:10. Поскольку речь идет о про-
даже не собственно земельного участка, а скорее возможности иметь участок, то мож-
но считать, что примерно во столько раз общество оценивает вероятность получение 
земли путем участия в протестных акциях. Эта оценка и соответственно цена колеблют-
ся в зависимости от хода переговоров с властями по вопросам земли. С другой сторо-
ны, эта возможность реализуется не только и не столько в силу наличия конкретного 
участка, сколько в рамках списка участников той или иной поляны, контролируемого 
старшими этой поляны. Однако для реализации возможности получения земельного 
надела важно, чтобы соответствующий претендент также подал заявление в органы 
местной власти. Местные органы власти, таким образом, имеют еще один список, лишь 
частично совпадающий со списком старших полян протеста. Список местной власти 
может содержать имена всех, кто когда-либо претендовал на получение участка, и поэ-
тому он значительно больше, чем список реальных претендентов. Так, список Мир-
ненского сельсовета на 20 мая 2011 года включал 11 972 человека, что почти совпадает 
с общим числом претендентов на землю, верифицированным Меджлисом и передан-
ным в Рескомнац52. 
То, что люди готовы платить за участок, вполне объяснимо с точки зрения мораль-

ной экономики самозахвата. Плата за участок, которая, по сути, представляет собой 
также плату за вхождение в группу участников поляны протеста, является обществен-
но признанной компенсацией эквивалента тех материальных и моральных затрат, кото-
рые понес каждый участник акции53. За пределами протестного движения информация 
о такой коммерческой активности вокруг самозахватов, однако, может восприниматься 
негативно и служить дополнительным фактором усиления конфликтности в крымском 
обществе. Материал, собранный в рамках данного исследования, не позволяет оценить 
в цифрах количество участков, сменивших собственников за время, прошедшее с мо-
мента закрепления протестного движения на земле. Однако за прошедшее с начала чет-
вертой волны земельных конфликтов время этот оборот составил значительный 
процент, что также существенным образом повлияло на состав списка участников. Из-
менение списков по-разному регистрировалось в рамках разных организаций. Так, 
“Себат” (в прошлом “Партенитская группа”, или “бородачи”) еще в составе неразде-
лившегося “Авдета” вел особую политику, в частности вел так называемые резервные 
списки, состоящие из тех, кому “Себат” обещал выделить освободившиеся по той или 
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иной причине участки. По утверждению оппонентов “Себата”, последний также руко-
водствовался идеологическими соображениями при корректировке списков – стараясь 
устранить оппонентов и включить вместо них более надежных членов салафитского 
религиозного сообщества. 
Проблема “правильного” списка участников полян протеста оказалась на повестке 

дня, как только возникла перспектива урегулирования земельного вопроса. Стремясь 
избежать проблемы расплывания списков, власти вводят определенные параметры, на 
которые вынуждены согласиться остальные участники. Исходной точкой отсчета при-
знается список 2006 года как наилучшим образом документированный54. В зону риска 
сразу же попадают все, кто так или иначе присоединился к протестному движению 
позже. Вначале права таких участников признавались, если они могли показать свой 
участок/строение и привести свидетелей (т.е. старших поляны). Учитывается также 
естественная ротация списка. Позже власти меняют свою позицию и ограничивают воз-
можность внесения изменений только сменой фамилии в связи с замужеством или 
смертью участника, также вводятся новые ограничения, например неженатые молодые 
люди из списков исключаются55. Крымская власть на данном этапе не вполне владеет 
информацией о внутренней динамике движения в защиту земельных прав и противоре-
чиях в среде его участников. В принятии решений (на момент сбора данных для этого 
отчета) власти исходили в основном из неявно сформулированного предположения о 
том, что все участники процесса как члены одного этнического сообщества могут разо-
браться между собой сами. Эта позиция, правда, периодически конфликтует с установ-
кой власти на контроль за ситуацией, которая, в частности, проявляется в попытках 
введения новых правил и ограничений. Непоследовательность политики в отношении 
списков, являющаяся следствием подобного противоречивого подхода, в результате 
подрывает доверие к власти. 
Одним из факторов, приводящих к расплыванию списков и подрыву легитимности 

всего движения, являются free rider’ы56. Эта проблема в равной мере осознается и теми, 
кто принимает решения, и потенциальными выгодополучателями. Участники внутрен-
него самозахвата в Мирном, по их утверждению, сами очистили свой список от тех, кто 
уже имеет участки в других местах. По словам одного из участников поляны протеста, 
“кто-то продает пятый участок – я из-за таких не получу и одного”.
Одним из важных следствий описанной выше ситуации со списками является осо-

знаваемая представителями крымских властей проблема нахождения надежного партне-
ра по переговорам с участниками протестного движения57. На момент сбора полевого 
материала в целом складывалось впечатление, что выбор был сделан в пользу Меджли-
са крымскотатарского народа, при этом власти продолжали контакты с некоторыми 
альтернативными организациями, прежде всего “Себатом”. В ходе переговорного про-
цесса с властями, по мере приближения позитивной развязки (или не обязательно 
оправданного предчувствия таковой), усиливается чисто политическая составляющая в 
конкуренции между разными организациями, представляющими интересы участников 
протестного движения, и внутри этих организаций между различными фракциями. 
Примерами этого процесса являются раскол “Авдета” на два идеологически противо-
положных крыла – салафитский “Себат”, руководимый преемником Данияла Аметова 
Сейтаметом Гемеджи, и секулярное крыло во главе с Мустафой Маушевым, в итоге 
унаследовавшее название “Авдет”, и, наконец, обострившееся противостояние между 
“Себатом” и Меджлисом. Конкуренция за политический ресурс и борьба за земельный 
ресурс представляют собой два параллельных, плохо синхронизируемых процесса, ко-
торые могут приводить к столкновению интересов рядовых участников протестного 
движения (их интересует земля, а не политика), лидеров организаций и власти.
Еще один пласт проблем, связанный со списками потенциальных выгодополучате-

лей в тех или иных схемах урегулирования земельных конфликтов, связан с мощными 
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культурными фонами, воздействие которых на позиции различных участников земель-
ного спора тем сильнее и конфликтнее, чем менее оно является предметом осознанной 
рефлексии.
Один из наиболее устойчивых комплексов представлений о справедливости связан 

с концептом очереди. К очереди апеллируют практически все участники земельного 
конфликта, что отнюдь не помогает им найти общий знаменатель. Как механизм бес-
платного распределения собственности очередь, конечно же, устарела в принципе, но 
сохранилась как социальный факт. Постсоветская народная и институциональная па-
мять просто не знает другой процедуры, олицетворяющей собой общественную спра-
ведливость и социальный порядок. Тот факт, что в советских реалиях, когда контроль 
за очередью полностью находился в руках чиновников, она была скорее инструментом 
власти, обществом по-прежнему слабо отрефлектирован58. 
Ключевым элементом в представлениях об очереди на самом деле была льгота. Этот 

инструмент позволял репрессивному государству выделить ту или иную группу и пере-
двинуть ее членов вверх по списку. Заслужить льготу можно было, главным образом, 
продемонстрировав исключительную лояльность. Еще одну группу льготников состав-
ляли лица, пострадавшие от значимых катастроф, таких как чернобыльская. С этой 
точки зрения становятся понятными некоторые тактики, используемые оппонентами 
крымских татар, такие как попытки переключить дискуссию о земельных правах на 
тематику Великой Отечественной войны, как это имело место в Мирном в связи с во-
просом о захоронениях на территории бывшего концлагеря. В рамках представлений, 
которыми руководствуются такие организации, как Русская община Крыма и Таври-
ческий союз, крымские татары не проявили необходимой лояльности в годы войны и, 
таким образом, не могут претендовать на такие льготы, как получение земельных 
участков. Ср. следующий характерный текст, где нашли отражение все эти смыслы – 
тема “льготы” как награды за особую лояльность, обвинение в нелояльности (тема пре-
дательства) как основание для отказа в предоставлении “льготы” и, наконец, попытка 
представить депортацию как акт гуманизма, отрицая, таким образом, понимание ее как 
катастрофы/преступления против человечности, заслуживающего, как минимум, при-
знания и возмещения59:

Сегодня обиженным следует считать каждого участника Великой Отечественной вой-
ны, инвалида, пенсионера, людей, положивших своё здоровье и получивших нищенские 
пенсии, которые не позволяют им жить достойно. А инвалиды и участники войны в Аф-
ганистане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС? Посланные по приказу Родины на смерть, они 
сегодня не обласканы ни славой, ни почестями. Но никто из перечисленных категорий 
граждан не требует для себя особых привилегий, хотя, по совести, имеет на это все права.
Есть позорная страница и в современной истории крымскотатарского народа – массо-

вое предательство в период Великой Отечественной войны. [...] Наверное, в тот период, 
когда ещё шла война, руководство страны поступило правильно и гуманно. [...] Гуман-
ность же заключается в том, что, во-первых, по окончании войны перед государством не-
избежно возникла бы проблема сдерживания массовых актов мести и самосудов населе-
ния над добровольно участвовавшими в истреблении местных жителей, партизанских 
отрядов, крымского подполья; во-вторых, в переселении крымских татар в основном в 
Узбекистан, не пострадавший от войны, относительно тёплый и сытый регион, куда в пе-
риод оккупации были эвакуированы промышленность и цвет советской интеллигенции60.

В том, что представители местной власти часто вспоминают об очереди, можно уви-
деть и вполне прагматический аспект. Органы местного самоуправления, которые в 
любом случае оказываются крайними в споре о земле, испытывают дефицит четкой 
и понятной процедуры. Поселковый голова Мирного сформулировала свое видение 
проблемы следующим образом: “Если бы была ситуация как с постановкой на квартир-
ный учет; а так у нас есть только перечень поданных заявлений; очередность подачи за-
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явлений в законе не прописана; только поданное заявление, наличие земли, независимо 
от того, ты местный или нет”. Изученная нами ранее ситуация в Чистеньком Симферо-
польского района свидетельствует о том, что попытки местной власти создать свою, не 
прописанную в законе, процедуру выделения земельных участков, опять-таки на основе 
очереди и собственных представлений о льготах, приобретают явно дискриминацион-
ный характер по отношению к крымским татарам и приводят к эскалации конфликта. 
Среди общественных представлений, определяющих взаимоотношения участников 

конфликта, важное место занимает комплекс представлений о земельных правах61. Хотя 
эти представления в своей основе могут быть общими у крымских татар и русскоязыч-
ных крымчан, расхождения в незначительных нюансах может быть достаточно для 
конфликта. Так, в представлениях обеих групп земля должна принадлежать тем, кто на 
ней долго жил. Но в представлениях русскоязычных крымчан необходимое время может 
укладываться в пределах жизни одного поколения и землю также можно или, возможно, 
даже нужно “заслужить” трудом на ней. А для крымских татар одного поколения явно 
мало “своя земля – это там, где дом моих родителей/предков”. Этому не противоречит 
идея о том, что экономические условия не могут не влиять на выбор места жительства. 
О степном Крыме говорят, что “там жить нельзя – ни воды, ни работы”. Этим оправды-
вается внутренняя миграция в более благополучные районы. 
Обе группы склонны считать, что “местные” (жители данного населенного пункта)  

имеют приоритетные права на землю в границах той или иной административной 
единицы. Это право в представлениях русскоязычных является исключительным – 
пришлых не следует пускать ни при каких обстоятельствах; крымские татары до-
пускают поправку на групповую солидарность и при определенных обстоятельствах 
принимают приезжих. Обе группы уверены в том, что уроженцы того или иного села 
имеют приоритетное право на землю на своей исторической родине62. Этот комплекс 
представлений поддерживает популярную среди крымских татар идею реституции 
собственности, утраченной вследствие депортации. Хотя в официальном дискурсе 
Меджлиса крымскотатарского народа возможность проведения реституции, по сути, от-
рицается, тема утраченного имущества, в первую очередь в виде разговоров о “доме 
отца, матери”, занимает одно из центральных мест в общественном сознании. В опреде-
ленном смысле можно сказать, что, хотя реституция не является частью законодательной 
базы решения земельных проблем, она как часть общественных представлений функци-
онирует в виде мощного фактора, определяющего динамику реальных земельных кон-
фликтов. Ответственная политика в отношении регулирования земельных прав должна 
была бы исходить из понимания того, что любой вариант решения проблемы коллектив-
ных земельных претензий крымских татар в нынешней форме обойдется гораздо дешев-
ле, чем рассмотрение имущественных претензий жертв депортации в полном объеме. 
Почти все самозахваты, кроме двух случаев, один из которых рассмотрен нами в 

рамках данного исследования (п. Молодежное), произошли на землях, не являющихся 
частной собственностью, и часто на заброшенных землях (внешний самозахват в 
п. Мирном). Формально большая часть этих земель относятся к категории “земель за-
паса”, “резерва” или находятся в распоряжении центральных ведомств. Представления 
о том, что освоение брошенной земли или целины есть благо, а никак не предосуди-
тельный поступок, широко распространены в самых разных культурах и восходят еще 
к нормам обычного права. То же можно сказать и о роли культивации, построек и лю-
бых других инвестициях, а также времени освоения как факторах, подкрепляющих 
претензии на земельный участок. 
В общественном сознании и русскоязычных крымчан, и крымских татар коллекти-

вистским ценностям также отводится более почетное место в сравнении с индивидуаль-
ными правами. Так, аргументация на основе общественного интереса широко исполь-
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зуется как участниками протестного движения, так и местной властью. В рамках этих 
представлений участники поляны протеста как поборники коллективных ценностей 
находятся в более сильной позиции по сравнению с индивидуальными пайщиками63. 
Индивидуальных акторов легче заподозрить в неискренности, в наличии какого-то 
скрытого умысла, в частности коммерческого интереса. Все методы освоения земли, 
связанные с куплей-продажей (продажа под коттеджи или гипермаркет местной вла-
стью, предполагаемая продажа паев пайщиками), получают низкую моральную оценку. 
Плакат на одном из строений внешнего самозахвата в Мирном гласит: “Нам жить негде, 
а вы супермаркеты строите”. 
При том, что законодательство всецело находится на стороне собственника, частная 

собственность не представляет значимой общественной ценности. В представлении как 
крымских татар, так и их русскоязычных соседей право собственника распоряжаться 
своей собственностью по своему усмотрению, составляющее суть этого института, пред-
ставляет собой некую фигуру умолчания. Афишировать свои намерения продать пай 
предосудительно, более того, наличие такого намерения может быть рассмотрено как 
аргумент, ставящий под сомнение само право собственности. При этом отношения об-
мена признаются вполне законными, в частности возможность обменять один пай на 
другой пай (перекинуть) признается всеми. Утверждение рыночных отношений в зе-
мельной сфере с предполагаемой отменой моратория на продажу земли в немалой сте-
пени сдерживается описанными выше архаичными представлениями, и реальная си-
туация на земле еще долго будет стремиться вниз по шкале, ведущей от отношений 
натурального обмена к рыночным и от коллективизма к экономической свободе, по-
рождая все новые и новые конфликты.
Для успешного продвижения земельных реформ просто необходимо урегулировать 

существующие земельные конфликты в АР Крым как предварительное условие. Даже 
максималистский вариант урегулирования, предполагающий умеренно расширитель-
ное толкование списков, может оказаться социально намного дешевле, чем решение, 
отсроченное до момента, когда рынок начнет работать в полную силу. 
Теоретически можно предположить, что земельные споры, связанные с большими 

коллективными претензиями, могли бы решаться следующим образом:
1) путем прямых переговоров и достижения компромисса между участниками спора;
2) путем обращения в суд;
3) апелляция к исполнительной власти и/или органам местного самоуправления.
Каждая из этих моделей предполагает разные схемы взаимоотношений между сто-

ронами конфликта. Первая будет успешной только при более или менее равном статусе 
сторон в переговорах (как это понимается в гражданской медиации). Во втором случае 
одна из заинтересованных сторон выступает в качестве истца, а вторая – ответчика, и 
решение, скорее всего, не будет представлять собой компромисса, в той или иной фор-
ме удовлетворяющего всех участников конфликта и снимающего социальное напряже-
ние. В обществах, где действует принцип верховенства права, конфликт, как правило, 
исчерпывается решением суда, каково бы оно ни было. Третья модель традиционна для 
постсоветского общества и предполагает наличие всесильной высшей инстанции, спо-
собной навязывать любые решения всем участникам. 
Социальная реальность, представленная в нашем материале, показывает определен-

ное противоречие между старыми общественными привычками и новыми реалиями 
переходного периода. Приведенный список моделей урегулирования не случайным об-
разом коррелирует с описанной выше шкалой общественных отношений от “обмена к 
рынку”. Архаичным политико-экономическим установкам соответствует стремление к 
авторитарной модели урегулирования “пусть начальство решает”64. Акторы, участвую-
щие в рыночных отношениях, склонны ориентироваться на вторую модель. Инициато-
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рами судебных разбирательств в нашем материале выступают в первую очередь 
коммерческие предприятия. Пайщики же обращаются к власти и именно от нее ожида-
ют решения, их обращение в суд подсказано чиновниками, при этом даже благоприят-
ное для них судебное решение не может удовлетворить их интересы. 
До 2008 г. поляны протеста ориентировались на возможность нахождения отдельно-

го решения по каждому случаю. При этом, видя в органах местного самоуправления 
скорее препятствие, чем механизм урегулирования, участники протестного движения 
апеллировали к республиканским властям. Индивидуальные поляны протеста, управ-
ляемые независимыми друг от друга общественными организациями (“Авдет”, группа 
Курсеита Абдуллаева, местные меджлисы и др.), превращаются с точки зрения лиц, 
принимающих решения, в некую единую проблему. Ключевую роль в процессе урегу-
лирования играли комиссии, учреждаемые республиканскими властями, такие как “Ра-
бочая группа по изучению ситуации с выделением земли ранее депортированным 
гражданам” во главе с вице-премьером А. Абдуллаевым. Участники протестов рассчи-
тывали, что республиканские власти смогут навязать необходимое им решение путем 
давления на органы местного самоуправления и при необходимости (там, где речь шла 
о землях запаса, которые необходимо было включить в черту населенного пункта) на 
районные советы. Республиканские органы, с одной стороны, не были юридически 
полномочны распорядиться спорной землей, а с другой – находились под не меньшим 
давлением со стороны других, часто неявных, участников спора за землю (застройщи-
ков, агробизнеса и т.д.). Требования протестующих не находят решения на республи-
канском уровне. Серия судебных процессов, направленных на освобождение наиболее 
привлекательных для застройщиков участков, заканчивается силовыми полицейскими 
операциями, вызвавшими широкий общественный резонанс65. В решение проблемы 
вынуждены вмешаться центральные власти. В 2008 г. назначается правительственная 
комиссия “по решению проблем, связанных с приобретением и реализацией прав на 
землю гражданами, проживающими на территории Автономной Республики Крым” во 
главе с министром охраны окружающей среды. Назначение комиссии на уровне Каби-
нета Министров оправдано, в частности, тем, что часть земель (в том числе земли 
внешнего самозахвата в Мирном и часть земель в Молодежном) находится в ведении 
центральных ведомств. Кабмин обещает передать эти земли в распоряжение органов 
местного самоуправления для последующего выделения их участникам акций про-
теста. С технической стороны соответствующее решение было полностью проработа-
но, но окончательно проведено соответствующим постановлением Кабмина не было. 
В 2010 году состоялись выборы, и процесс поиска решения начинается с чистого листа. 
Создается Комиссия ВР АРК “по решению вопросов, связанных с освобождением са-
мовольно занятых земель и предоставлением депортированным и другим гражданам 
земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в Симферополе 
и Симферопольском районе” и рабочая группа для подготовки соответствующего ре-
шения.
По словам председателя земельной комиссии Меджлиса З. Куртумерова, “вместе с 

этой комиссией мы протопали все самозахваты”. Были определены площади и установ-
лены собственники земли, наличие временных и капитальных сооружений, в том числе 
мечетей. Все это было актировано, более 65 актов были подписаны членами рабочей 
группы. В январе 2011 года председатель СМ АРК В.Г. Джарты потребовал от Реском-
зема определить площади земельных участков министерств и ведомств Украины, тре-
бовавшие отчуждения, что составило 1495 га. Соответствующее решение было принято 
Кабмином в начале марта, министерства и ведомства обязались закончить рассмотрение 
всех вопросов до 21 марта 2011 года. Тем не менее по состоянию на июнь 2011 года во-
прос решен не был. 
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Выводы
Механизмы мирного разрешения конфликтов представляют собой необходимое усло-

вие стабильного развития общества. К таковым относятся институты и практики, как 
формальные, так и неформальные, позволяющие сторонам конфликта найти решение 
без применения насилия. Можно считать, что система мирного урегулирования кон-
фликтов функционирует, если существует определенное разнообразие средств как на го-
сударственном уровне, так и на уровне гражданского общества. С этой точки зрения 
необходимо признать, что в АР Крым и Украине в целом этот арсенал необыкновенно 
беден. Наличествующие механизмы, нашедшие, в частности, применение в Мирном и 
Молодежном, включая суды и специальные комиссии при республиканских и централь-
ных органах власти, несовершенны и характеризуются следующими недостатками: 

1. Они непредставительны по отношению к интересам всех сторон. Как правило, в 
них представлены интересы только одной из сторон конфликта и не представлена та 
сторона, которая имеет конкурирующие претензии (например, застройщики). Они мас-
кируют социальную реальность конфликта. В суде местная власть может фигурировать 
и как истец, и как ответчик по типологически близким делам (в Молодежном местный 
совет – ответчик, в Мирном – истец), при том, что реальным заинтересованным лицом 
выступает бизнес (гипермаркет, застройщик – как в Мирном), участники протестных 
акций в переговорах с властями представлены общественными организациями, а в су-
дах – индивидуальными участниками, идентифицированными случайным образом и не 
имеющими влияния на исход конфликта.

2. Они не адаптированы по отношению к реальному масштабу существующих пре-
тензий: в то время как суд рассматривает лишь отдельно взятый случай, как правило, от-
дельный участок на территории той или иной поляны протеста, общественное мнение 
рассматривает эту поляну как единый комплекс и препятствует частичному изменению 
ситуации без нахождения общего решения; комиссии же, в свою очередь, склонны рас-
сматривать проблему в целом на региональном или даже национальном уровне, в то 
время как часть проблем могла бы быть решена отдельно путем нахождения компро-
мисса на местном уровне.

3. Предлагаемые ими решения не имеют универсальной силы, – авторитет судов и 
комиссий легко оспаривается стороной, которая ощущает неудовлетворенность реше-
нием. Судебные решения исполняются только в особых случаях, при наличии допол-
нительных ресурсов у заинтересованной стороны, и даже тогда могут быть безрезуль-
татными. Комиссия, по мере работы погружаясь все глубже в конфликтную среду, 
оказывается под давлением конкурирующих групп, в том числе не имеющих прямого 
отношения к существу спора, и в итоге не может принять какое-либо решение, способ-
ное приблизить решение земельной проблемы.
Единственным эффективным механизмом в рассмотренных нами случаях была 

гражданская медиация. Она обеспечила нахождение решения на местном уровне без 
апелляций к вышестоящим властям в формате прямых переговоров между реальными 
участниками конфликта и заинтересованными сторонами. Применение гражданской 
медиации позволило избежать большинства из описанных выше недостатков, прису-
щих другим методам урегулирования конфликта, чем, собственно, и обеспечила пози-
тивный исход. Неполный перечень ключевых достижений медиаторов, выгодным обра-
зом отличающий ситуацию в Ровном от случаев в Мирном, Молодежном и процесса 
урегулирования земельной проблемы 2006–11 гг., включает следующие пункты: все 
стороны конфликта впрямую приняли участие в переговорном процессе; интересы сто-
роны были сформулированы в явной форме; ресурсы для урегулирования спора (земли 
запаса) были оценены сторонами объективно, прозрачно и совместно; было обеспечено 
необходимое равенство сторон в переговорах, что позволило достичь высокого уровня 
доверия; все стороны выполнили свои обязательства по отношению друг к другу. 
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1 По словам одного из участников событий тех лет: “В свое время, в 90-е, весь этот массив 

компактного проживания был самозахватом... три раза нас сносили. Так построился поселок, 
уже большой, люди живут” (интервью одного из жителей поселка Яшлар/Молодежное, июнь 
2011 г.).

2 Указ Президента № 765/99 от 28 июня 1999 г. “Про додаткові заходи щодо задоволення по-
треб громадян у земельних ділянках”. 

3 See UNDP-sponsored report: Velko Mikelich. Zemelnye otnoshenia v Krymu. October 2006 – for 
summary of report findings, see the Crimean Parliament’s website: – http://www.rada.crimea.ua/
news/20070505-oon1.pdf

4 В терминологии участников полян протеста это называется “сесть на землю” (материалы 
полевых исследований, июнь 2011 г.). 

5  Закон Украины “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки”. Закон вступил в силу 3 февраля 
2007 г. Подобная норма имелась в УК УССР 1960 г. 

6 Олександр Богомолов, Ігор Семиволос. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення 
про себе // Критика. 2010/1–2 (147–148).

7 Мы не утверждаем, что земельные отношения в других регионах носят чисто экономи-
ческий характер и не могут быть политизированы. Однако только в Крыму процесс освоения 
земли часто становится политическом вопросом уже с первых шагов – с момента подачи заявки 
на получение земельного участка. В зависимости от идентичности заявителя такой шаг может 
быть рассмотрен как представляющий угрозу для электорального баланса, воспринят как экс-
пансия той или иной этнической группы или же как шаг, несущий угрозу ценностным символам 
(в случае, если данный участок находится на территории какой-либо святыни или места, имею-
щего историческое значение для той или иной группы).

8 См.: Власти Мирновского сельсовета подали в суд на инициаторов славянских самозахва-
тов // Крымское информационное агентство. – http://www.kianews.com.ua/node/3191

9 Ранее было принято решение о включении 348 га сельскохозяйственных земель в границы 
населенного пункта в целях последующего распределения их для нужд индивидуального жи-
лищного строительства.

10 “Крымское эхо”. 14.02.2008.
11 Интервью, июнь 2011 г. 
12 Интервью с русскими активистами внутреннего самозахвата, июнь 2011 г.
13 Там же.
14 Интервью с председателем Таврического союза Анатолием Филатовым, Ялта.
15 Материал фокус-группы с жителями Мирного, 21 июня 2011 г.
16 Наталья Гаврилева. “Таврический союз” набирает обороты. – http://kr-eho.info/index.php?n

ame=News&op=article&sid=6316
17 Русская община Крыма готова самостоятельно решить вопрос самозахватов на территории 

концлагеря “Красный”. 19 мая 2011 г. // ИА Контекст Крым. – http://context.crimea.ua/news/
politics/rysskaya_obshina_krima_gotova_samostoyatelno_reshit_vopros_samozahvatov_na_territorii_
konclagerya_%C2%ABkrasnij%C2%BB.html 

18 Эта тема была исследована на фокус-группе, проведенной с русскоязычными жителями 
п. Мирного 21 июня 2011 г.

19 Интервью со старшими полян на Жигулиной Роще, Дубках и председателем сельсовета 
с. Ровного, июнь 2011 г.

20 Одним из лидеров славянского самозахвата в Мирном является местный бизнесмен, хо-
зяин предприятия розничной торговли (интервью).

21 “Себат” образован в результате раскола весной 2011 г. общественной организации “Авдет” 
сторонниками Сейдамета Гемеджи. 

22 Термин “Верхнее поле” применяется в отношении данной территории самими участника-
ми самозахвата; в отличие от него, второе поле, примыкающее к шоссе, особого названия не 
имеет, – далее мы предлагаем условно называть его “Нижнее поле”. 

23 Эта политика огораживания вызывает недовольство местных жителей, так как, по их сло-
вам, даже машина “Скорой помощи” не может проехать в поселок самостоятельно, без сопро-
вождения местных жителей – без их помощи невозможно найти дорогу. Огораживание не 
представляет локальной инновации, характерной только для п. Молодежного. К подобной прак-
тике прибегают часто как в АР Крым, так и по всей Украине. В определенном смысле можно 
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сказать, что общая протяженность украинских заборов коррелирует с уровнем ощущаемой угро-
зы для частной собственности. 

24 Достоверность этой информации не удалось подтвердить из независимых источников. 
25 Это примыкающий к трассе Симферополь – Севастополь участок на бывшем поле колхоза 

“Советская Украина”, именуемый организаторами самозахвата Курбанкой. 
26 С 1991 г. В. Закорецкий занимал ряд ключевых постов на районном и региональном уров-

не; ранее работал в Симферопольском райкоме КПСС. Ему приписывается целый ряд крупных 
бизнес-проектов в районе, общественное мнение рассматривает его в качестве реального распо-
рядителя и собственника большинства значительных земельных участков и контрольного паке-
та в сельскохозяйственных предприятиях, а также туристическом бизнесе на побережье в 
пределах Симферопольского района. 

27 Еще с первой волны самозахватов в 1990-е гг. сложилась практика возведения небольших 
недостроенных домиков для маркирования индивидуальных участков; подобная практика осно-
вывается на представлениях о том, что усилия и средства, вложенные в обустройство земли, за-
крепляют право на обладание ею, а невнимательное отношение, приводящее к запустению, 
напротив, приводит к утрате прав на землю. Подобные представления уходят своими корнями в 
обычное право и с небольшими вариациями встречаются всюду, где имели место слаборегули-
руемые официальными властями процессы освоения земель, – от Северо-Американских Шта-
тов времен президента Линкольна до современной Латинской Америки. 

28 Экспертное заключение Регионального предприятия ТПП Крыма.
29 Цитата про джип: “Видите этот джип? У вас такие же будут”. На пике цен на землю в при-

городной зоне Симферополя за пай такого размера могли предлагать 300–400 тысяч долларов 
США.

30 Интервью с пайщиками, с. Богдановка, Симферопольский район, июнь 2011 г.
31 Интервью с пайщиками, июнь 2011 г.
32 Решение 8 сессии 6-го созыва Молодежненского поссовета от 20.04.11 “О ходатайстве пе-

ред Симферопольской райгосадминистрацией”, где, в частности, приводятся следующие аргу-
менты: “Учитывая интересы и мнения жителей громады, проживающей в непосредственной 
близости от этих паев... с целью решения вопросов социально-экономического развития терри-
тории”. 

33 Местные органы власти не фигурировали в списке многочисленных инстанций, в которые 
обращались пайщики; о ходатайстве местной власти перед районной о переносе паев пайщикам 
также ничего не было известно (интервью с пайщиками, с. Богдановка, июнь 2011 г.). 

34 Указ Президента № 765/99 28 июня 1999 г. “Про додаткові заходи щодо задоволення потреб 
громадян у земельних ділянках”. Указ требовал от местных властей “організувати в межах своїх 
повноважень до 1 січня 2000 року передачу у власність і надання у користування педагогічним 
працівникам, лікарям, іншим працівникам соціальної сфери, пенсіонерам з числа цих працівни-
ків, а також депортованим особам, які повернулися в Україну, земельних ділянок за рахунок зе-
мель запасу та резервного фонду”.

35 IV Курултай крымскотатарского народа, первая (9–11 ноября 2001 г.) и вторая (19 января 
2002 г.) сессии. Документы и материалы. Симферополь: Оджакъ, 2004.

36 Земельный кодекс Украины определяет земли запаса как “всі землі, не передані у власність 
або не надані у постійне користування” (Земельный кодекс Украины, гл. 13, с. 80).

37 В соответствии со ст. 81 ЗКУ, “Землі запасу перебувають у віданні сільських, селищних, 
районних, міських, в адміністративному підпорядкуванні яких є район, рад народних депутатів 
і призначаються для передачі у власність або надання у користування, в тому числі в оренду, пе-
реважно для сільськогосподарських потреб”.

38 “Если все будут действовать по закону” (интервью с прокурором Автономной Республики 
Крым Александром Доброрезом) // “День”, № 174, четверг, 27 сентября 2001 г. – http: //www.day.
kiev.ua/83895/. В интервью приводятся результаты прокурорской проверки, произведенной по 
поручению Президента Украины. 

39 Совхоз “Большевик”, КСП “Большевик” с 1996 г., СПК “Большевик” с 2000 г.
40 Интервью с председателем сельсовета Ровного В.П. Шлапак. 
41 Интервью с другими участниками событий (Сулейманом Ширинским, Г. Садычко) и медиа-

торами (Г. Байрамовой, И. Терещенко) подтверждают эти слова. 
42 Важно, что наиболее острая фаза конфликта совпала по времени с периодом дозревания 

зерновых, т.е. именно той критической точкой в ежегодном сельскохозяйственном цикле, когда 
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приближается возврат инвестиций, вложенных в новый урожай. Объективно – это период наи-
большего риска. 

43 Предметом общественного обсуждения, к примеру, стал сон, увиденный одним из непо-
средственных участников событий: фермер видит, что его поле сожгли, он сам получил инфаркт 
и беспомощно лежит на краю сожженного поля (интервью с Г.И. Садычко, июнь 2011 г., Крас-
ногвардейское). 

44 Интервью с ровненским сельским головой Валентиной Шлапак, июнь 2011 г., Ровное. 
45 К примеру: “Они [крымские татары] растениеводством не занимаются. Им земля не нуж-

на” (полевой материал, Ровное).
46 Интервью с Инной Терещенко, сентябрь 2011 г.
47 По словам одного из участников протестов, “кто ходил на площадь и сидел там – тот и в 

списке” (Андрей Богданов. “В Крыму открылся сезон самозахватов” // События, № 12 (016). – 
http://www.sobytiya.com.ua/public/06/266).

48 За объединением закрепилось название “Партенитская группа” после целого ряда нашу-
мевших протестных акций, проведенных его участниками в Партените еще в период третьей 
волны земельных конфликтов. 

49 В один день произошло около 10 самозахватов в Симферопольском районе, в том числе 
описанные нами ситуации в Мирном и Молодежном. 

50 Речь идет об одном из полей, примыкающих к микрорайону Маршала Жукова, народное 
название “Жучка”.

51 К примеру, группа, контролирующая самозахват Курбанкой на территории Чистеньского 
сельского совета, Симферопольский район. 

52 На июнь 2011 г. Меджлис оперировал цифрой 10358 человек.
53  Ср.: Mancur L. Olson. The logic of collective action. Public goods and the theory of groups. 

Harvard University Press, 2002, где необходимость взноса со стороны новичка, компенсирующе-
го потери участников группы, описывается как общий случай, характерный для взаимоотноше-
ний в малых группах. 

54 Эти списки шли с подписями старших полей, визировались представителями меджлиса и 
председателем “рабочей группы по изучению ситуации с выделением земли ранее депортиро-
ванным гражданам”, назначенной Верховной Радой АР Крым, А. Абдуллаевым. 

55 За этим ограничением, очевидно, стоят старые советские представления о жилищной оче-
реди, которые предполагали предоставление полноценного жилья семейным и общежития мо-
лодым неженатым и незамужним (“одиноким предоставляется общежитие” – стало практически 
идиомой в советские времена), условием постановки на квартирный учет был брак. То, что вво-
дится именно это ограничение, говорит о том, что власти, по сути, рассматривают земельный 
вопрос как жилищный. 

56 Так принято называть тех, кто стремится получить социальные блага, не имея на то закон-
ных оснований, в частности путем фальсификации таких оснований. В крымской ситуации, и, 
по-видимому, вообще в постсоветской, существует проблема с умением предотвращать риск 
фрирайдерства, в частности из-за унаследованной от советских времен склонности к так назы-
ваемой уравниловке: представления о том, что максимальное количество людей, которые могут 
претендовать на то, что находятся в равных с кем-либо условиях, как правило, получают равные 
блага; все категории льготников имеют тенденцию к расширению и воспроизводству по анало-
гии. 

57 Существует риск того, что организация может манипулировать списком в тех или иных це-
лях, в результате чего значительное количество участников не получит ожидаемого удовлетво-
рения и вместо желаемой разрядки процесс переговоров приведет к эскалации конфликта; к 
примеру, предметом особой обеспокоенности должны были бы быть так называемые резервные 
списки “Себата”, не обеспеченные соответствующими свободными участками. 

58 О роли управляемого дефицита жилья в управлении обществом в советские времена см., в 
частности: М.Г. Меерович. Как власть народ к труду приучала. Жилище в СССР – средство 
управления людьми. 1917 – 1941 гг. Ibidem, 2005.

59 Тот факт, что крымские татары пострадали именно по принципу nomen ipsum, только за то, 
что такова этническая идентичность каждого из них, и вне зависимости от всех прочих обстоя-
тельств, и даже исключительная лояльность по отношению к советской власти никого не могла 
спасти, а теперь они могут требовать компенсации, в понимании оппонентов противоречит 
принципу “полного равенства прав и свобод всех граждан, недопущения каких-либо привилегий 
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какой-либо из наций” (Анатолий Могилёв. “В Крыму зреет конфликт по косовскому сценарию”. – 
http://www.kp.crimea.ua/newspapers/archive/2008/01/24) – выбор, сделанный репрессивным го-
сударством, таким образом, преподносится как осознанный выбор самой жертвы, по сути, 
вменяется ей в вину. 

60 Там же. 
61 Предметом администрирования земли с точки зрения международного опыта являются 

именно земельные права, а не сама земля (Veljko Mikelic. Housing, Land and Property in Crimea. 
United Nations Human Settlements Programme. December 2007. – www.unhabitat.org/pmss/getElec-
tronicVersion.asp?nr=2438&alt=1). Отсутствие понимания необходимости принятия именно та-
кого угла зрения на проблемы земли представляет собой одно из слабых мест регуляторной 
политики в области земельных отношений в Украине. 

62 Характерно, что это убеждение может использоваться и против крымских татар их оппо-
нентами – с начала массовой репатриации один из наиболее популярных аргументов тех, кто не 
хотел пускать репатриантов в Симферопольский район и на ЮБК, состоял в том, что каждый 
крымский татарин должен вернуться в свое родное село, при этом массовое хождение в среде 
русскоязычных крымчан имеет фактически неверное представление о том, что “татары на ЮБК 
никогда не жили”. 

63 Молодежненский сельский совет также аргументирует необходимость переноса паев инте-
ресами развития поселка. 

64 Обращение к власти означает признание того, что земля на самом деле принадлежит ей, и 
власть часто охотно признает это, хотя в сложившихся переходных реалиях не может поступить 
как полновластный владелец и разрешить спор.

65 Речь идет о двух попытках освободить участок на ул. Балаклавской в Симферополе на 
основании судебного решения от 11.07.2006, попытке освободить один из участков на террито-
рии Чистеньского сельсовета (Курбанкой) в 2007 г. и милицейской операции на горе Ай-Петри 
6.11.2007. Последний случай не имел прямого отношения к протестному движению в защиту 
земельных прав (объектом операции было предприятие общественного питания), но рассматри-
вался республиканским главком МВД как в контексте “решения” проблемы самозахватов.
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Коли йдеться про наукову книжку, присвячену якомусь явищу або періоду, то й кри-
терії оцінки практично однакові – повнота фактології, забезпеченість документами, 

ґрунтовність авторського аналізу та висновків. Коли ж стикаємося з виданням жанру 
наукової біографії, то само собою постає питання: як же таку працю аналізувати? Тим 
більш якщо праця присвячена вченому, багато фактів із життя якого довгий час були 
невідомими або замовчувалися, та і його особистий архів залишився далеко не повним. 
От тут і перекидається увага з книги та її змісту на особистість автора, а саме на ті при-
йоми, що він використав, аби зробити свою працю якісною та вичерпною.
У нашому випадку питань до автора багато, але ці питання не мають критичного 

або дошкульного змісту. Ці питання – а як ви це змогли зробити, як вдалося та й як же 
воно все ж таки здійснилося? Доктор історичних наук, професор Таврійського націо-
нального університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь) Андрій Анатолійович 
Непомнящий до таких питань з боку колег звик. Тому що кожна його монографія – це 
помітне явище як у царині власне історичного кримознавства, так і в українській істо-
ріографії загалом. Й інтерес автора до орієнталістики також не є чимось новим. Звер-
таючи увагу на масштабність сходознавчих студій, що мали місце і в дорадянську, і в 
радянську епохи, Андрій Анатолійович сумлінно, крок за кроком відновив панораму 
цієї роботи щодо Криму. Відновив неодноразово – фрагментарно у своїх численних 
публікаціях про І.М. Березіна, В.В. Григор’єва, В.Х. Кондаракі, Г.Ю. Крачковського, 
В.Д. Смирнова, Є.Ю. Спаську, О.А. Олесницького, П.О. Фальова, В.Й. Філоненка та 
інших; ґрунтовно – у вражаючому томі з поетичною назвою “Taurica Orientalia” та у 
науковому редагуванні сходознавчих робіт кандидатів історичних наук У.К. Мусаєвої 
(Асанової) та Е.М. Кангієвої, присвячених особистості Усеїна Боданинського та істо-
рії кримськотатарської тюркомовної періодики відповідно. Тому нова монографія – це 
продовження цікавого та складного наукового шляху, який професор А.А. Непомнящий 
торує зі своїми учнями в рамках знаної книжкової серії “Біобібліографія кримознав-
ства”.
Микола Львович Ернст (1889–1956) – відомий кримознавець, археолог, сходозна-

вець, організатор науки. Класична освіта, набута ним у Берлінському університеті, зро-
била з молодої людини справді глибокого спеціаліста з історії та етнології, причому 
фахівця, що мав різноманітні інтереси, та вважав за потрібне принести користь науці 
там, де це було потрібно та на часі. Саме тому біографія Миколи Ернста як науковця 
досить синкретична і має багато загадкових поворотів, які А.А. Непомнящий зі смаком 
та вмінням розгорнув перед читачами. 
Справді, книга є непересічною з огляду на ту роботу, що передувала її виданню: це 

приголомшлива архівна база – документи з архівів Санкт-Петербурга, Москви, Києва, 
Глухова та, звичайно, із Сімферополя; це ретельно і глибоко проаналізовані наукові 
зв’язки, причому виявлені контакти та конфлікти зі сторінок монографії “дихають”, 
можна уявити собі ті обставини й ті методи, що використовували друзі та вороги; це 
продумане та якісне ілюстрування, коли читач може й побачити героїв, і поглянути на 
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документи без допомоги оповідача. Хоча оповідач із професора А.А. Непомнящого 
якраз талановитий та ненабридливий, бо ж такий складний за структурою та насиче-
ністю фактами текст читається із задоволенням (тому що не виникає зайвих питань по 
ходу) та неослабним інтересом – адже життя професорів у різні епохи не завжди було 
прогнозованим, і приклад Миколи Ернста в цьому розумінні яскраво виражений.
Власне, що робив для сходознавства Микола Львович Ернст? Для того щоб відпові-

сти на це питання, слід повернутися до обставин тієї епохи. А це був час відходу від 
звичних традицій дорадянської науки та пошуку нових шляхів і форм її розвитку. Істо-
ричні студії, тим більше – вивчення тюркомовних народів, у ці роки набули зовсім ін-
шого, можна сказати, політичного значення. Пов’язано це було з новим характером 
національної політики радянської держави, що хотіла позбутися клейма “тюрми наро-
дів”, щоправда самими ж більшовиками до самодержавної Росії й приліпленого. Тому 
інтерес до вивчення історичної спадщини, зокрема татарського періоду історії Криму, 
був підтриманий на державному рівні: видано необхідні гарантії та документи, створе-
но офіційні установи та виділено необхідні бюджети. І от саме завдяки професійності 
Микола Ернст, завідуючий археологічним відділом Центрального музею Тавриди, опи-
нився в епіцентрі постійних експедицій, жвавих обговорень та запеклих дискусій. Він 
неодноразово оглядав та висловлював рекомендації щодо охорони пам’яток Бахчиса-
рая, Карасубазара, Старого Криму, археологічне вивчення середньовічних городищ гір-
ського Криму також давало новий матеріал стосовно контактів їхніх мешканців зі 
східними народами та зносин із Кримським ханством. Письмові роботи Миколи Льво-
вича щодо взаємовідносин Кримського ханства з Московією, про архітектора Алевіза 
при дворі московського князя Івана III, ґрунтовна праця про джерела з історії середньо-
вічного Криму – все це стало повноцінним внеском вченого у радянське сходознавство. 
Але й ці суто наукові та об’єктивні публікації викликали не завжди адекватну реакцію, 
були й огульні звинувачення у відсутності “класового підходу”, та й відверті натяки на 
“ворожу діяльність”. Слід зауважити, що, може, саме етнічне походження Ернста впли-
нуло на те, що в цих дискусіях він залишався стриманим та коректним, вченим, для 
якого первинною завжди залишалася саме правда та справедливість, а не ті нагороди, 
що роздавали за успішні та й не дуже відкриття.
Досвід Миколи Ернста як вченого – це досвід енциклопедично освіченої людини в 

суспільстві, яке своєю практикою спростовувало як цінність високої освіти, так і необ-
хідність освіти як такої. Із часом фахівці рівня Ернста для радянської системи стали не 
стільки вже й непотрібними, скільки – загрозливими. Адже хоча й не втручалися в по-
літику, однак завдяки тій же освіті та вмінню аналізувати факти все прекрасно розумі-
ли – куди прямує країна і хто у цьому винен. І тому саме такі люди й були викинуті за 
межі суспільства як “вороги народу”, хто – одразу й назавжди за допомогою автоматної 
черги, хтось – повільно, роками виконуючи “виправні роботи” на лісоповалах та на зо-
лотих копальнях десь у колимському краї.
Не оминула – та й не дивно – ця доля і Миколу Львовича Ернста. Атмосфера, що 

склалася у середовищі кримської науки в другій половині 30-х років минулого століття, 
вочевидь, “вимагала жертв”. І вони були знайдені та “розсортовані” – хто, як група 
кримськотатарської інтелігенції (більш ніж двадцять осіб), знищений за одну ніч у під-
валах сімферопольського НКВС, а хто – як професор Ернст – був відправлений до та-
борів та на спецпоселення на довгі 18 років. Ця трагедія вченого, як відзначає професор 
Непомнящий, стала початком кризи та застою в кримознавчих дослідженнях на довгі 
десятиліття, а для сходознавчих студій у Криму – після закінчення війни – взагалі на-
став час замовчування та суцільного викривлення історичної правди. Тепер бал прави-
ли тільки ті, хто свідомо “коливався” разом із “генеральною лінією” та вважав своїм 
обов’язком “якщо що” доповісти “куди треба”. Звичайно ж, у такому середовищі Ми-
кола Ернст був постаттю зайвою.
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Закінчуючи розповідь про нову книгу професора Андрія Анатолійовича Непомня-
щого, зауважимо, що видання такого ґатунку та рівня, на жаль, рідкісне явище, але від 
того, що такі видання з’являються, стає трохи легше на душі. Легше від того, що на-
сильно викреслені з історії науки вчені дістають належне визнання, легше від того, що 
ще залишається в науковому середовищі наснага робити вчинки і робити їх красиво, 
легше від того, що молодим вченим – від студентів до кандидатів наук – є в кого вчи-
тися. І тут уже неважливо, який приклад обере той чи інший юнак чи дівчина – Ернста 
чи Непомнящого, кожен з них – це достойний приклад, справжній зразок служіння об-
раній справі.

О.Д. Василюк



192                                                                                                             Східний світ №4 2012

Рецензована праця наших зарубіжних колег присвячена дослідженню надзвичайно 
важливого й добре відомого діаріуша Павла Алепського (1627–1669) про подорож 

православного Антіохійського патріарха Макарія ІІІ (пом. 1672 р.) до Русі, Валахії, 
Молдавії, земель козаків та інших православних країв. Такий вояж архімандрит здій-
снив у середині XVII ст. за моральною та грошовою підтримкою для своєї арабської 
церкви. Його супутник і син диякон П. Алепський виконав опис мандрівки арабською 
мовою. Як християнин, автор не мав традиційної високої мусульманської книжної осві-
ти, тому його текст рясніє вульгаризмами з сирійського діалекту. Однак Алепському не 
можна відмовити у гарній художній стилістиці й тонкій спостережливості, особливо 
коли він підмічає й фіксує побутові риси румунів, козаків, московитів. Детально описує 
Алепський і важливі політичні події, свідком яких він став під час мандрів. Саме з цієї 
причини “Подорож Макарія” зайняла вагоме місце як важливе історичне джерело 
XVII ст. у дослідників російських та румунських і меншою мірою – українських.
Опис “Подорожі” мовою оригіналу досі існує лише в рукописах, причому як у роз-

ширеній, так і в скороченій редакціях тексту. Повнішу версію містять лондонський, па-
ризький та петербурзький манускрипти. За лондонським списком англійський переклад 
здійснив Ф. Бельфур [1829, 1836], за паризьким списком французький переклад – ру-
мунський орієнталіст В. Раду [1930, 1933, 1950]. З бельфурівського перекладу викону-
валися інші переклади російською мовою, допоки з іще одного московського ману-
скрипту не з’явився прямий російський переклад Г.А. Муркоса [1896–1900]. Українські 
дослідники й перекладачі, починаючи з В.О. Кордта [1926] та В.П. Огоновського [1935], 
відтоді послуговувалися саме цим перекладом. Зрозуміло, що і Ф. Бельфур, і В. Раду 
краще могли інтерпретувати тільки початкову частину тексту – стосовно перебування 
патріарха у Валахії та Молдавії, – на відміну від іншої частини, що є головною для 
українських та російських істориків, – стосовно мандрів землями козаків та москови-
тів. Не краще потрактовував цей фрагмент і Г. Муркос, бо, як етнічний араб, він добре 
знав арабомовні реалії, проте погано орієнтувався як у румунських, так і у слов’янських. 
За хибне тлумачення окремих місць арабського тексту його гострій критиці піддав 
А. Кримський. Він же повідомив про існування коротшої редакції тексту “Подорожі”, 
фрагмент рукопису якої йому вдалося придбати під час свого відрядження до Леванту 
(1896–1898).
У 2008 році за участю науковців Румунії та Росії стартував міжнародний проект із 

підготовки повного критичного тексту “Подорожі” мовою оригіналу на основі текстів 
англійського, французького та російського рукописів. На нагальній необхідності такої 
роботи ще в 1949 р. наголошував академік І.Ю. Крачковський [Крачковский 1955, 
271]. Після звірки текстів трьох рукописів заплановано долучити також матеріали ко-
ротшої редакції манускрипту А. Кримського. Вже в передмові до рецензованої збірки 
праць румунських та російських учасників проекту її редакторка та керівник румун-
ської групи дослідників д. Іоана Феодоров зазначає, що до проекту влітку 2012 р. 

ДІАРІУШ ПАВЛА АЛЕПСЬКОГО
У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ

Relations entre les peuples de l’Europe Orientale et les chrétiens arabes au XVIIe siè-
cle. Macaire III Ibn al-Za‘īm et Paul d’Alep. Actes du Ier Colloque international le 16 sep-
tembre 2011, Bucarest. Textes réunis et presentés par Ioana Feodorov. Institut de’Études 
Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine, Bucarest, Editura Academiei Române, 2012. – 
193 p.
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приєдналися кваліфіковані арабісти – мовознавці та історики – з Інституту сходознав-
ства ім. А.Ю. Кримського НАН України (с. 7).
Наступний етап проекту передбачає повний переклад арабського тексту англійською 

мовою з відповідним науковим апаратом – коментарями, бібліографією, покажчиками 
тощо. 
У рецензованій збірці статей подано матеріали чотирьох румунських та трьох росій-

ських дослідників, які підбивають підсумки перших результатів роботи над спільною 
науковою темою протягом 2009–2011 років. Ці матеріали було презентовано й апробо-
вано на Першому міжнародному колоквіумі “Відносини народів Східної Європи й 
арабів-християн у XVII столітті”, що проводився в Бухаресті 16 вересня 2011 р. Такі 
наукові форуми заплановано організовувати регулярно, зокрема другий колоквіум від-
бувся в Констанці наприкінці вересня 2012 року. Його матеріали так само готуються до 
друку в Бухаресті. Далі колоквіуми планується провести в Росії та Україні. У Києві, 
схоже, це реалізувати буде важче з огляду на відсутність фінансування проекту Націо-
нальною академією наук та тривалу затримку з виготовленням копій необхідних текстів 
з архіву О. Пріцака в НаУКМА.
Збірку відкривають лаконічна передмова (с. 7–8) та розлога стаття Іоани Феодоров 

французькою мовою з історіографії питання, аналізу сучасного стану дослідження та 
його перспектив (с. 9–28). Наприкінці публікації подаються фото початків рукопису 
Arabe 6016 з Національної бібліотеки в Парижі (с. 29) та манускрипту Ms. OMS Add 
18427 із Британської бібліотеки в Лондоні (с. 30). Обидва тексти виконані чітким роз-
бірливим насхом.
Рукописом А. Кримського румунські та російські арабісти цікавилися з самого по-

чатку роботи, але його місцеперебування довгий час було невідоме. Українським до-
слідникам довелося докласти чимало зусиль, поки його не було “відкрито” заново. Зі 
Сходу А. Кримський привіз його до Москви, де 1912 року опублікував дослідження 
про нього, зауваживши, що, незважаючи на коротку редакцію тексту, він вартий серйоз-
ної наукової уваги. Після переїзду А. Кримського до Києва рукопис зберігався у фон-
дах арабо-іранського кабінету ВУАН. За дорученням вченого у 20-х рр. ХХ ст. його 
перекладав російською мовою Тавфік Кезма, а пізніше, перед війною, українською – 
О. Пріцак. Згодом, як виявилося, рукопис помандрував ще далі – тепер вже з О. Пріца-
ком – до Німеччини, а потім – до США. Після смерті вченого (2006) він разом з його 
бібліотекою знову повертається до Києва, де нині зберігається в архіві О. Пріцака в 
Києво-Могилянській академії. Після подорожей світом протягом більш ніж століття 
мандрівний манускрипт нарешті дістав шанс повернутися до міжнародного наукового 
обігу. Принаймні в листопаді 2012 р. сюжети з манускриптом А. Кримського фігурува-
ли щонайменше в трьох документальних фільмах українського телебачення.
Природно, І. Феодоров аналізує фрагменти іноземних перекладів “Подорожі”, що 

більше стосуються румунських земель, але інтерес дослідниці вперше зосереджено і 
на українських матеріалах, досі невідомих західним дослідникам. Подається опис ско-
роченої редакції манускрипту А. Кримського (с. 16, 20), згадуються фрагменти його 
перекладів Т.Г. Кезми та О.Й. Пріцака (с. 19). Тут же дослідниця принагідно зауважує і 
про польський переклад фрагмента повної редакції діаріуша Марії Ковальскої про 
мандрівку польськими та українськими землями [Kowalska 1986]. Не обійшла увагою 
І. Феодоров навіть літературний український переклад письменника Миколи Рябого з 
російськомовного перекладу Г.А. Муркоса (с. 19–20). У такому разі не меншої уваги 
дослідниці заслуговувала б згадка іншого непрямого україномовного перекладу – 
Я.Д. Ісаєвича [Подорожні нотатки…], з його ж лаконічними, проте цінними коментаря-
ми, базованими на матеріалах досліджень А.П. Ковалівського [1961] та Я.Є. Полотнюка. 
Про внесок останнього в дослідження [Полотнюк 1971, 1976, 1990] та переклад [По-
лотнюк 1985, 1990, 1995] “Подорожі” І. Феодоров не згадує взагалі, проте, на мій 
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погляд, на ньому варто було б наголосити окремо, адже Я. Полотнюк єдиний із сучас-
них українських учених, хто опрацьовував текст за арабським оригіналом лондонсько-
го манускрипту. На жаль, у тодішніх радянських умовах повної ізоляції українських 
сходознавців від світової орієнталістики така важлива праця львівського вченого не діс-
тала належної офіційної підтримки.
Наступна публікація французькою мовою – петербурзького арабіста Сергія Францу-

зова – має назву “Рукописна спадщина Павла Алепського, що зберігається в Санкт-
Петербурзі” (с. 31–49). Вона спирається переважно на повідомлення І.Ю. Крачковського 
[1960], доповнюючи його аналізом сучасної розробки проблематики. Більшу частину 
статті складають копії різних аркушів російських рукописів діаріуша (с. 37–49). Два з 
них – кольорові, з ілюстраціями.
Стаття арабістки з Бухареста Кармен Крісан «Василь Раду і його видання та фран-

цузький переклад нотаток “Подорожі” Павла Алепського» (с. 51–58) дає високу оцінку 
арабістичній спадщині румунського вченого. Через раптову і передчасну смерть (1887–
1940) чимало його праць залишаються невиданими. Інтерес до арабських рукописів 
про подорож Макарія III у В. Раду прокинувся ще під час його арабістичних студій у 
Парижі, де згодом була опублікована його докторська праця (1927). У ній він дослі-
див паризький, лондонський та петербурзький рукописи з колекції патріарха Григо-
рія IV [про нього див.: Крачковский 1960]. В. Раду згадує й інші списки мандрівних 
нотаток, зокрема манускрипт А. Кримського, якого у статті названо Афанасієм (?), 
перераховує основні тогочасні переклади – англійський Ф. Бельфура, російський 
Г. Муркоса та румунський Г. Попеску-Чоканела (1909, 1912). Останній виконаний за 
паризьким рукописом і охоплює фрагмент мандрівки, починаючи від Константинопо-
ля, через Молдавію, до моменту від’їзду з Бухареста. Інші фрагменти подорожі пода-
но в уривках румунських перекладів К. Негруцці (1862), Б. Хасдеу (1865) та Емілії 
Чоран (1900).
В. Раду найвище оцінював переклади Ф. Бельфура та Г. Муркоса, якими часто по-

слуговувався у власному перекладі французькою мовою. К. Крісан дає високу оцінку 
як самому перекладу румунського орієнталіста, так і виданню фрагмента арабського 
оригіналу. Наприкінці статті поміщено портрет ученого.
Стаття іншої румунської дослідниці – А. Дунаєвої – “Російський арабіст Георгій 

Абрамович Муркос – фахівець з праці Павла Алепського” (с. 59–68) свідчить про висо-
кий рівень володіння автором російськомовним матеріалом. Подано розлогу історіогра-
фію питання, яка в окремих деталях не завжди добре відома навіть вітчизняним 
історикам. Серед таких – критична оцінка А. Кримським перекладу Г. Муркоса, який 
сама А. Дунаєва оцінює як найточніший з існуючих. Саме через це його було перевида-
но в Москві у 2005 році. Наприкінці статті поміщено портрет російського перекладача 
“Подорожі” та титул першого випуску його перекладу (1896).
Відомий московський вчений к.і.н. В.Г. Ченцова (Інститут всесвітньої історії РАН) у 

великій статті “Перша подорож антіохійського патріарха Макарія ІІІ до Москви та ру-
мунів (1652–1659)” (с. 69–122) досліджує такі теми, як: архівні джерела щодо перебу-
вання патріарха на Русі (с. 69–71); підготовка до мандрівки (с. 71–76); міжцерковні 
зв’язки православної церкви в місцях перебування патріарха (с. 76–89), зокрема в Мол-
давії (с. 89–92), листування Макарія (с. 92–97) тощо. Важливим джерелом дослідниці 
є грецькі архівні тексти та праці істориків російської церкви. Стаття містить велику 
бібліографію (с. 100–103), додатки з текстами документів грецькою й російською мова-
ми та перекладами французькою мовою (с. 104–119), факсиміле окремих оригіналів з 
Російського державного архіву давніх актів (с. 120–122).

“Опис Константинополя в оповіді про подорож патріарха Макарія ІІІ Ібн аз-За‘іма” 
є темою франкомовного дослідження румунського історика Міхая Тіпау (с. 123–133). 
Як і В.Г. Ченцова, він спирається переважно на джерельну базу грецькою мовою.
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Остання стаття збірки (с. 135–190), єдина англійською мовою, написана к.і.н. Н.І. Сє-
риковим, випускником класичного відділення МДУ, добре знаним на Заході як за пу-
блікаціями, так і роботою в Москві та Лондоні. Вона присвячена “потрактуванню 
патріархом Макарієм імен грецьких святих”. Подано його короткий життєпис (с. 135–
138), перелік праць патріарха та вживані ним засади щодо транслітерації грецьких імен 
й реалій арабською мовою (с. 138–140). Н. Сєриков вважає, що для Макарія ІІІ головним 
був метод тлумачення, який він ототожнює з арабським тафсіром (с. 140), тобто му-
сульманською екзегетикою. 
Головна галузь наукових зацікавлень автора – греко-арабські лінгвістичні та куль-

турні зв’язки, зокрема здано до друку його словник грецьких запозичень в арабській 
мові на 50 тис. слів. У руслі цієї ж орієнтації витримано і рецензовану публікацію, де 
подано англійський переклад (с. 141–144) та коментарі (с. 145–166) арабомовної праці 
патріарха Макарія ІІІ (її арабський текст додано на с. 167–171) із тлумаченням грець-
ких назв місяців року, починаючи з вересня. Після традиційної бібліографії (с. 172–174) 
ідуть п’ять цінних додатків (с. 175–190): 1) список грецьких імен в оригінальному 
грецькому написанні; 2) грецькі імена в арабській транслітерації; 3) знаки транслітера-
ції; 4) переклад типових грецьких композитних імен та 5) список найтиповіших грець-
ких та арабських словотвірних коренів, вживаних Макарієм у “Поясненні”.
Спостереження і висновки російського дослідника, поза сумнівом, будуть корисни-

ми для кращого розуміння учасниками проекту “темних місць” арабського оригіналу 
П. Алепського.
Наприкінці збірки подано біографічні довідки про авторів (с. 191–193).
Колективна праця румунських та російських науковців є першим конкретним ре-

зультатом спільної роботи над виданням та комплексним опрацюванням арабського 
тексту “Подорожі Макарія ІІІ”, створеного його сином П. Алепським. Працю можна 
розглядати і як свого роду вступ до грандіозного міжнародного проекту, і як методо-
логічний інструмент до його успішної реалізації. Титанічну роботу проробила д. Іоа-
на Феодоров, якій завдяки своєму науковому та організаційному таланту вдалося 
об’єднати в одну дієву команду вчених різних країн, різноманітних уподобань та фахо-
вої підготовки. Залишається сподіватися, що в подальших публікаціях наших румун-
ських колег з’являться й імена українських дослідників.
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ХРОНІКА

З вершини гори Чандрагірі я запитав:
“Де ж Непал?”

І вони вказали мені, кажучи:
“Це Бхадгаон, це Патан, а тут лежить Катманду”.

Прітхві Нараян Шах, Дібія Упадеш
[Цит. за: Baral 1964, 17–20]

Справді, три міста долини – три древні столиці історичного Непалу, його серце. 
Протягом століть вони були найважливішими квітучими культурними, релігійними 

та економічними центрами гімалайського краю. Не дивно, що король Прітхві Нараян 
так мріяв володіти ними, залишаючи центр єдиного Великого Непалу саме у древній 
долині Катманду, або Непальській долині. Неможливо було б, напевно, навіть уявити 
Непал без цих чудових міст, без їхньої вигадливої, яскравої архітектури, без гарних 
три- або чотири поверхових цегляних будинків під червоною черепицею, затишних 
внутрішніх двориків, із дивовижною майстерністю прикрашених непальських пагод, 
виконаних у самобутньому неварському стилі, без досконалих, величних королівських 
палаців на центральних площах Бхактапура, Катманду і Патана. А головне, без їхнього 
особливого чарівливого духу, полотна строкатих, теплих, ніжних, яскравих фарб і вра-
жень, що лишають вони у серці кожного.
Назви трьох королівських міст дуже поетичні. Катманду дістав назву від “палацу бі-

лого дерева” Кастхамандапа, а назви двох інших, про які піде мова нижче, не менш 
символічні. Бхактапур (Бхадгаон) – дослівно “місто віруючих, вірних”. Патан (він же 
Лалітпур) – “красиве місто”. Вважається, що і просторова організація міст несе в собі 
глибокий, як правило релігійний, образ. Так, Катманду простягнувся у формі меча 
Манджушрі, Патан – у формі колеса вчення Будди. Бхактапур з висоти польоту птаха 
нагадує раковину Вішну Нараяна, що тоне у синювато-зеленому морі нив [Brown 1912, 
64–68].
У різні часи міста були столицями Непалу за династії Малла, що правила в XIII–

XVIII ст. Патан – найдревніша столиця Королівства Непал (другою був Бхактапур), 
тоді ще не розділеного на три частини, і водночас найпізніша (як князівська столиця 
однієї з трьох держав долини пізніх Малла XVII–XVIII ст.). У XIV столітті столицю 
перенесли у Бхадгаон (Бхактапур). А зі смертю короля Джаяякша Малла 1482 р. Не-
пал розпався на декілька самостійних князівств. Князівство Патан, або Лалітпур, оста-
точно виокремилося зі складу князівства Катманду (Кантіпур) майже на сто років 
пізніше, ніж Бхадгаон, – 1580 року. Так Патан знов став резиденцією короля (князя) і 
продовжував нею бути до приходу в долину войовничого князя Горкхи Прітхві Нараяна 
Шаха, що об’єднав непальські князівства у II пол. XVIII ст. в єдину державу. Найдрев-
нішою ж столицею Непалу була напівлегендарна Манагріха, звідки з однойменного 
палацу своїм королівством управляла династія Ліччхаві (правила у IV–IX ст.). Місце-
розташування її, на жаль, точно не встановлено. Патан не лише найдревніша столиця 
долини, а й старший за Бхактапур і Катманду. Заснований він у VII столітті королем 

НЕПАЛ. ДВІ ДРЕВНІ СТОЛИЦІ КОРОЛІВСТВА –
БХАКТАПУР І ПАТАН.
ПОДОРОЖНІ НАРИСИ
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Вірадевою на честь своєї коронації, як стверджують середньовічні непальські джерела. 
Саме цьому королю завдячує Лалітпур своєю прекрасною назвою [Wright 1877, 134–
136]. Проте присутність у Патані ступ імператора Ашоки, скоріше за все, вказує на те, 
що поселення тут існує дуже давно. Є в Лалітпурі і місцевість, що має назву “палац Кі-
ратів”, тобто напівлегендарних кіратських королів, що правили задовго до н.е. Цікаво, 
що згідно з “генеалогією” кіратських правителів королі у древні часи правили по 100–
200 і навіть більше років… Але, так чи інакше, Патан, імовірно, існує вже понад дві 
тисячі років!
Їдучи з Катманду в Лалітпур (він розташований неподалік, на південь від непаль-

ської столиці, а околиці двох міст майже зрослися), на в’їзді у місто я побачив диво-
вижне: на перехресті жвавих міських вулиць на маленькій площі стояла древня ступа, 
сферичний купол якої був схожий, скоріше, на пагорб, вкритий травою. Поряд зі сту-
пою стояла гігантська колісниця з величезними, з дерева, колесами; на самому помості 
величезної колісниці – повозки із закріпленими вертикально дерев’яними жердинами, 
бамбуком, прикрашені квітами і кольоровими стрічками. Звісно, це була колісниця 
божества, частинка одного з непальських гучних, яскравих, веселих, магічних фести-
валів, що поглинають кожного перехожого і нагадують середньовічні європейські кар-
навали. Колісниця – чертог божества, зображення якого також можна було розгледіти 
серед квітів. Головна “дійова особа” – Матс’єндранатх, адже сьогодні квітень – час, 
коли розпочинається і триває протягом двох місяців фестиваль (Червоного) Рато 
Матс’єндранатха. Це – традиційне для неварів Патана та його околиць свято, пов’язане 
з початком сезону польових робіт. Як і більшість культів у Непалі, цей має синкретич-
ну природу. Тому він вдало і цілком гармонійно поєднує і непальський буддизм вадж-
раяни, і шиваїзм, і добуддійські культи. Так, свято місцевого неварського божества 
Бунга – Део, архаїчного бога-дарувальника рису, бога родючості, – з часом напласту-
валося на практику (свято) вшанування Авалокітешвари Падмапані, традиційного по-
кровителя неварів-буддистів [Иванов 2002, 34–54]. Рато Матс’єндранатх також тісно 
пов’язаний із богинею Кумарі та непальською монархією. На завершенні свята, перед 
початком мусону обов’язково присутніми були Кумарі різних районів і король. Головна 
подія свята – урочисте “мандрування” дивної колісниці з “помешканням”, зображенням 
бога, по долині до храму Матс’єндранатха. Храм Рато Матс’єндранатха в Патані, який 
мені довелося побачити, – трьох’ярусна пагода XV століття з пишно прикрашеними 
різьбленням стінами, віконечками неймовірної краси і нестандартного художнього рі-
шення, через що вона здається радісною і казковою.
Ступа ж, побачена мною, про яку я на хвилину забув, також надзвичайна і дуже 

древня – одна з п’яти ступ Ашоки, збудована імператором під час його паломництва до 
святих буддійських місць у Непалі. Ступа увінчана невеликим кубічним конусом, що 
дивиться в небо. Звісно, є тут і традиційне маленьке святилище. Ця ступа справляє вра-
ження зовсім інше, ніж величний комплекс Сваямбхунатх, доглянутий і реставрований. 
Але саме в цьому, можливо, її ментальна “первинність”.
Хоча форму забудови Патана, як я вже зазначав, порівнюють із колесом Вчення Буд-

ди, звісно, місто не має відверто чіткого планування. Це не виключає певної організо-
ваності забудови старого міста: гуляючи вузькими старовинними вулицями, починаєш 
розуміти, що разом вони, перетинаючись, становлять квартали, а у внутрішніх двори-
ках, за суцільною стіною старих неварських триповерхових будинків, приховані монас-
тирі бахали і бахіли, пагоди-дега, святилища. Будинки червоної цегли, фасади яких, 
звісно, привертають увагу вікнами і балконами – вставками з темного дерева, – як 
правило, завжди розкішно орнаментовані та прикрашені. Дах вкритий червоною че-
репицею. Кожен будинок не перестає дивувати: настільки розвинута уява старих не-
пальських майстрів-різьбярів. Але не лише старих – у Лалітпурі і зараз живі традиції 
художньої роботи по дереву і металу (це – субкасти (джаті), родини, де мистецтво 
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різьблення по дереву передається від батька до сина). Тому невари не забарилися чудо-
во прикрашати старовинними мотивами, відомими з дитинства, і вже нові споруди, 
двері, вікна і балкончики та інші дерев’яні деталі в старих будинках, що через зноше-
ність частково або повністю були замінені новими. Однак, незважаючи на нову забудо-
ву, кількість старих будинків, більшість із яких зведені у XVII–XVIII століттях (хоча 
зустрічаються і XVI ст.), вражає. Це дивовижно передає атмосферу старовини. І що 
важливо: вона тут має своє, індивідуальне обличчя. Обличчя Лалітпура. Три королів-
ських міста в архітектурному відношенні поєднані в першу чергу цим величезним ма-
сивом житлових будинків часів династії Малла, переплетені тим неварським стилем і 
духом, але насправді кожне з них має свої унікальні особливості, і разом три міста-
столиці доповнюють одне одного, і саме в цьому їхня культурна, архітектурна та мен-
тальна єдність. 
Часом на перетині таких нешироких патанських вулиць розташовується відкрита 

невеличка площа з одним чи декількома храмами. Непальські дега співіснують із за-
позиченими з Індії шикара, поряд із ними стоять старовинні чайт’ї, древні статуї: за-
глиблений у медитації Будда, танцюючий Ганеша чи стовп-лінга та інші божества 
численних індійського та буддійського пантеонів. На одній невеличкій площі, на пере-
хресті вулиць, які йдуть від патанського Дарбару, двоярусна непальська пагода, що 
скромно притулилася у кутку площі під будинками, мала аж дві шикара по сусідству. 
Шикара Ганеші – одна з двох на площі – відразу привернула увагу тим, що біля входу 
до храму стояли два вірних “супутники” слоноголового божества – бронзові миші, звіс-
но, гігантські. Не знаю чому, але погляд на них викликає усмішку. Поряд із цим храмом 
височіла колонна з традиційним левом-охоронцем. Навпроти ж іншої шикара король-
птах Гаруда стоїть на колінах, смиренно склавши руки у молитві. Він – супутник мило-
сердного Вішну, що береже світ…
Це – надзвичайно затишні місця. Патан – значно менший за розмірами, ніж Катман-

ду, хоч і дуже наближений до столиці. Останнє, безумовно, позначилося на житті Ла-
літпура, однак тут не побачиш на багатьох вулицях подалі від центру такого жвавого 
руху, навіть можна відчути тишу старих стін середньовічного міста. У цьому, можливо, 
і є шарм “Красного Граду”, як би назвали його у нас.
Лише чотири вулиці, що йдуть до центральної площі Дарбар-Сквер, обов’язкової 

ознаки королівського міста, прокладені за чітким геометричним планом. Цікаво, що в 
Патані площа Дарбар справді є центром старого міста, до якого, так чи інакше, сходять-
ся всі інші вулиці. Отже, Дарбар є серцем міста не лише образно, а й з архітектурної 
точки зору. Це не випадково, адже в Бхактапурі та Катманду Дарбари не розташовані 
прямо в центрі. Очевидно, тут проявилися уявлення непальців про місто, храм, країну 
як про мікрокосм, зменшену світобудову, і графічним, але священним зображенням 
його є мандала. Так, в основі традиційного неварського храму, в його філософському 
осмисленні простору, також лежить мандала, ця сакральна діаграма. Ймовірно, оскіль-
ки Патан став окремим князівством пізніше, в епоху пізнього Середньовіччя, то розбу-
дова його визначалася подібними ідеями, що черговий раз розквітли якраз у той період 
[Gellner 2012, 277–292]. Правитель Лалітпура творив свою столицю як мандалу, як чер-
нець творить її з пофарбованого у різні кольори піску... Будуючи свій палац, оточений 
храмами в центрі, тобто в центрі мандали, князь хотів наблизитися до богів. Так само 
як і мандала, Патан зорієнтований на 4 сторони світу своїми воротами. Самі ж три міс-
та долини захищені 8 богинями-матерями (праматерями) (Аштаматріка) [Иванов 2002, 
49]. Це храми, святилища, зорієнтовані в тому чи іншому напрямі й присвячені тій чи 
іншій (тантричній) богині. Лише Бхадгаон має всі вісім храмів, правильно орієнтова-
них у напрямку дії богинь-берегинь долини [Gellner 2012, 281–282]. М. Пессель порів-
нював мандалу з географічною картою [див.: Пессель 1978]. Мандала має відношення, 
як маленька модель космосу, до “ментального творення” сакрального простору країни 
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чи міста в часи Середньовіччя (хоча ці уявлення живі й сьогодні). Як писав про побачені 
ним у Патані і Бхактапурі мандали Є. Парнов, “У тантричній мандалі філософія і 
ритуально-прикладна сутність мистецтва доведена до досконалості” [Парнов 1984, 50].

Лалітпур – місто буддійське, яке завжди було визначним центром непальської вадж-
раяни. Значна частина населення – невари-буддисти, і хоча ще на початку XX століття 
мандрівники й дослідники відзначали, що місцевий буддизм занепадає і втрачає своїх 
вірних (на користь одержавленого індуїзму), “буддійськість” міста відчувається й сьо-
годні. Буддизм мав такий вплив у старому Лалітпурі, що дві значних частини міста на-
віть мали назви монастирів: Північний монастир (уттара віхара) і Південний монастир 
(дакшін віхара). На патанських площах багато ступ, у внутрішніх двориках і прихова-
них площах, куди потрапляєш через арку будинку, розташовані цілі монастирі, віхари, 
махавіхари, бахали і бахіли (на неварі – баха і бахі). У приміщеннях, що оточують 
внутрішній дворик (чи площу), і живе значна частина місцевої буддійської громади. 
Усе життя віхара зорієнтовано на цей дворик зі ступою, чайт’ями чи “храмом-пагодою”. 
Священики-буддисти, баджрачар’ї і сак’ї називають себе монахами, однак живуть вже 
як звичайні господарі зі своїми сім’ями навколо або поряд із монастирем. Баджрачар’ї і 
сак’ї – свого роду “брахманізовані” буддійські “монахи”, хоча, безумовно, в якомусь 
сенсі є спадкоємцями древніх бхікшу, монахів індійської махаяни. Непальські сучасні 
ченці-невари не випадково вважають себе і хранителями древньої індійської традиції. 
У добу Середньовіччя, коли буддизм в Індії занепав, у Непалі він зберігся і, пройшов-
ши певну еволюцію, ствердився як сучасний “неварський буддизм”, ваджраяна долини 
Катманду. Процес цей тривав декілька століть, розпочавшись приблизно тоді ж, коли 
криза Вчення Будди почалася в Індії. 

Неварські монастирі приховують у собі не 
лише чаруючу, медитативну і водночас затиш-
ну атмосферу маленьких чайтій, храмів, свя-
тилищ та інших монастирських будівель, а й 
незвичні, казково-екстравагантні на погляд за-
хідної людини обряди. Кожен із монастирів 
має свої унікальні обряди і звичаї, однаково 
цікаві як для історика, етнолога, релігієзнав-
ця, так і для мандрівника. Так, наприклад, 
спільнота монастиря Тхан бахі у Катманду в 
районі Тамель практикує дуже незвичний ри-
туал: під час свята Дасаїн древній манускрипт 
Праджняпараміти виноситься баджрачар’єю з 
монастиря і знатні члени спільноти (прадха-
ни), “скеровані” божеством свого бахі, вико-
нують перед ним обряд із мечами, розрубуючи 
гарбуз на шматки. Цікаво, що прадхани Тхан 
бахі тут “сприймаються” і діють як своєрідні 
“кшатрії” [Gellner 2012, 277–192]. Мені не до-
велося, на жаль, побачити цей обряд, однак 
сам чудовий бахі пощастило відвідати. За-
мість вигадливих і складних святкових обря-
дів я побачив, як маленькі непальці, років 5–7, 

сміючись і галасуючи, бігали і гралися навколо древніх ступ і статуй; “їздили” верхи на 
камінних левах. Дві дівчинки-сестри проявили навіть особливу увагу до мене, пере-
рвавши на хвилю гру, підійшли до мене та привіталися англійською і на непалі. Широ-
ко розкриті великі дитячі чорні очі давали зрозуміти, що за свою чемність хотіли б 
подарунка, – я не міг відмовити і дав кожній по монетці.

Патан (Лалітпур).
Фреска у старому баха (монастирі)
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Говорячи про буддійський Патан та його старовинні віхари, просто не можна забути 
“зустріч” з одним дивовижним і магічним місцем – Ква Бахал. Древній монастир роз-
ташований на одній зі старих патанських вулиць, що завжди переповнена людським 
потоком, де у старих традиційних цегляних неварських будинках розміщені магазини 
неварів-торгівців, їхні крамнички, майстерні неварських ремісників. Вулиця, вкрита 
бруківкою, досить брудна, як і майже всі непальські вулиці, що, ймовірно, і дає той 
специфічний запах, де я спроможний був розібрати лише суміш спецій і залежалих ово-
чів та фруктів. Тут, як і сто, триста чи п’ятсот років тому, триває бурхливе життя міста 
з усіма його запахами, галасом, рухом. Але саме тут – найбільший і один із найдревні-
ших монастирів Патана – варто ступити крок, і ти потрапляєш через подвійні ворота у 
край благоговійної тиші, величного спокою цього особливого, “намоленого”, як би ска-
зали християни, місця. Це – частина застиглого у камені, дереві та металі магічного 
простору, того фантастичного уявного, що середньовічному європейському майстрові 
могло лише з’явитися у казковому видінні. Але його непальський колега, середньовіч-
ний неварський художник, жив цим калейдоскопом фантазії, а може, живе й досі, уві-
бравши традицію та образи з молоком матері. Уява цього старого неварського майстра 
іде далі, він матеріалізує її багатогранні образи – неймовірні, святковострокаті і водно-
час релігійно глибокі. Фантастичне сусідить із буденним, його вторгнення не викликає 
здивування – у цьому неварський та європейський майстри зрозуміли б один одного. 
Дивовижний світ гімалайських міфів і легенд живий і сьогодні, його присутність мож-
на відчути у таких місцях – як сказали б у Непалі, у “місцях сили”. Чудові статуї будд і 
бодхісаттв, ціле панно, що розповідає про життя великого Вчителя Будди Гаутами, 
пишний і різноманітний, яскравий декор, вотивні світильники, молитовні барабани і 
дзвони, надприродні, міфологічні істоти, слони і змії, великі королі, що схилилися у 
смиренній молитві перед Буддою, золоті, вкриті орнаментами стяги, що спускаються 
вниз із самого верху високого храму, – все тут незвичайне, блискуче, все переповнене 
чимось таємничо-величним. Сам храм – трьох’ярусна пагода, кожен ярус якої нагадує 
розкриті у польоті золоті крила казкового птаха. Можливо, Гаруди, адже супутник Вішну, 
як і сонм кобр, що часто оточує цього бога, давно вже проникли і до гімалайського буд-
дизму… Одна з середньовічних статуй, побачених мною у Непалі, зображувала сидя-
чого Будду, за спиною якого стояло декілька кобр. Ім’я цього храму – Хіран’я Варна 
Махавіхара, відомий також як Золотий храм. Місцева традиція відносить час заснуван-
ня монастиря Ква Бахал (Ква Баха – на неварі) до XI століття, хоча дослідники скоріше 
датують час заснування його на 100 років пізніше. Золотий храм, імовірно, збудований 
тоді ж, у XII столітті. Перша ж письмова згадка про нього – 1409 рік [Doig 1994, 124–
133]. Поряд із величною трьох’ярусною золотою пагодою є невеличка “капличка”, 
чайт’я, що прославляє древній Сваямбунатх. Цікаво, що серед будов монастиря, розта-
шованих навколо внутрішнього двору з храмом, є і древній монастир, священний не 
лише для неварського буддизму, а й для буддизму тибетської традиції та інших культів, 
у т.ч. місцевих древніх, таких як матріка (богинь-матерів) [Муриан 2000, 79–80].
Прекрасний Лалітпур – також місто художників. Можливо, тому воно й має таку на-

зву і так чудово, винахідливо і вишукано прикрашене, можливо, саме цим пояснюється 
особлива його атмосфера – митці різних часів і епох, які жили тут, не знали обмежень 
для втілення у життя найсміливіших творчих задумів. Адже саме патанські майстри по 
металу славилися своїми витворами і за межами долини, і за межами самого Непалу. 
Позолочене кування і статуї багатьох тибетських монастирів виконані на замовлення в 
Патані. Найвідоміший з них – монастир Панчен-лами Ташилхунпо. Хіба варто дивува-
тися красі патанських монастирів, храмів, струнких пагод і шикара, палаців на Дарбар-
Сквері, у самому центрі “міста-мандали”?
Зі святкового, радісного Дарбар-Скверу в Патані найяскравіше відбивається у 

пам’яті шатроподібна шикара Крішни. Точніше, їх там дві, 1637 р. і 1723 р., і обидві 
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присвячені Крішні. Пізніша – урочиста восьмикутна в основі споруда, дещо приземис-
та, з багатьма мереживними декоративними вежами-шатрами, що притуляються у два 
поверхи до основного “стовбура” шикари. Збудований із сірого каменю храм Крішни, 
або Крішна-мандір, промовисто відрізняється від цегляних, із дерев’яними вставками і 
черепичними дахами-ярусами непальських пагод-дега. Непальці називають цю архітек-
турну форму “індійською”. Шикара справді “прийшла” з Індії, але тут дістала чисто не-
пальське трактування, забарвлення. Так, красиві різьблені декоративні вікна кам’яної 
шикари нагадують дерев’яні вікна традиційної неварської архітектури. Шикара оточені 
пагодами, беззмінною окрасою усіх Дарбарів долини, найстаріша з яких, двох’ярусна 
пагода Чарнараян, зведена у XVI столітті.
Цікаво, що палац володаря Лалітпура, як і палаци інших двох столиць долини, буду-

вався в цілому за тими ж принципами, що й традиційний неварський будинок: цегляний 
перший поверх, нежилий, часто з дерев’яними аркадами чи галереями; другий поверх з 
гарними квадратними різьбленими вікнами, і третій – парадний, особливий (для відпо-
чинку і занять вдень), із чудовими вікнами-балконами, над якими дещо нависає дах, 
вкритий червоною черепицею. Є щось в архітектурі палацу і від бахалу: як і будівлі ба-
халу, так і галереї і приміщення палацу зорієнтовані на внутрішнє життя дворика. Але, 
звісно, королівський палац, його фасади надзвичайно пишно прикрашені, на відміну від 
внутрішнього двору, оздобленого і прикрашеного скромніше. Зараз можна побачити 
лише три двори, навколо яких збудовані і три “маленьких палаци” – крила єдиного ве-
ликого палацового комплексу. Це – Мул Чоук, Сундарі Чоук і Манікешар Чоук.
При вході в Мул Чоук, присвячений Дурзі, привертають увагу фантастичні бронзові, 

з позолотою статуї – персоніфікації двох священних річок субконтиненту, Гангу і Джа-
муни: Ганг стоїть на черепасі, а Джамуна – на макара, міфологічній істоті, що нагадує 
крокодила. Поряд із Мул Чоук і палацовим храмом Дегутале (схожим на оборонну 
вежу-пагоду, через те що збудований на міцній масивній триповерховій цегляній осно-
ві) стоїть на високій колоні і статуя князя Нарендри Малла (1685–1705). Над бронзо-
вою статуєю правителя Лалітпура, схиленого у молитовній позі, височіє, роздувши свій 
капюшон, мідна позолочена кобра – ознака божественного покровительства королів-
ської влади. Обличчя статуї князя звернене у напрямку входу у храм Дегутале. Князь 
ніби молитовно звертається до Таледжу, родової богині династії, без благословення 
якої монарх не може правити, не виконає обов’язок захисника Дхарми.
Сундарі Чоук, збудований 1627 року, вражає не лише майстерними різьбленнями по 

дереву самого палацу, а й своєю купальнею у внутрішньому дворику. Королівська вось-
микутна купальня XVII ст. прикрашена 70 статуями різних тантричних божеств. Вони 
стоять у два яруси кожної з восьми стін купальні.
Манікешар Чоук, скоріш за все, найстаріший корпус палацу. Зараз тут розміщується 

Патанський музей – величезна колекція непальського мистецтва, в основному старовин-
них статуй буддійського та індуїстського пантеону. Самозаглиблений Будда, блискучий, 
світлий Авалокітешвара і танцюючий Ганеша, переповнений мудрістю Манджушрі… 
Всі вони, ці чудові древні та середньовічні статуї непальських майстрів, розміщені в му-
зеї, прекрасно відреставрованому спеціалістами ЮНЕСКО. Експозиція оформлена дуже 
по-сучасному, з використанням, як-то кажуть, найновіших технологій. Відчувається ро-
бота західних спеціалістів, які, безумовно, також брали участь у реставрації та оформ-
ленні Патанського музею. Тут дуже чисто, дерев’яні деталі декору, перила і поручні 
сходів не так поїдені жучками, все “дихає” дбайливою реставрацією, все було віднов-
лено у найкращому вигляді. Цим Патанський музей контрастно відрізняється від музею 
в Катманду (хоч Катманду й головне місто країни), в королівському палаці Хануман 
Дхока. У Хануман Дхока відчувається благородне “запилення” (і в прямому, і в пере-
носному сенсі, адже Катманду – дуже пильне місто), покинутість старого палацу, який, 
як не дивно, і в XXI ст. продовжував залишатися місцем коронації непальських монархів, 
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місцем офіційних прийомів, святкувань і раутів. А у вежі Басантапур, що височіє над 
одним із корпусів столичного палацу, взагалі було якесь відчуття “іншої реальності”, на-
кладання і співіснування епох. Так і очікуєш, що на наступному поверсі дев’ятиярусної 
вежі несподівано зустрінеться сам Прітхві Нараян Шах, який розглядає свої володіння з 
висоти “тріумфальної” вежі (Басантапур – Вежа Перемоги цього короля-воїна). 
Інтер’єри палацу Манікешар Чоук разом із тим дуже прості, майже такі, як і були за 

часів, коли тут жив король: вузькі довгі кімнати з дерев’яним зручними лавами біля ві-
кон, нічим не приховані балки стелі. Головною окрасою і тепер, в музеї, і раніше були 
різноманітні металеві та кам’яні статуї. Внутрішній дворик у Манікешар Чоук – справ-
ді затишне місце. У Непалі насправді багато місць, що викликають по-домашньому те-
плі почуття. Цей невеликий дворик – одне з таких. Весь у зелені, тихий і спокійний, він 
ніби запрошує гостя до відпочинку. Особливу мою увагу привернув камінний лев, один 
із традиційних стражів храмів, палаців і королівських покоїв, – справжній королівський 
лев, він заріс зеленим чагарником і дикою суницею, що вже дала плоди й ароматно пах-
ла. Можна було розгледіти його морду – лев не виглядав ані грізним, ані гордим захис-
ником королівського палацу, навпаки, смиренно самозаглибленим, ніби в медитації, 
стоїть він тут уже декілька століть. Можливо, цей сором’язливий королівський лев, за-
хований у дикій суниці, що зустрівся мені у палаці володарів Лалітпура, – правдивий і 
дуже щирий образ цього буддійського міста, цієї гімалайської країни та її дружелюбно-
го, гостинного народу…
Бхактапур розташований у півгодини їзди на таксі від Катманду. Як ніде з трьох міст 

долини, відчувається його “периферійність”, віддаленість від столиці і, поміж іншим, 
його традиційність, архаїчність побутового, соціального буття. Для мене, безумовно, це 
гарна можливість побачити, заглибитися у життя нічим не зміненого простору старого 
неварського міста.
Бхактапур, “місто віруючих”, – справді невелике середньовічне місто, що продовжує 

жити своїм провінційним неспішним життям. Значна частина мешканців зайнята також 
і в сільському господарстві, на відміну від більш сучасної й урбанізованої, відкритої 
для інновацій і нововведень столиці. Можливо, через таку свою віддаленість Бхактапур 
і зберіг майже повністю свою “неварськість”, адже більшість населення тут – невари (в 
Катманду, зрештою, невари становлять меншість, хоч і відчутну). У Бхактапурі поба-
чиш неварок у різнобарвному традиційному яскравому вбранні частіше, ніж у столиці. 
Архаїчність притаманна і суспільному життю цього міста, що зберігає чимало древніх 
традицій, які вже зникають у двох інших королівських містах. Тут, у древньому Бхадгао-
ні, відчуваєш себе перенесеним у Середньовіччя. Вузькі, заплутані, тісні вулиці (хоча 
таких немало і в Патані, збереглися такі і в Катманду, але в Бхактапурі я зустрів вулиці, 
де ледь могла пройти одна людина; такого не довелося бачити навіть серед старих, за-
плутаних, вузеньких вулиць Праги чи Львова), вкриті бруківкою, ведуть крізь безліч 
провулків, повз вигадливо прикрашені різьблені вікна і балкончики, на площі з диво-
вижними пагодами, палацами, храмами, звертають у “потаємні” монастирі, що причаї-
лися за яскраво прикрашеними дверима з тимпаном-Гарудою звичного цегляного 
будинку. Будівель, що можуть бути прикладом найвищих досягнень непальського се-
редньовічного мистецтва, тут безліч. Хоча в основних рисах архітектура Бхадгаона на-
гадує Патан чи Катманду, просторове її рішення складалося тут інакше, в тому числі 
через рельєф місцевості, нерівний, гірський, а не рівнинний, як у Катманду. Тому Бхад-
гаон – цілком природно “неправильно” сплановане місто з кривими вулицями, що то 
піднімаються угору, то різко повертають, перетинаються численними озерами і ставка-
ми. Їх у місті декілька. Несподівано, ідучи по вулиці, зустрічаєш мальовничі “водні 
оази”, що дуже гармонійно вписуються у ландшафт і стару архітектуру Бхадгаона. З 
декількох височин міста, де вулиці несподівано обриваються, відкривається захоплюю-
чий вид на яскраво-зелені свіжі ниви долини навколо міста. І, звісно, на вічні Гімалаї, 
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безмежно величні високі чертоги богів. Саме тут відчуваєш бездонність, безкрайність 
цих просторів, а ніжно-виразна глибока блакить над горами приковує око і перехоплює 
подих. Здається, що політ можливий. У такі хвилини розумієш, чому ця земля стала 
місцем народження великих релігій і філософій, талановитих митців і натхненних пое-
тів, чому сива давнина і сьогодення живуть тут, як брати, поряд, чому линуть у небо 
стародавні пагоди і мудро дивляться з древніх ступ всевидячі очі Будди, чому саме 
сюди протягом століть приходили шукати істину і духовність пілігрими, а те, що не 
можна пояснити, знаходить тут своє пояснення. Вічність – поняття, що у Гімалаях зі 
світу фантастичного, загадкового перетворюється на реальність. Вічність ховається на-
віть за буденністю звичайних непальських людей… 

Отже, у Бхадгаоні королівський палац розташований не в центрі старого міста, як у 
Патані, а ближче до північно-західних воріт. Але й тут проявилась беззаперечна його 
значимість як центру сакрально-просторової мандали древнього непальського граду: 
від головної площі Бхадгаона відходять основні артерії вулиць. Бхактапурський Дарбар-
Сквер та його палац будувалися, перебудовувалися і добудовувалися століттями (почи-
наючи з XIV–XV ст.), але найвідоміша його частина – Палац 55 вікон – збудована 
невтомним будівником князем (королем) Бхупатіндрою Малла (1696–1722). За леген-
дою, палац має 99 традиційних внутрішніх двориків із житловими приміщеннями ко-
роля і придворних навколо кожного. Один старовинний текст, однак, повідомляє про 
існування лише 12 таких дворів [Муриан 2000, 80]. Після фатального саме для Бхадгао-
на землетрусу 1934 р. багато його пам’яток постраждало. Інші взагалі втрачені або так 
і не були відновлені. Не обминула ця доля і королівський палац. Залишилося 6 із 12 
внутрішніх двориків, у гарному стані з них лише три. Але реставраційні роботи після 
землетрусу, особливо після 1960-х рр., під проводом уряду гімалайської країни і 
ЮНЕСКО врятували значну частину збережених будівель.

Палац 55 вікон – шедевр непальських 
майстрів по дереву. Складається вражен-
ня, що у цьому пишному палаці, збудо-
ваному 1697 р., справді нескінченна 
кількість різних вікон і віконечок, при-
крашених витонченими орнаментами, 
особливо його третій поверх (парадний, 
із традиційним балкончиком, у палаці 
він фактично злився у безперервну своє-
рідну “лоджію”). Є в Бхадгаоні і свої Зо-
лоті ворота – його оправлена золотом 
перлина – парадна “брама” королівсько--
го палацу. Бхадгаонські Золоті ворота 
мало чим нагадують київські, це, скорі-
ше, парадний вхід, обрамлений литим 
металом, вкритим позолотою. Зверху 
композицію завершує класичний для не-
пальського мистецтва тимпан, також 
вкритий золотом. Він зображує багато-

руку Деві, богиню-берегиню, над якою ширяє Гаруда. Створені Золоті ворота були 
князем Ранаджитом Малла у XVIII столітті.

Золоті ворота ведуть у внутрішній дворик Палацу 55 вікон, оточений житловими бу-
дівлями, прикрашеними декоративними маленькими камінними віконечками, статуями. 
Статуї, побачені мною у Бхадгаоні, нестандартні, дуже особливі. Дивовижні статуї 
двох жінок у довгому вбранні, з незвичними довгими зачісками і двома світильниками, 
які вони тримають, зігнувши руки в ліктях і тримаючи їх на рівні пліч, зустрічають при 

Бхактапур. Королівський палац.
Старовинні статуї внутрішнього двору палацу
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вході в одне з приміщень дворика. Ста-
туї, створені, скоріш за все, у XVII сто-
літті, виглядають залишком якоїсь древ-
ньої цивілізації. Вони чомусь видалися 
мені схожими на крито-мікенське мис-
тецтво, а внутрішні дворики палацу на 
хвилину уявилися… таємничим лабі-
ринтом. Маленькі двері, – у Непалі 
майже всі двері маленькі, навіть у пала-
ці королів, тому доводиться бути уваж-
ним і дивитися під ноги та пригинати 
голову, – ведуть до наступного дворика 
з купальнею-басейном. Його вже декіль-
ка століть стережуть масивні бронзові 

кобри – вони дивляться одна на одну. 
Одна з них, найвища, виринає прямо посеред басейну на високій колоні, подібній до 
тих, на яких зазвичай встановлюють різні статуї на непальських площах і вулицях.

Навпроти Золотих воріт і палацу на схожій колоні, виконаний у бронзі, велично си-
дить на троні, підпертому чотирма казковими левами, творець багатьох окрас Бхакта-
пура – князь Бхупатіндра з династії Малла, меценат, поціновувач мистецтв і невтомний 
будівник. Руки його молитовно складені, на голові – цікавий головний убір, характерний 
для статуй королів і знаті періоду Малла. За спиною князя – дзвоноподібна парасоля, 
ознака королівської влади. Елегантна фігура короля (князя) на троні стоїть на розпуклій 
квітці лотоса, під якою, обплівши стовбур колони, у напрямі палацу дивиться змія. На її 
голову талановитий вигадливий майстер XVII століття помістив ще маленьку пташку на 
довгих ніжках.

Поряд із цією непростою композицією, на одній осі з нею, у великий камінній арці 
розташований також дзвін. Він має своє ім’я – “дзвін гавкаючих псів”, адже вважаєть-
ся, що коли в нього дзвонять, то від цього звуку всі собаки навкруги починають валува-
ти (перевірити, так це чи ні, нагоди не було). З цим дзвоном пов’язана стара 
бхадгаонська легенда. Нібито князь Бхупатіндра побачив сон, у якому такий дзвін пе-
редвіщав скору смерть. Аби замолити та очистити свої гріхи, бхактапурський володар 
розпочав масштабне будування храмів 
у місті, а “дзвін гавкаючих псів” побу-
дував і присвятив богині Таледжу, ко-
ролівській династійній богині, щоб 
увіковічити свій особливий “застереж-
ливий” сон [Муриан 2000, 81].

“Дзвін гавкаючих псів” стоїть поряд 
із шикароподібним (“індійським”) хра-
мом – храмом Ватсала-Дурги, або Ват-
саладеві. Храм Ватсала-Дурги нагадує 
старий Крішна-мандір 1637 р. у Лаліт-
пурі, однак він не такий “масивний”. 
При вході до храму стоять два камінних 
слони і два непальських традиційних 
“стилізованих” леви. Справа від шика--
ри – храм-дега Пашупатінатх, дуже схо-
жий на славетний храм Пашупатінатх у 
Катманду. За легендою, королю Якші 
Малла (Джаяякша Малла), який правив 

Бхактапур. У королівській купальні

Бхактапур. Статуя князя Бхупатіндри Малла
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Непалом у XV ст., уві сні з’явився Шива і наказав збудувати копію храму Пашупатінат--
ха, що й було зроблено. Трохи далі за Палацом 55 вікон стоїть фантастична шикара 
Бхагаваті. Вона має п’ятиярусну основу, на кожній сходинці якої встановлено прекрасні 
статуї тварин і міфічних істот, того ж неповторного стилю, що і статуї у палаці. Мож-
ливо, це й не випадково, адже Палац 55 вікон і шикара Бхагаваті зведені приблизно в 
один час. Найнесподіванішою є перша статуя на нижній сходинці – людини в довгому 
вбранні, цікавому головному уборі і з довгим волоссям (можливо, так одягалися у Се-
редньовіччя шляхетні непальські придворні або ж жерці). У лівій руці статуї – малень-
ка дитина, а справа впритул стоїть великий усміхнений пес. Було у статуї щось магічне, 
загадкове.

На іншій стороні Дарбар-Скверу у Бхактапурі стоїть гарна цегляна Раджа сабха (ко-
ролівська рада), збудована у формі літери “г”. Тут чудова дерев’яна галерея з колонами, 
де зображені різноманітні божества і дракони. Вражають і невеличкі, але дуже інтен-
сивно декоровані двері королівської ради. Дивлячись на цей витвір мистецтва, легко 
уявити, як знатні бхарадари (придворні), хоробрі воїни і полководці, священики і му-
дреці, пригинаючи голови, проходили крізь ці двері на нараду до володаря Бхадгаона.

Вузька вуличка, що починається за храмом Пашупатінатх, веде до іншої історичної 
площі Бхадгаона – Таумаді (або Таумадхі Тол). Кружляючи вниз (адже ця стара вуличка 
нерівна, як і слід було очікувати), зустрічаю чудові картинки життя неварського міста: 
привітні обличчя торгівців із магазинчиків перших поверхів будинків, звичайних міс-
тян, заклопотаних своїми повсякденними справами, селянки, яка за спиною несе тра-
диційний великий плетений кошик. Крізь відчинені ставні арок першого поверху 
видно, як старанно працюють майстри по металу, виготовляючи різноманітні та пре-
красні речі. У сусідньому магазині, наприклад, вам запропонують купити і металевий 
посуд, і світильники, дзвіночки, статуї будд та індуїстських божеств. Кози і телята тут 

також звичні гості. Подекуди пролетить не-
вар чи неварка на мопеді чи велосипеді, 
голосно попереджаючи про своє наближен-
ня. Молодий чоловік несе в руках гусака, 
що мовчки сидить і уважно розглядає все 
навколо – його зацікавив і я, але молодий 
невар посміхається і прямує далі. І все це в 
самому центрі третього важливого міста 
долини. Рух і метушню цієї “сільської” 
столиці Непалу справді не порівняти з тим, 
що відбувається в Катманду. У Бхактапурі 
все спокійніше, м’якше, тут можна відпо-
чити від пильної задухи непальської столи-
ці. Все це звичайне “сільське”, але дуже 
миле життя не припиняється і на площі Тау-
мадхі Тол, попри групи туристів.

На Таумадхі Тол височіє з північної сто-
рони струнка п’ятиярусна пагода – красуня 
Н’ятапола – ймовірно, один з найяскраві-
ших символів Бхадгаона і всього Непалу. 
Н’ятапола, збудована 1708 року, – найдо-
сконаліше творіння плідної будівничої ро-
боти князя Бхупатіндри Малла. Стоїть ця 
струнка споруда на п’ятисходинковій осно-
ві, де кожна масивна сходинка на шляху до 
входу у храм прикрашена парами скульп-Бхактапур. Пагода Н’ятапола. 1708 р.
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тур: внизу пагоду охороняють два герої-воїни, легендарні оборонці Бхактапура Джай-
мал і Патта; далі ідуть слони; за ними стоять непальські леви; міфічні створіння з 
головою грифона і нарешті дві багаторукі богині. П’ятиярусна пагода – досить рідкісне 
явище в Непалі. У долині їх всього дві: одна – це Н’ятапола, а друга розташована в Ла-
літпурі, але її бхактапурська “сестра”, безумовно, популярніша і, як кажуть, найвища 
пагода в Непалі. Не перестаєш дивуватися легкості цієї високої споруди, дивовижним 
пропорціям храму-вежі, що буквально ширяє над площею. Вона велична, але в той же 
час тендітна, навіть жіночна. Це помешкання таємничої богині Ішварі (або Бхайраві), 
улюбленої богині суворого Бхайрава. Тому струнка пагода приховує шакті, священну 
жіночу енергію. Н’ятаполу й було зведено, як свідчить бхадгаонська легенда, як “по-
мешкання” цієї тантричної богині, щоб “задобрити” Бхайрава і зупинити його руйнівну 
міць, урівноважити божественний простір на площі. Це була порада святих мужів ко-
ролю, яку він поспішив виконати з усією повагою і старанням. Не знаю, чи справді це 
так, але у цій пагоді, як у поезії, застиглій у цеглі та дереві, є своя “таємниця”.
З площі Таумадхі Тол, мандруючи іншою старовинною бхактапурською вулицею, 

поспішаю до наступного славнозвісного храму – храму Даттатрея (Трійці). По дорозі 
не можу не сфотографувати декілька рельєфних дерев’яних казкових фігур на будин-
ках, що переповіли б мандрівнику багато гімалайських міфів і легенд, якби ожили. Де-
які з цих шедеврів неварських різьбярів яскраво розписані. Придорожній саттал 
(своєрідна будова з галереєю для відпочинку) змушує знов зупинитися – тут чудові 
голови казкових птахів, можливо Гаруди, прикрашають арки, а різьблені дракони нага-
дують, як не дивно, своїх скандинавських братів.
Храм Даттатрея, храм триєдиного Бога індуїстської традиції, овіяний легендами. 

Достовірно ж відомо, що храм збудував король Непалу Якша Малла в 1427 році [Му-
риан 2000, 82]. Даттатрея – один із найстаріших і найкрасивіших храмів. Його мону-
ментальність вражає, але храм зовсім не видається важким – навпаки, на диво 
гармонійно виринає він на площі Тачапал Тол, замикаючи простір своїми крилоподіб-
ними ярусами. Увінчаний храм мідним позолоченим конусом, що дуже вдало перегу-
кується зі схожим конусом, розташованим ярусом нижче, над переднім маленьким 
храмиком. Вишукана різьблена робота прикрашає галерею при вході з чудовими арка-
ми. Храм витримано в золотисто-червоних тонах. Ця архітектурна магія не може зали-
шити байдужим нікого. Даттатрея – гордість бхактапурців, справжнє досягнення 
непальської середньовічної архітектури.
На площі навколо багато цікавих, дуже гарних старих будинків, що за віком при-

близно такі ж, як і Даттатрея. Частина з них – це матхи – своєрідні адміністративні, 
культурні та релігійні центри індуїстських спільнот-громад. На великі свята ці примі-
щення приймали паломників. Фасади матхів прекрасно декоровані і чудово ілюструють 
архітектуру Непалу XVI століття. Найяскравіший з них – Пуджарі Матх. Саме на будів-
лі цього матху розміщене славнозвісне дерев’яне вікно-решітка у вигляді ажурного па-
вича з розправленим хвостом. Важко повірити, що він був створений у XVI столітті! 
Звісно, Пуджарі Матх добре реставрували талановиті спеціалісти і майстри з усієї краї-
ни, саме тому ця краса дійшла до нас. Міститься казкове вікно-павич не на основному 
фасаді, що виходить на площу, а у боковій вузенькій вуличці, яка іде повз стіни будин-
ку прямо від храму. Заблукавши нею, я натрапив на стару паперову фабрику, якщо, 
звичайно, її так можна назвати, адже це скоріш арт-мануфактура (причому саме арт; 
мануфактура ж у сенсі мануфактури старовинної, такої, яка вже декілька століть пере-
стала існувати в Європі), з домашньою атмосферою і дуже творчо “обставлена”. Її мож-
на вільно оглянути як музей, пройшовши всі чотири поверхи, ознайомитися з усіма 
етапами виготовлення, сушіння, фарбування унікального непальського паперу. Він ви-
готовляється з кори одного деревця (точніше, куща), що росте в районі Сагарматхи 
(Евересту) – зовсім поряд із найвищою у світі горою. У кімнатах витає творчий дух. 
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Тут багато прекрасних речей, старовинних і нових: керамічні маски, виготовлені з де-
рева витвори непальських різьбярів, різнокольорові настінні гобеленові ковдри, старо-
винні дитячі іграшки і безліч інших характерних дрібничок. Безумовно, все тут більше 
нагадує майстерню художника, аніж фабрику, – тут господарює митець або принаймні 
небайдужа до мистецтва людина. Щодо останнього я не помилився: господарем і го-
ловним винуватцем цього творчого безпорядку виявився пан Рам Нараян – непалець в 
окулярах і з акуратними вусами, дещо схожий на японця, – дуже цікава, розумна і добра 
людина, обдарована вишуканим художнім смаком. Окрім того, як я пізніше дізнався, 
Рам Нараян – брахман з поважного древнього роду, який немало зробив для Бхактапу-
ра, хоча перше, що впадає в око у цій людині, це скромність. Саме тоді я зрозумів, що 
зустрічі з такими людьми у Непалі – не випадковість, а правило. 
На верхній терасі будинку творчої мануфактури-майстерні розташоване маленьке, 

зроблене з любов’ю, домашнє буддійське святилище з дерев’яною статуєю одухотворе-
ного Авалокітешвари. Звідси відкривається фантастичний вид на місто. А далі, за чере-
пичними дахами, верхніми терасками, обставленими квітами і карликовими деревами, 
над маленькими дворами і задумливими монастирями, де навколо древніх чайтій і свя-
щенних ступ весело граються діти, над блискучими золотими конусами пагод, що він-
чають їхні крилоподібні яруси-дахи, у сивій імлі, мов уві сні, височіють величаві гори. 
Тут добре дихалося – повітря було дуже чисте, – а небо над феєричним Бхактапуром 
чарувало яскравими переходами відтінків.
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Валерій Сергійович Рибалкін – відомий український арабіст, перекладач, дипломат, 
доктор філологічних наук, професор. Фахівець у галузях арабських лінгвістичних 

вчень, лексикології та лексикографії, арабської археографії, кораністики, історії україн-
ського сходознавства, арабської літератури та ін.

Народився 19 травня 1952 р. у с. Котенкове Новгородківського району Кіровоград-
ської області у сім’ї ветеринарних лікарів. У 1969 р. закінчив із золотою медаллю Улья-
нівську середню школу № 2 Кіровоградської області.

У 1970–1973 рр. вивчав арабську мову у Військовому інституті іноземних мов 
(м. Москва), служив у Радянській Армії; у 1976 р. закінчив екстерном з відзнакою схід-
ний факультет Ленінградського державного університету ім. О.О. Жданова за спеціаль-
ністю “арабська філологія”.

У 1976–1978 рр. працював викладачем, перекладачем арабської, англійської та пор-
тугальської мов, науковцем, зокрема на посаді молодшого наукового співробітника Ін-
ституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. У 1979–1981 рр. перебував у відря-
дженні в м. Адені (НДРЙ), де працював старшим перекладачем в апараті президента 
країни. У 1981–1984 рр. навчався з відривом від виробництва в аспірантурі Ленінград-
ського відділення Інституту сходознавства АН СРСР за спеціальністю “семітські мови”. 
У 1984 р. в Ленінградському державному університеті ім. О.О. Жданова захистив кан-
дидатську дисертацію на тему “Принципы построения арабских лексикографических 
трудов VIII–XIII вв.” (науковий керівник – проф. А.А. Халідов). Пройшов шлях від 
молодшого до старшого наукового співробітника в Інституті мовознавства ім. О.О. По-
тебні АН УРСР (1978–1990). У 1990–1992 рр. – засновник та завідувач кафедри теорії 
і практики перекладу (ТПП) східних мов у Київському державному університеті 
ім. Т.Г. Шевченка – першої в історії України випускної спеціалізованої сходознавчої 
структури. З 2003 р. й донині – за сумісництвом професор кафедри Близького Сходу 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 
правонаступниці заснованої В.С. Рибалкіним у 1990 р. кафедри ТПП східних мов.

Із перших днів заснування у 1991 р. працює в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Крим-
ського НАН України – у 1991–1996 рр. – на посаді заступника директора з наукової ро-
боти і завідувача відділу Близького та Середнього Сходу, а з 1999 р. – завідувач відділу 
“Україна і Схід”, а згодом – після реорганізації – відділу Класичного Сходу.

У 1995 р. проходив стажування в Інституті дипломатичних студій при МЗС Єгипту 
(Каїр); у 1996–1999 рр. – радник Посольства України в ОАЕ з політичних питань.

Після повернення до України в 1999 р. й дотепер працює в Інституті сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського НАНУ, а також за сумісництвом – у 1999–2004 рр. – професор 
Київського інституту східної лінгвістики і права. У 2005–2008 рр. – ректор Київського 
університету “Східний світ”, у 2008–2012 рр. – президент того ж університету. З 2003 р. 
і дотепер – професор Київського національного лінгвістичного університету. У вересні 

Валерію Сергійовичу
РИБАЛКІНУ
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2012 р. призначений завідувачем кафедри сходознавства імені Ярослава Дашкевича у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка, також за сумісництвом.
У ВНЗ України протягом багатьох років В.С. Рибалкін викладає такі фахові дисци-

пліни, як арабська археографія, арабська лексикологія та лексикографія, арабська мова 
(класична, єгипетський діалект), вступ до арабської філології, теоретична граматика 
арабської літературної мови, історія арабських лінгвістичних вчень, класична арабська 
література, класичні тексти ісламу, Коран та кораністика, лекції з Корану, опис араб-
ських рукописів та ін. Керує дипломними, магістерськими та кандидатськими працями 
молодих дослідників, консультує роботи трьох докторантів. Під керівництвом В.С. Ри-
балкіна захищено шість кандидатських та одна докторська дисертація.
Вчене звання старшого наукового співробітника В.С. Рибалкін отримав ще за радян-

ських часів – у 1991 р., а доцента – вже в незалежній Україні в 1992 р. Там же, в Інсти-
туті сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, у 2000 р. захистив докторську 
дисертацію (тема “Арабська лінгвістична традиція: класичні концепції та їх сучасна ін-
терпретація”). З 2001 р. – провідний науковий співробітник; у 2005 р. отримав вчене 
звання професора. 
Досліджує історію арабських лінгвістичних вчень, лексикографію арабської літера-

турної мови, мовну ситуацію в сучасному арабському світі, арабські рукописи, кораніч-
ну екзегетику, класичну арабську літературу тощо.
В.С. Рибалкін – автор понад двохсот наукових праць, у тому числі таких фундамен-

тальних досліджень, як книги “Арабская лексикографическая традиция” (Київ, 1990), 
“Ранние арабские словари” (1994), “Классические арабские словари” (1994), “Арабская 
лингвистическая традиция: истоки, творцы, концепции” (Київ, 2000), “Коран. Дослі-
дження, переклад (фрагмент), коментарі” (Київ, 2002), “Классическое арабское языко-
знание” (Київ, 2003), низки статей в Українській літературній енциклопедії, енциклопедії 
“Українська мова”, Енциклопедії сучасної України, “Православной энциклопедии” 
(Москва), “Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics” (Leiden: Brill) та ін.
Протягом тільки останніх декількох років В.С. Рибалкін керував і керує такими нау-

ковими проектами:
Соціокультурна функція сакрального тексту на Сході: лінгвостилістичний, ідейно-• 

естетичний та правничий аспекти (ІС НАНУ, 2007–2011 рр.);
17• th Century Historical Sources Concerning Moldavia and Ukraine: Research on Paul of 

Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch (ІС НАНУ, Інститут східних рукопи-
сів РАН, Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської АН, 2012–2014 рр.);

Сакральні тексти Сходу: семантика і прагматика, рецепція та інтерпретація (ІС • 
НАНУ, 2012–2016 рр.).
На міжнародній темі варто зупинитися докладніше. Антіохійський патріарх Макарій 

здійснив у 1654 р. подорож до Русі та інших православних країн (у Молдавію, до зе-
мель козаків). Його супутник і син диякон Павло Алепський виконав опис цієї мандрів-
ки арабською мовою з багатьма вульгаризмами з сирійського діалекту. Він підмічає і 
фіксує побутові риси молдаван, козаків, московитів, описує важливі політичні події, 
свідком яких він став під час мандрів. Саме тому “Подорож Макарія” є важливим істо-
ричним джерелом XVII ст. для дослідників російських та румунських і меншою мі-
рою – українських.
Опис “Подорожі” мовою оригіналу досі існує лише в рукописах. До різних араб-

ських оригіналів раніше зверталися такі українські сходознавці, як А.Ю. Кримський, 
Т.Г. Кезма, О.Й. Пріцак, А.П. Ковалівський та Я.Є. Полотнюк. А.Ю. Кримський під 
час свого відрядження до Леванту (1896–1898) придбав фрагмент короткої редакції діа-
ріуша Алепського. З червня 2012 р. В.С. Рибалкін залучив до міжнародного проекту з 
видання повного критичного тексту “Подорожі” мовою оригіналу (за текстами англій-
ського, французького та російського рукописів), за участю науковців Росії та Румунії 
групу арабістів з Інституту сходознавства НАНУ. Після звірки зарубіжних текстів за-
плановано звернутися також до матеріалів коротшої редакції манускрипту А. Крим-
ського. Наступний етап проекту передбачає повний переклад арабського тексту 
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англійською мовою з відповідним науковим апаратом (коментарі, бібліографія, індек-
си тощо). 
Місцеперебування рукопису А.Ю. Кримського виявилося невідомим. В.С. Рибалкі-

ну довелося докласти чимало зусиль, поки його у 2004 р. не було “відкрито” заново. До 
війни рукопис зберігався у фондах арабо-іранського кабінету ВУАН, а потім помандру-
вав з О.Й. Пріцаком до Німеччини, а далі – до США. Нині він зберігається в архіві вче-
ного в Києво-Могилянській академії і завдяки зусиллям В.С. Рибалкіна знову поступово 
повертається до наукового обігу.
У 1995 р. В.С. Рибалкін став другим лауреатом Премії ім. А. Кримського НАНУ 

після її заснування (перший – О.Й. Пріцак). Він нагороджений почесною відзнакою 
митрополита Лівану Ж. Хадара за роботу з організації Міжнародного симпозіуму 
ЮНЕСКО “Діалог культур” (Тріполі, 2001). Стипендіат Американської ради наукових 
товариств (2001–2002). Фулбрайтівський стипендіат (2002–2003). За престижними 
грантами проводив науково-дослідну роботу в Тель-Авівському (1995–1996), Мічиган-
ському (2002–2003) та Гарвардському (2003, 2004) університетах. 
Серед інших відзнак вченого варто також згадати Почесну відзнаку Еміра Катару 

Шейха Аль Сані за участь у Сьомому культурному фестивалі у м. Доха і виступ на кон-
ференції “Сходознавство та цивілізація” (2008), Грамоту Посольства Ісламської Респу-
бліки Іран в Україні (Київ) за вагомий внесок у розвій та поширення перської мови і 
культури на теренах України (2010), Почесну відзнаку Наукової асоціації емірату Ду-
бай за визначний внесок у розвиток арабської мови у світі (2012).
В.С. Рибалкін – учасник понад двадцяти міжнародних конгресів, симпозіумів та 

конференцій у Москві (1982), Ленінграді (1983), Єревані (1984), Аммані (Йорданія, 
1987), Олександрії (АРЄ, 1991), Тель-Авіві (1995), Дубаї (1997, 2012), Бейруті – Тріполі 
(Ліван, 2001, 2011), Ен Арборі (США, 2003), Торонто (2003), Лодзі (2005), Манамі 
(2005), Досі (Катар, 2007, 2008), Шарджі (ОАЕ, 2012), Стамбулі (2012) та ін.
Останні півтора десятиліття В.С. Рибалкін поглиблено досліджує Коран, паралельно 

виконуючи його коментований переклад українською мовою. Загалом окремою книгою, 
у різних хрестоматіях та у вигляді статей у наукових журналах з 2002 р. ним вже вида-
но більше половини тексту Святого Письма мусульман українською мовою. Це – склад-
на, копітка і тривала робота. Так, видатні російські арабісти І.Ю. Крачковський та 
М.-Н. Османов займалися такою працею кожен майже чверть століття. В.С. Рибалкін 
у своєму проекті керується як досвідом своїх попередників, так і демонструє сучасні 
методологічні підходи до розуміння Священного тексту. У цьому, зокрема, можна пе-
ресвідчитися, звернувшись до таких публікацій вченого, як “Ідеологічні та лексико-
граматичні рифи в перекладах Святого Письма мусульман” (1998), «“Хрещення” в 
ісламі» (2000), “Святость и святые в исламе” (2001), “Автохтонна традиція коранічної 
екзегези” (2001), “Основні коранічні табу” (2004), «The “illiterate” Messenger» (2005), 
“Святотатство versus сакральність в ісламі” (2008), “Concept of walāyah in Islam” (2009), 
“Клятви в Корані” (2010), “Кораністика Кримського” (2011), “Специфіка рецепції та ін-
терпретації коранічного тексту” (2012) та ін.
Вчений проводить велику науково-організаційну роботу. У 1988–1991 рр. він був 

членом Президії Всесоюзної асоціації з питань східного літературознавства (Інститут 
сходознавства АН СРСР, Москва), у 1989 – членом оргкомітету Всесоюзної конферен-
ції, присвяченої 100-річчю Михаїла Ну’айме (Москва, Київ, Полтава), у 1990 – входив 
до оргкомітету Всесоюзної конференції з питань східного літературознавства (Москва, 
Сімферополь), у 1991 р. організував у Київському державному університеті ім. Тараса 
Шевченка Всесоюзну конференцію, присвячену 120-річному ювілею А. Кримського; 
він є постійним членом оргкомітетів конференцій, що проводить Інститут (зокрема, 
V–XV сходознавчих читань А. Кримського), у 2011 р. виступив ініціатором та співорга-
нізатором Міжнародної конференції “Агатангел Кримський – провідник українсько-
ліванських культурних і гуманітарних відносин”, що відбулася в Бейруті тощо.
З 2006 року і дотепер В.С. Рибалкін – голова спеціалізованої Ради по присудженню 

докторських і кандидатських ступенів Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського 
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НАН України за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенів Аме-
рики та Австралії. Абсолютна більшість докторських та кандидатських дисертацій зі 
східних мов в Україні захищена саме в цій раді.
Наукову діяльність В.С. Рибалкін ще з 80-х рр. минулого століття продовжує гармо-

нійно поєднувати з художніми перекладами. У 2011 р. в Тернопільському видавництві 
“Богдан-букс” у серії “Скарби Сходу” він видав переклад “Тисяча й однієї ночі” 
(570 сторінок) українською мовою, виконаний вперше з арабського оригіналу. Книжка 
має ошатний дизайн, доповнена примітками та глосарієм самого перекладача. З появою 
на початку XVIII ст. французького перекладу А. Галлана славетної арабської збірки ка-
зок “1001 ніч” книга стає улюбленою для європейських читачів. Проте “арабських ка-
зок”, на додаток до тих, які можна прочитати у збірці, існує так само чимало. Їхнє 
побутування значною мірою – винятково усне. Такі казки, прислів’я та приказки запи-
сував у ліванських селах та м. Бейруті Агатангел Кримський протягом відрядження на 
Схід (1896–1898). Вони органічно доповнюють і продовжують жанровий репертуар ле-
гендарної “1001 ночі”, подеколи вносячи варіації та модифікації до її оповідок (“Казка 
про горбаня” тощо).
На початку 2013 р. у тій же серії вийшла ще одна впорядкована В.С. Рибалкіним 

збірка казок під назвою “Руввас та сорок розбійників”. Це – переклад та літературна 
обробка українською мовою арабських текстів, зібраних А.Ю. Кримським. Книга від-
кривається цікавою розлогою передмовою упорядника “Казковий світ Агатангела 
Кримського”.
Валерій Рибалкін відвідав більше половини арабських країн; він і сьогодні бажаний 

гість в арабському та мусульманському світах: його завжди радо запрошують до ін-
терв’ю арабські ЗМІ.
Вчений є членом консультативної ради журналу “Romano-Arabica” (Бухарест, Руму-

нія, http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2809), членом редколегій журналів “Вісник Львів-
ського університету”, “Мова та культура”, “Сходознавство”, “Східний світ”.
У свої шістдесят він невтомно розвиває вітчизняну арабістику. На запрошення доку-

менталістів бере участь у зйомках фільмів, у яких розкриваються маловідомі факти з 
українського сходознавства. Виступає на радіо.
Бажаємо Валерію Сергійовичу Рибалкіну успіхів у житті, міцного здоров’я, щастя й 

багато років плідної натхненної праці – хай подовжить Аллах його тінь над нами!
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Юрій Миколайович Кочубей є відомим вченим-сходознавецем, дослідником у галу-
зях арабістики, культури кримських татар і караїмів, культурних взаємовідносин 

України з країнами Близького та Середнього Сходу, історії українського сходознавства 
та питань геополітики.

Народився він 9 липня 1932 р. у м. Полтаві. Закінчив Київський державний універ-
ситет ім. Т.Г. Шевченка, факультет міжнародних відносин (1955). У 1957–1997 рр. – на 
практичній роботі в МЗС України, має дипломатичний ранг “Надзвичайний і Повно--
важний Посол”. Юрій Миколайович працює у відділі Історіографії та джерелознавства 
Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України з 1991 року. Лауреат премії 
ім. А. Кримського НАН України (2002).

Його зацікавлення Сходом почалося ще під час навчання у Київському університеті. 
Полем дослідницької діяльності стала сучасна арабська література, маловивчена на той 
час галузь арабістики. Першою літературознавчою працею була рецензія на книгу 
“Стихи поэтов Египта”, що з’явилася у Москві 1956 року.

І надалі, незважаючи на завантаженість своїми прямими обов’язками, Ю.М. Кочубей 
продовжував вивчати арабську поезію. Спостерігаючи за літературним життям в араб-
ських країнах, український орієнталіст звернув увагу на розмаїття поетичних шкіл і 
протиборство двох великих тенденцій – традиціоналістів і прихильників новаторства. 
Ставало очевидним, що перемагають новатори, але класична школа не була викреслена 
з літератури, вона продовжувала користуватися любов’ю значної кількості читачів. 
Ю.М. Кочубей вирішив дослідити найбільш активну і популярну школу нової поезії – 
школу “вільного вірша”, щоб з’ясувати її особливості і побачити, в чому полягає від-
мінність між нею та тими школами, які продовжували користуватися традиційною 
поетикою. Найбільша різниця була у системі віршування: дистанціювавшись від суво-
рих законів і норм класичної поезії, поети-новатори поступово виробили свою, значно 
вільнішу систему, яка відповідала сучасному ритмові життя.

В Інституті сходознавства АН СРСР він захистив дисертацію «Виникнення поезії 
“вільного вірша” в Іраку та її художні особливості у світлі традицій арабської поезії» 
(1977). Значним підсумковим внеском Юрія Миколайовича у вивчення сучасної араб-
ської поезії став вихід його монографії «Поэзия “свободного стиха” в Ираке (40-е – 
70-е гг. ХХ ст.)», де вперше на професійному віршознавчому рівні вчений дослідив 
художні особливості поезії “вільного вірша”, яка на сьогодні є провідною поетичною 
школою в арабському світі.

Проголошення Україною незалежності змінило до певної міри напрямок наукової 
праці Ю.М. Кочубея. Набули актуальності відносини з нашими південними сусідами. 
Особливої уваги з боку українських сходознавців потребували наші співгромадяни – 
корінні народи Криму, доля яких склалася трагічно. Значне місце в науковому доробку 
Ю.М. Кочубея займають праці з караїмознавства та історії кримських татар. 

Юрію Миколайовичу
КочубеЮ

80
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Тюркологічні інтереси сходознавця Ю.М. Кочубея охоплюють весь обшир тюрк-
ського світу, переплітаючись із пошуками в галузі історії українського сходознавства. 
Так, він розробляє тему доробку українських науковців у галузі вивчення азербайджан-
ської культури. Що стосується нашого сусіда Туреччини, то значний внесок зробив 
Ю.М. Кочубей і у вивчення турецької культури, насамперед це стосується дослідження 
культурних взаємозв’язків та питань геополітики. Нещодавно ним була опублікована 
монографія “В.В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець” (2011), присвячена непе-
ресічному українському тюркологу. Це – дослідження життя і творчості видатного 
вченого. Робиться висновок, що якби не стався погром українського сходознавства на 
початку 30-х рр. ХХ ст., то в особі В.В. Дубровського ми мали б першокласного тюрко-
лога й умілого перекладача творів турецьких письменників з оригіналу.
Питання іраністики також були завжди присутні у працях Ю.М. Кочубея, присвяче-

них А.Ю. Кримському, зокрема він широко розглядає іраністичні проблеми у таких 
розвідках, як “Елементи компаративізму в літературознавчих працях А.Ю. Кримського” 
та “Освоєння східних форм в українській поезії ХХ ст.”. Юрій Миколайович активно 
працював над реалізацією проекту Інституту сходознавства з публікації ненадрукова-
них і малодоступних сходознавчих праць А.Ю. Кримського, займаючись підготовкою 
до друку спадщини вченого. З його передмовою у 2008 р. вийшов перший, а у 2011 р. – 
другий том “Іраністики”, в якому представлені й невідомі праці А.Ю. Кримського з цієї 
проблематики.
Ю.М. Кочубей постійно бере участь у багатьох зібраннях сходознавців, намагається 

відновити чи започаткувати фахове співробітництво сходознавців і тих, хто цікавиться 
Сходом. Сам він є членом цілого ряду наукових товариств, таких як Всесоюзна асоціа-
ція сходознавців, Російське Палестинське товариство, Наукове товариство Шевченка 
(Європа), Історико-культурна асоціація “Україна – Туреччина”, Український центр ісла-
мознавства. Не відривався вчений від наукового життя і перебуваючи за кордоном: у 
Франції був прийнятий до престижної асоціації орієнталістів – Société asiatique (Париж). 
Має почесне звання doctor honoris causa (2007). Ю.М. Кочубей – президент Українсько-
го товариства зовнішньої політики (м. Київ).
Вчений брав участь у 29, 35, 37 та 38 Міжнародних конгресах сходознавців, Сходо-

знавчих читаннях А. Кримського, численних сходознавчих конференціях у США, Поль-
щі, Туреччині, Лівані та інших країнах. 
Ю.М. Кочубей є автором понад 300 наукових робіт, серед яких – кілька монографій, 

біобібліографічний словник. Його наукові праці розкривають нові аспекти історії та 
теорії названих галузей, а також сприяють успішному розв’язанню багатьох завдань 
української науки.
Ю.М. Кочубей багато років був головним редактором журналу “Східний світ” 

(1997–2008). 
Ю.М. Кочубей веде науковий семінар Інституту сходознавства, де відбувається об-

мін думками і здобувають необхідний досвід молоді науковці. Він неодноразово висту-
пав опонентом на захистах дисертаційних праць. З 1998 року викладає в Дипломатичній 
академії України при МЗС України, читаючи там низку фахових дисциплін. Під його 
керівництвом підготовлена плеяда молодих дипломатів та науковців.
Він ніколи не відмовляється від найрізноманітніших відповідальних доручень – із 

молодечим запалом відгукується на них. Прекрасний товариш, відданий своєму покли-
канню. Характерною рисою Кочубея-дослідника є його увага до нібито другорядних 
фактів, які насправді, з точки зору перспективи, стають вагомим свідченням не лише 
минулого, а й освітлюють шлях до майбутнього.
У безмежній царині вивчення Сходу важко знайти тему, до якої Юрій Миколайович 

залишився б байдужим. Про нього неможливо судити лише за надрукованими праця-
ми – більше може сказати особисте з ним спілкування.
Бажаємо Юрію Миколайовичу Кочубею міцного козацького здоров’я і багато років 

плідної натхненної праці!
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O. Bozhko
THE ACTIVITY OF GABRIEL AIVAZOVSKY
IN THE CONTEXT OF SOCIAL PROCESSES

OF THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY
The archbishop Gabriel Aivazovsky (1812–1880) – is the researcher in Armenian studies, 

orientalist, historian and teacher, the older brother of the famous Russian artist – Ivan Aiva-
zovsky. He was born in Feodosia into a family of an Armenian merchant on May 10, 1812. 
He received a scientific education at the monastery of the Mekhitarist Fathers, on San Lazaro 
Island in Venice. His most important works are “Essay on the History of Russia” (1836), 
“History of the Ottoman State” (2 volumes, 1841), “Essay on Venice congregation of Mekhi-
tarists” (1857). He also wrote books on theology, textbooks for the Armenian schools. In 
1843 he founded and became the first editor of the famous magazine of the Armenian studies 
“Bazmavep”, which still gets published nowadays. This was the magazine which published 
the article by K. Kushneryan in Armenian about the great Ukrainian poet Taras Shevchenko. 
In 1858 after his resignation from the congregation due to disagreements with its leadership 
he returned to Russia with the support of the Russian government. In Feodosia at that time he 
published the popular Armenian magazine “The pigeon of Masis”, and subsequently founded 
the Armenian College which lasted for 13 years.

The article also analyzes the impact of the political events in Europe and Russia, including 
the Crimean war (1853–1856) on Aivazovsky – the famous historian, scientist of the Arme-
nian studies, teacher who significantly contributed into the Armenian educational domain. On 
the example of the activities of the Armenian school in Feodosia, the particularities of the 
politics of the Tsarist Russia of the middle of the 19th century, which restricted the educa-
tional facilities of the non-Russian population, are highlighted.

О.І. Божко
ДІЯЛЬНІСТЬ ҐАБРІЄЛА АЙВАЗОВСЬКОГО

У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СЕРЕДИНИ ХІХ ст.
Архієпископ Ґабрієл Айвазовський (1812–1880) – вірменіст, сходознавець, історик і 

педагог, старший брат відомого російського художника-мариніста І.К. Айвазовського – 
народився у м. Феодосії (Крим) 10 травня 1812 р. в родині дрібного вірменського купця 
Костянтина (Ґеворка) Айвазовського. Здобувши освіту в католицькій Вірменській конґре-
ґації мхітаристів на острові Св. Лазаря у Венеції, він написав історичні дослідження “Ко-
роткий нарис руської історії” (1836), “Історія османської держави” (т. 1, 2; 1841), “Нарис 
історії Венеційської конґреґації мхітаристів” (1857), а також книги з теології, ряд підруч-
ників для вірменських шкіл. 1843 р. він заснував і став першим редактором відомого 
вірменознавчого часопису “Базмавеп”, який видається ще й досі і є найстарішим акаде-
мічним журналом у Європі. Саме на сторінках цього часопису вперше вірменською мо-
вою з’явилася стаття К. Кушнеряна про великого українського поета Т. Шевченка. Вий-
шовши з Конґреґації через незгоду з її керівництвом щодо його ставлення до Вірменської 
апостольської церкви, 1858 р. за підтримки російського уряду він повернувся до Росії, де 
в м. Феодосії видавав популярний вірменський журнал “Голуб Масісу”, а також заснував 
вірменський навчальний заклад “Халібянівське училище”, яке проіснувало 13 років. 
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У статті аналізується також, яким чином політичні події в Європі та Росії, зокрема 
Кримська війна 1853–1856 рр., впливали на діяльність Ґ. Айвазовського – видатного 
вченого-сходознавця, просвітителя й педагога, що зробив значний внесок у розвиток 
вірменської освіти. На прикладі закриття вірменської школи в м. Феодосії висвітлю-
ються особливості політики царської Росії середини ХІХ ст., спрямованої на обмежен-
ня діяльності навчальних закладів неросійських народів. 

А.И. Божко
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАБРИЕЛА АЙВАЗОВСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

СЕРЕДИНЫ ХIX ВЕКА
Архиепископ Габриел Айвазовский (1812–1880) – арменовед, востоковед, историк и 

педагог, старший брат известного русского художника-мариниста И.К. Айвазовского – 
родился в г. Феодосии (Крым) 10 мая 1812 г. в семье мелкого армянского купца Кон-
стантина (Геворка) Айвазовского. Получив образование в Армянской католической 
конгрегации мхитаристов на острове Св. Лазаря в Венеции, он написал исторические 
исследования “Краткий очерк русской истории” (1836), “История османского государ-
ства” (т. 1, 2; 1842), “Очерк истории Венецианской конгрегации мхитаристов” (1857), а 
также книги по теологии, ряд учебников для армянских школ. В 1843 г. он основал и 
стал первым редактором известного арменоведческого журнала “Базмавеп”, издающе-
гося до сих пор и являющегося старейшим в Европе академическим изданием. Именно 
на страницах этого журнала впервые на армянском языке появилась статья К. Кушне-
ряна о великом украинском поэте Т. Шевченко. Выйдя из Конгрегации из-за несогласия 
с позицией ее руководства в отношении Армянской апостольской церкви, в 1858 г. при 
поддержке российского правительства он возвратился в Россию, где в г. Феодосии про-
должил издавать популярный армянский журнал “Голубь Масиса”, а также основал ар-
мянское учебное заведение “Халибяновское училище”, просуществовавшее 13 лет.
В статье анализируется, каким образом политические события в Европе и России, в 

частности Крымская война 1853–1856 гг., повлияли на деятельность Г. Айвазовского – 
известного ученого-востоковеда, просветителя и педагога, внесшего значительный 
вклад в развитие армянского просвещения, в частности в Крыму. На примере закрытия 
армянского училища в Феодосии освещаются также особенности политики царской 
России середины ХIX в., направленной на ограничение деятельности национальных 
учебных заведений нерусских народов.

O. Bubenok
THE DESCENDANTS OF THE SARMATIANS 

IN THE STEPPES OF EASTERN EUROPE 
(VI–XIV CENTURIES AD)

In this paleo-ethnographic research the main attention is concentrated on the explain of 
reasons of the protracted maintenance in the steppes of Eastern Europe of the population ge-
netically related not only to the early proto-Bulgarians but also to the late Sarmatians of 
Lower Volga. Bringing in of ethnographic material allowed to come to the conclusion, that 
the descendants of these Sarmatians in the association of proto-Bulgarians occupied more 
subzero stage in a social hierarchy and therefore they fully passed to the settled way of life 
in the Khazar period. Exactly this factor assisted maintenance of these settled groups of popu-
lation of steppe in the subsequent Tork, Polovcian and Mongolian periods. The settled way 
of life in steppe also assisted functioning among these clans the ethnic name Jases, what be 
going on from one of denotations for the Sarmatians-Alans – As. However in this field of re-
searches we have many unsolved questions among that: an origin of variant of the ethnic 
name Jases; when could these descendants of Sarmatians go across from Iranian to the Tur-
kic language, etc.
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О.Б. Бубенок
НАЩАДКИ САРМАТІВ

У СТЕПАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (VI–XIV ст.)
У цьому палеоетнографічному дослідженні здійснено спробу пояснити причини 

тривалого збереження в степах Східної Європи населення, яке було генетично пов’язане 
не тільки з ранніми протоболгарами, а й з пізніми сарматами Нижньої Волги. Залучення 
етнографічного матеріалу дозволило дійти висновку, що нащадки цих сарматів в 
об’єднанні протоболгар зайняли найнижчу сходинку в соціальній ієрархії і тому в 
хозарський період цілком перейшли до осілого способу життя. Саме цей фактор сприяв 
збереженню цих осілих груп населення степу в наступні торчеський, половецький та 
монгольський періоди. Осілий спосіб життя в степу також сприяв функціонуванню 
серед цих родових груп самоназви яси, що походить від одного з позначень для сармато-
аланів – ас. Однак у цьому напрямку існує ще чимало невирішених питань, серед яких: 
походження варіанта етноніма – яси; невизначеність часу, коли ці нащадки сарматів 
могли перейти з іранської на тюркську мову, тощо. 

О.Б. Бубенок
ПОТОМКИ САРМАТОВ 

В СТЕПЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (VI–XIV вв.)
В данном палеоэтнографическом исследовании предпринята попытка объяснить 

причины длительного сохранения в степях Восточной Европы населения, генетически 
связанного не только с ранними протоболгарами, но и поздними сарматами Нижней 
Волги. Привлечение этнографического материала позволило прийти к выводу, что по-
томки этих сарматов в объединении протоболгар заняли низшую ступень в социальной 
иерархии и поэтому в хазарский период полностью перешли к оседлому образу жизни. 
Именно этот фактор способствовал сохранению этих оседлых групп населения степи в 
последующие торческий, половецкий и монгольский периоды. Оседлый образ жизни в 
степи также способствовал функционированию среди этих родовых групп самоназва-
ния ясы, происходящего от одного из обозначений для сармато-аланов – ас. Однако в 
данном направлении существует еще немало неразрешенных вопросов, среди которых: 
происхождение варианта этнонима – ясы; неопределенность времени, когда эти потом-
ки сарматов могли перейти с иранского на тюркский язык, и т.п. 

I. Habibbayli
STAGES OF FORMATION OF THE AZERBAIJANISM IDEAL

AND MODERNISM
The article deals with the processes of formation of the azerbaijanism ideology as a na-

tional ideal and state ideology in Azerbaijan.
Formation of the azerbaijanism idea in Azerbaijan has begun since the second half of the 

XIX century and reached its level of developed scientific-literary thought at the beginning of 
the XX century. Prominent Azerbaijan writers Mammadagha Shahtakhtli (1846–1931), Jalil 
Mammadguluzadeh (1869–1931) and others paid great contributions to this process.

In spite of all difficulties also during the years of Soviet power the azerbaijanism ideal, 
though not in the political-ideological level, was caused to live in literature and art. Thanks to 
the rational activity of the prominent men of pen, like Samad Vurgun (1906–1956), Mirza 
Ibrahimov (1911–1993), Rasul Rza (1910–1981), Bakhtiyar Vahabzadeh (1925–2009), Khalil 
Rza (1932–1994), Mammad Araz (1933–2004) and others in this direction, the azerbaijanism 
ideal forms the basis of national thought of the people.

At present the azerbaijanism training forms the state ideology of the independent Azerbaijan.
The azerbaijanism ideal unites the Azerbaijanis all over the world and directs the activity 

of Diaspora organizations. 
The azerbaijanism ideal is also a system which covers ties and cooperation of friendly 

countries to Azerbaijan. The development of the Azerbaijan-Ukrainian ties of century-old 
historical traditions in the contemporary level is an organic component of this system. 
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І.А. Габіббейлі
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛУ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА

ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті йдеться про процеси формування ідеалу азербайджанства як національного 

ідеалу і державної ідеології.
Азербайджанство як національний ідеал почало формуватися із другої половини 

ХІХ століття, а на початку ХХ століття піднялося на рівень літературного мислення. 
Великі заслуги у цій галузі належать видним азербайджанським письменникам Мога-
медазі Шахтахтинському (1869–1931), Джалілу Мамедкулізаде (1869–1931) та іншим.
Незважаючи на всі труднощі, у роки радянської влади ідеал азербайджанства все ж 

таки існував, але не на політико-ідеологічному рівні, а в літературі та мистецтві. Завдя-
ки плідній діяльності видатних художників слова Самеда Вургуна (1906–1956), Мірзи 
Ібрагімова (1911–1993), Расула Рзи (1910–1981), Бахтіяра Вагабзаде (1925–2009), Халі-
ла Рзи (1932–1994), Мамеда Араза (1933–2004) та інших ідеал азербайджанства ліг в 
основу національного мислення народу.
Нині вчення азербайджанства є державною ідеологією Азербайджану.
Ідеал азербайджанства сьогодні поєднує навколо себе азербайджанців усього світу, 

орієнтує діяльність діаспорних організацій.
Ідеал азербайджанства є системою, яка включає зв’язки і співробітництво із дружні-

ми країнами. У наші дні складовою частиною цієї системи неодмінно є й розвиток 
азербайджано-українських зв’язків, що мають багатовікові історичні традиції.

И.А. Габиббейли
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛА АЗЕРБАЙДЖАНСТВА

И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье речь идет о процессах формирования идеала азербайджанства как нацио-

нального идеала и государственной идеологии.
Азербайджанство как национальный идеал начало формироваться со второй поло-

вины ХIХ века, а в начале ХХ века поднялось на уровень литературного мышления. 
Большие заслуги в этой области принадлежат видным азербайджанским писателям Мо-
гамедаге Шахтахтинскому (1869–1931), Джалилу Мамедкулизаде (1869–1931) и другим.
Несмотря на все трудности, в годы советской власти идеал азербайджанства все-

таки существовал, но не на политико-идеологическом уровне, а в литературе и искус-
стве. Благодаря плодотворной деятельности выдающихся художников слова Самеда 
Вургуна (1906–1956), Мирзы Ибрагимова (1911–1993), Расула Рзы (1910–1981), Бахтия-
ра Вагабзаде (1925–2009), Халила Рзы (1932–1994), Мамеда Араза (1933–2004) и дру-
гих идеал азербайджанства лег в основу национального мышления народа.
В настоящее время учение азербайджанства является государственной идеологией 

Азербайджана.
Идеал азербайджанства сегодня объединяет вокруг себя азербайджанцев всего мира, 

ориентирует деятельность диаспорских организаций.
Идеал азербайджанства является системой, включающей связи и сотрудничество с 

дружественными странами. В наши дни составной частью этой системы непременно 
является и развитие азербайджано-украинских связей, имеющих многовековые истори-
ческие традиции.

A. Zelinsky
DIVINATION OF PTOLEMY І BY THE RHODIANS: 

A RATIO OF MERITS AND COMPENSATIONS
In the summer of 304 BC the son and co-regent of Antigonus Monophtalmus, Demetrius 

Poliorcetes, had been compelled to stop his year-long siege of the Rhodes. The reason for this 
was successful military operations of the governor of Macedonia Cassander, in Attica. At the 
same time, it was the king of Egypt, Ptolemy I, who had been proclaimed the Savior and award-
ed with divine honors. In my opinion, the reason for so high esteem of Ptolemy’ contribution in 
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the rescuing of the island state was his transfer to Cassander of strategically important city of 
Corinth, that, in turn, and has induced the governor of Macedonia to intrusion into Attica.

А.Л. Зелінський
ОБОЖНЕННЯ ПТОЛЕМЕЯ І РОДОСЦЯМИ: 
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСЛУГ І ВИНАГОРОДИ

Літом 304 року до Р.Х. син і співправитель Антігона Монофтальма, Деметрій Поліор-
кет, був змушений припинити річну облогу Родосу. Безпосередньою причиною цього 
стали успішні бойові дії правителя Македонії Кассандра в Аттиці. Проте своїм головним 
рятівником родосці проголосили царя Єгипту Птолемея І, котрого й удостоїли божесь-
кими почестями. На мою думку, причиною такої високої оцінки внеску Птолемея у 
справу порятунку острівної держави стала передача ним у володіння Кассандра страте-
гічно важливого міста Коринта, що, у свою чергу, й спонукало правителя Македонії до 
вторгнення в Аттику.

А.Л. Зелинский
ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ПТОЛЕМЕЯ І РОДОСЦАМИ:
СООТНОШЕНИЕ ЗАСЛУГ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Летом 304 года до н.э. сын и соправитель Антигона Монофтальма, Деметрий По-
лиоркет, был вынужден прекратить годичную осаду Родоса. Причиной тому стали успеш-
ные боевые действия правителя Македонии Кассандра в Аттике. Вместе с тем своим 
главным избавителем родосцы провозгласили царя Египта Птолемея І, которого и удо-
стоили божескими почестями. По моему мнению, причиной столь высокой оценки 
вклада Птолемея в дело спасения островного государства стала передача им Кассандру 
стратегически важного города Коринфа, что, в свою очередь, и побудило правителя 
Македонии к вторжению в Аттику.

Y. Kochubey
ARAB AND ARABIST TAUFIQ KEZMA (1882–1958)

The article is devoted to the 130th anniversary of the birth of the prominent Ukrainian 
Orientalist born in Damascus T.G. Kezma, it presents his biography, describes his research 
and pedagogical activities, his contribution to the development of Arab Studies in Ukraine. 
The author has used archival materials as well as his own souvenirs. 

Ю.М. Кочубей
АРАБ І АРАБІСТ ТАУФІК КЕЗМА (1882–1958)

У статі, присвяченій 130-й річниці від дня народження визначного українського 
орієнталіста арабського походження Т.Г. Кезми, висвітлюються його життєвий шлях і 
науково-педагогічна діяльність, внесок у розбудову арабістики в Україні. Стаття побу-
дована на архівних матеріалах і особистих спогадах автора.

Ю.Н. Кочубей
АРАБ И АРАБИСТ ТАУФИК КЕЗМА (1882–1958)

В статье, посвященной 130-й годовщине со дня рождения выдающегося украинско-
го ориенталиста арабского происхождения Т.Г. Кезмы, освещается его жизненный путь 
и научно-педагогическая деятельность, вклад в развитие арабистики в Украине. В ста-
тье использованы архивные материалы и личные воспоминания автора.

D. Markov
THE UNIFICATION OF NEPAL:

THE POLITICAL & SOCIAL ASPECT (XVI – LATER HALF OF THE XVIII cc.)
The article is devoted to the process & peculiarities of building of the unified state in Ne-

pal from the genesis of that process until the II h. of XVIII century, when the kingdom was 
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established by the prince Prithvi Narayan Shah of Gorkha. Special attention is paid to the ac-
tivity & role of Prithvi Narayan Shah in the unification of Nepalese principalities into one big 
state. Social circumstances are being analysed as an integral part of the many-sided process 
of unification. The paper also deals with the representation of the ideal state & society by the 
founders of the kingdom. The concept of dhungo is also discussed.

Д.Є. Марков 
СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОНЕПАЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 

ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
(XVI – 2-га пол. XVIII ст.)

Стаття розглядає процес і особливості створення єдиної держави в Непалі від генези 
цього процесу у Середньовіччі до 2-ї пол. XVIII ст., коли королівство було засновано 
князем Горхи Прітхві Нараяном Шахом. Особлива увага приділяється діяльності короля 
Прітхві Нараяна Шаха та його ролі в об’єднанні непальських князівств. Аналізуються 
соціальні умови і чинники як складові цього багатостороннього процесу у період XVI – 
2-гої пол. XVIII ст. Стаття також розглядає уявлення творців єдиного гімалайського ко-
ролівства про ідеальну державу і суспільство, а також концепт дхунго. 

Д.Е. Марков 
СОЗДАНИЕ ОБЩЕНЕПАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(XVI – 2-я пол. XVIII в.)
Статья рассматривает процесс и особенности возникновения единого государства в 

Непале от генезиса этого процесса в Средневековье до 2-й пол. XVIII ст., когда коро-
левство было создано князем Горхи Притхви Нараяном Шахом. Особое внимание уде-
ляется деятельности короля Притхви Нараяна Шаха и его роли в объединении не-
пальских княжеств. Анализируются социальные условия и факторы протекания этого 
многогранного процесса в период XVI – 2-й пол. XVIII ст. Статья также рассматривает 
представления об идеальном государстве и обществе, доминирующие среди творцов 
единого непальского государства, а также концепт дхунго.

Yа. Pylypchuk 
SOCIAL AND STATE ORGANIZATION OF QIPCHAQS 

IN THE IX–XIII CENTURIES
This article is devoted to the study of social order of Qipchaqian chiefdoms. Qipchaq so-

ciety of IX–XIII centuries can be considered as typical nomad. Qipchaqian leaders were not 
like European lords, but had great wealth and social differentiation that had gone far enough. 
Charismatic clans and families were the ground of social hierarchy. Beys were major support 
of the power of confederations and rulers. Är’s – free nomads that had weapons were part of 
army of beys. Qipchaqs in IX–XIII centuries considering their social order can be compared 
with Germans on the epoch of “Völkerwanderung”.

Я.В. Пилипчук 
СУСПІЛЬНИЙ ЛАД 

ТА ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИПЧАКІВ ІХ–ХІІІ ст.
Стаття присвячена дослідженню кипчацького соціуму ІХ–ХІІІ ст., який можна вва-

жати типово кочівницьким. Вожді кипчаків не були феодалами на зразок європейців, 
проте вже мали великі статки, й соціальна диференціація у кипчаків зайшла досить 
далеко. Основу соціальної ієрархії становили харизматичні клани та роди. Опорою 
влади вождів конфедерацій і правителів племен були беки. До дружин беків входили 
ери – прості вільні кочівники, які мали зброю. У плані суспільної організації кипчаків 
ІХ–ХІІІ ст. можна порівняти з германцями початку епохи Великого переселення наро-
дів.
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Я.В. Пилипчук 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЫПЧАКОВ ІХ–ХІІІ вв.
Статья посвящена исследованию кыпчакского социума ІХ–ХІІІ вв., который можно 

считать типично кочевническим. Вожди кыпчаков не были феодалами, но все же име-
ли большие богатства, и социальная дифференциация у них зашла достаточно далеко. 
Основой социальной иерархии были харизматические кланы и роды. Опорой власти 
вождей конфедераций и правителей племен являлись беки. В состав дружин беков вхо-
дили эры – простые свободные кочевники. Кыпчаков ІХ–ХІІІ вв. в плане обществен-
ной организации можно сравнить с германцами начала эпохи Великого переселения 
народов.

A. Ponomaryov
CRIMEAN KHANAT AGGRESSION 

AGAINST CHERKES-TEMERGOITIES IN 1761–1762
Question that are connected with Crimean Khanate attack on cherkes-timergoities are 

firstly examined in Ukrainian historiography in this research. Also we are deal with issues 
that are connected with the Crimean Khan (Krym-Gyrei) preparation to the military campaign 
on North Caucasus in spring 1761 with the goal to get the yasyr. There are mentioned the 
conditions of the preparation to this action. The development of the campaign, its conse-
quences and attempts to repeat it during 1762 are given in space-time dimension. Also, great 
attention is paid to relations of Khan Crimean (Krym-Gyrei) with Cuban seraskier (Bagadyr-
Gyrei) whose conversion to cherkes-timergoities side made possible defeat of Crimea-Nagai 
military coalition on May 1761.

О.М. Пономарьов
АГРЕСІЯ КРИМСЬКОГО ХАНАТУ 

ПРОТИ ЧЕРКЕСІВ-ТЕМИРГОЙЦІВ У 1761–1762 РОКАХ
Вперше в українській історіографії розглядаються питання, пов’язані з нападом 

Кримського ханату у 1761–1762 роках на черкесів-темиргойців. У зв’язку з цим висвіт-
люється проблематика, пов’язана з підготовкою кримського хана Крим-Гірея до вій-
ськового походу на Північний Кавказ навесні 1761 року з метою отримання ясиру з 
черкесів-темиргойців. Вказуються передумови підготовки цієї акції. У просторово-
часовому вимірі подаються розвиток цього походу, його наслідки, а також намагання 
повторити його протягом 1762 року. Поряд із цим значна увага приділяється відноси-
нам Крим-Гірея з кубанським сераскером Багадир-Гіреєм, перехід якого на бік темир-
гойців уможливив поразку військ кримсько-ногайської коаліції в травні 1761 року.

А.М. Пономарев
АГРЕССИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

ПРОТИВ ЧЕРКЕСОВ-ТЕМИРГОЙЦЕВ В 1761–1762 ГОДАХ
Впервые в украинской историографии рассматриваются вопросы, связанные с на-

падением Крымского ханства в 1761–1762 годах на черкесов-темиргойцев. В связи с 
этим затрагивается проблематика, связанная с подготовкой крымского хана Крым-
Гирея к военному походу на Северный Кавказ весной 1761 года с целью получения 
ясыря с черкесов-темиргойцев. Указываются предпосылки подготовки этой акции. В 
пространственно-временном измерении дано развитие похода, его последствия, а 
также попытки повторить его на протяжении 1762 года. Наряду с этим значительное 
место уделяется отношениям Крым-Гирея с кубанским сераскером Багадыр-Гиреем, 
измена которого сделала возможным поражение войск крымско-ногайской коалиции в 
мае 1761 года.
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E. Khairedinova 
RECONSTRUCTION OF A FEMALE COSTUME 

OF THE CRIMEAN GOTHS OF THE 5th – 7th CENTURIES
Female costume of the Crimean Goths of the 5th – 7th centuries is reconstructed basing on the 

materials of archaeological materials. Data of Byzantine written sources and iconography, finds 
of intact samples or fragments of original early medieval clothes enable to approximate recon-
structions to historic realities. In a costume there are two main elements – a dress with a blind, 
half-round neck, encircled with a belt, and shoulder mantlet. In the 5th – the first half of the 6th 
centuries they wore a narrow belt without a buckle, or with a small buckle, and a mantel was 
fastened with one or two fibulas. The costume changed in about mid-6th century, when eastern-
German garment tied with a wide belt with a large buckle came into fashion. Mantlet was fas-
tened on shoulders with a pair of similar fibulas heads downwards. Attire was completed with 
decorations: a pair of earrings, beads, bracelets on each wrist, sometimes – with a ring or signet 
ring. They wore footwear in the form of not high soft shoes fixed on the foot with small straps.

Е.А. Хайредінова 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖІНОЧОГО КОСТЮМА 

КРИМСЬКИХ ГОТІВ V–VІІ ст.
Жіночий костюм кримських готів V–VІІ ст. реконструюється на підставі археологіч-

них матеріалів. Дані візантійських письмових джерел та іконографії, знахідки цілих 
зразків або фрагментів справжнього ранньосередньовічного одягу дозволяють наблизи-
ти реконструкції до історичних реалій. У костюмі виділено два основні елементи – 
плаття із глухою, напівкруглою горловиною, оперезане ременем, і наплічну накидку. У 
V – першій половині VІ ст. носили вузький ремінь без пряжки або з невеликою пряж-
кою, а накидку застібали однією або двома невеликими фібулами. Костюм змінився 
близько середини VІ ст., коли в моду ввійшов східногерманський парадний одяг, що 
підв’язувався широким ременем з великою пряжкою. Накидку пристібали на плечах 
парою однакових фібул, розташованих головкою вниз. Убір доповнювався прикрасами: 
парою серг, намистом, браслетом на кожне зап’ястя, іноді східногерманською каблуч-
кою або перснем. На ногах носили шкіряне взуття у вигляді невисоких м’яких череви-
ків, що фіксувалися на нозі ремінцями.

Э.А. Хайрединова 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 

КРЫМСКИХ ГОТОВ V–VII вв.
Женский костюм крымских готов V–VII вв. реконструируется на основании археоло-

гических материалов. Данные византийских письменных источников и иконографии, 
находки целых образцов или фрагментов подлинной раннесредневековой одежды позво-
ляют приблизить реконструкции к историческим реалиям. В костюме выделены два 
основных элемента – платье с глухой, полукруглой горловиной, опоясанное ремнем, и 
наплечную накидку. В V – первой половине VI в. носили узкий ремень без пряжки либо 
с небольшой пряжкой, а накидку застегивали одной или двумя небольшими фибулами. 
Костюм изменился около середины VI в., когда в моду вошла восточногерманская па-
радная одежда, подвязывавшаяся широким ремнем с большой пряжкой. Накидку при-
стегивали на плечах парой одинаковых фибул, расположенных головкой вниз. Убор 
дополнялся украшениями: парой серег, бусами, браслетом на каждое запястье, иногда – 
кольцом или перстнем. На ногах носили кожаную обувь в виде невысоких мягких баш-
маков, фиксировавшихся на ноге ремешками.

N. Zub (Rudenko)
TO THE HISTORY OF THE CREATION OF ONE BOOK:

LIFE AND SCIENTIFIC WORK OF O.O. LEBEDEV (1886–1930)
In the article is examined the personality of bibliographer and historiographer, historian 

and ethnographer O.O. Lebedev, his scientific tendencies and achievement. The circumstances 
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of writing those one of the most significant works created O. Lebedev are opened. Special 
attention is given to the analysis of its epistolary heritage to the well-known Ukrainian histo-
rians M.I. Petrov, F.I. Titov, V.S. Ikonnikov, which being currently stored in the archives of 
the Manuscript Institute of the Vernadsky National Library of the Ukraine.

Н.М. Зуб (Руденко)
ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ОДНІЄЇ КНИГИ: 

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О.О. ЛЕБЕДЄВА (1886–1930)
У статті розглядається постать бібліографа та джерелознавця, історика та етнографа 

О.О. Лебедєва, його наукові устремління та здобутки. Розкрито обставини написання 
однієї з найвагоміших праць, створених О. Лебедєвим. Особливу увагу звернено на 
аналіз його епістолярної спадщини – листів до відомих українських істориків М.І. Пе-
трова, Ф.І. Титова, В.С. Іконникова, – що зберігається у фондах Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.

Н.Н. Зуб (Руденко)
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДНОЙ КНИГИ: 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А.А. ЛЕБЕДЕВА (1886–1930)
В статье рассматривается личность библиографа и источниковеда, историка и этно-

графа А.А. Лебедева, его научные устремления и достижения. Раскрыты обстоятель-
ства написания одной из наиболее значимых работ, созданных А. Лебедевым. Особое 
внимание уделено анализу его эпистолярного наследия – писем к известным украин-
ским историкам Н.И. Петрову, Ф.И. Титову, В.С. Иконникову, – что хранится в фондах 
Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского.

V. Bushakov
THE ETHNONYMS TUNGUSES, EVENS AND EVENKS
(TO THE SEMANTIC TYPOLOGY OF ETHNONYMS)

The ethnonym Tungus has been explained from the Evenk and Even ethnonym Donki ‘in-
habitant of the mountain taiga’ and the ethnonyms Even and Evenk – the Tungus word related 
to the Evenk evγiγen ‘living here’, ‘living on the low slope’.

В.А. Бушаков
ЕТНОНІМИ ТУНГУСИ, ЕВЕНИ ТА ЕВЕНКИ

(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)
Етнонім тунгус пояснюється з евенкійського й евенського етноніма донкі ‘мешка-

нець гірської тайги’, а етноніми евен і евенк – із тунгуського слова, спорідненого з евен-
кійським эвгигэн ‘той, хто живе тут’, ‘той, хто живе на нижньому схилі’. 

В.А. Бушаков
ЭТНОНИМЫ ТУНГУСЫ, ЭВЕНЫ И ЭВЕНКИ

(К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЭТНОНИМОВ)
Этноним тунгус объясняется из эвенкийского и эвенского этнонима донки ‘обита-

тель горной тайги’, а этнонимы эвен и евенк – из тунгусского слова, родственного эвен-
кийскому эвгигэн ‘живущий здесь’, ‘живущий на нижнем склоне’.

M. Okhrimenko
IDIOETHNIC SPECIFICITY 

OF THE PERSIAN AND UKRAINIAN PHRASEOLOGICAL UNITS 
OF THE PHRASEOLOGICAL AND SEMANTIC SUBFIELD

“NEUTRAL EMOTIONS”
The submitted paper is dedicated to the study of idioethnic specificity of the phraseologi-

cal units which denominate human emotions that enter into the composition of two micro 
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fields: “Calm” and “Indifference”. The emotions referred to the micro fields are characterized 
as neutral. The greatest interest for the suggested study is a semantic analysis of the above-
mentioned phraseological units in modern Persian and Ukrainian and detection of the main 
similarities and differences in the verbalization of the neutral emotions in the phraseological 
views of the world of Persian and Ukrainian people. 

М.А. Охріменко
ІДІОЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА 

ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО СУБПОЛЯ “НЕЙТРАЛЬНІ ЕМОЦІЇ”

Статтю присвячено дослідженню ідіоетнічної специфіки фразеологічних одиниць 
на позначення емоцій людини, які входять до складу двох мікрополів: “Спокій” і “Бай-
дужість”. Емоції, які складають зазначене субполе, характеризуються як нейтральні. 
Найбільший інтерес для дослідження становлять семантичний аналіз вищезгаданих 
фразеологічних одиниць сучасних перської та української мов, виявлення основних по-
дібностей і відмінностей у вербалізації нейтральних емоцій у фразеологічних картинах 
світу іранців та українців.

М.А. Охрименко
ИДИОЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

ПЕРСИДСКИХ И УКРАИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕ-
СКОГО СУБПОЛЯ “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ” 

Предлагаемая статья посвящена исследованию идиоэтнической специфики фразео-
логических единиц, которые обозначают эмоции человека, входящие в состав двух ми-
крополей: “Спокойствие” и “Равнодушие”. Эмоции, которые составляют упомянутые 
микрополя, характеризуются как нейтральные. Наибольший интерес для исследования 
представляет семантический анализ вышеупомянутых фразеологических единиц со-
временных персидского и украинского языков, выявление основных сходств и отличий 
в вербализации нейтральных эмоций во фразеологических картинах мира иранцев и 
украинцев.

H. Vertiyenko 
THANATOLOGICAL MYTH IN ANCIENT EGYPT 

AND ANCIENT IRANIAN WORLD:
SOME PARALLELS

In the basis of the funerary rites there is the system of the mythological representations of 
the afterlife and the archetype mythologems which create the ideological model for practical 
ritual actions. The similarity of the Egyptian and Iranian versions of Thanathological myths is 
discussed and compared in the paper. The two-stage structure of these narrations can be con-
nected with process of the centralized state and the royal power forming. Early written tradi-
tion in both cultures could fix the certain transitive moment of laying of a new variant on the 
archaic myth. 

Г.В. Вертієнко 
ТАНАТОЛОГІЧНИЙ МІФ У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ 

ТА ДАВНЬОІРАНСЬКОМУ СВІТІ:
ДЕЯКІ ПАРАЛЕЛІ

В основу поховальних обрядів покладено систему міфологічних уявлень щодо по-
смертного життя та архетипових міфологем, що формують ідеологічну модель для 
практичних ритуальних дій. У статті розглянуто і зіставлено схожість єгипетської та 
іранської версій танатологічного міфу. Двостадіальна структура цих оповідей може 
бути пов’язана з процесом централізації держави і формування царської влади. Рання 
письмова традиція в обох культурах могла зафіксувати певний перехідний момент на-
кладання нового варіанта на архаїчний міф.
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А.В. Вертиенко
ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

И ДРЕВНЕИРАНСКОМ МИРЕ:
НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В основе погребальных обрядов лежит система мифологических представлений о 
загробной жизни и архетипных мифологем, которые формируют идеологическую мо-
дель для практических ритуальных действий. В статье рассмотрено и сопоставлено 
сходство египетских и иранских версий танатологического мифа. Двухстадиальная 
структура этих повествований может быть связана с процессом централизации госу-
дарства и формированием царской власти. Ранняя письменная традиция в обеих куль-
турах могла зафиксировать определенный переходный момент наложения нового 
варианта на архаический миф.

V. Rubel
DRAGON YAMATA-NO OROCHI: 

RECONSTRUCTION OF THE “ORIGINAL” APPEARANCE
In the article the traditional representation of mythological dragon Yamata-no orochi as an 

eight-headed and eight-tailed monster is refuted. The critical research of the hieroglyphical 
spelling of its name allows to assume that the correct interpretation of the name Yamata-no 
orochi means: “The big snake from a mountain valley (gorge)”.

В.А. Рубель
ДРАКОН ЯМАТА-НО ОРОЧІ: 

ВІДТВОРЕННЯ “ПЕРВІСНОЇ” ЗОВНІШНОСТІ
У статті спростовується традиційне уявлення про міфологічного дракона Ямата-но 

орочі як про восьмиголового та восьмихвостого монстра. Критичний аналіз ієрогліфіч-
ного написання його найменування дає підстави припускати, що насправді ім’я Ямата-
но орочі означає “Великий змій із гірської долини (ущелини)” або “Великий змій із 
долини, де багато гір”, а у звичнішій вимові – просто “Змій-Горинич”. 

В.А. Рубель
ДРАКОН ЯМАТА-НО ОРОТИ:

ВОССОЗДАНИЕ “ПЕРВИЧНОЙ” ВНЕШНОСТИ
В статье опровергается традиционное представление о мифологическом драконе 

Ямата-но ороти как о восьмиголовом и восьмихвостом монстре. Критический анализ 
иероглифического написания его наименования позволяет допустить, что на самом 
деле имя Ямата-но ороти означает “Большой змей из горной долины (ущелья)” или 
“Большой змей из долины, где много гор”, а в более привычном звучании – просто 
“Змей-Горыныч”. 

N. Tarasenko
ON THE ONE SOLAR MOTIVE 

IN THE ANCIENT EGYPTIAN ART OF THE NEW KINGDOM
The images of the hands of Heavenly Goddess holding a solar disk, as component of 

various sacral scenes in funeral art of Ancient Egypt of the 2nd millennium BC are considered 
in the paper. The motive has the cosmological semantics connected with a concept of solar 
movement and idea of the sky in shape of the anthropomorphous Goddess.

М.О. Тарасенко
ПРО ОДИН СОЛЯРНИЙ МОТИВ 

У ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ НОВОГО ЦАРСТВА 
У статті розглянуто зображення рук небесної богині, що утримують сонячний диск, 

як компонент різноманітних сакральних сцен у поховальному мистецтві Стародавнього 
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Summaries

Єгипту ІІ тис. до н.е. Мотив має космологічну семантику, пов’язану з концептом соняч-
ного руху й уявленням про небо в подобі антропоморфної богині.

Н.А. Тарасенко
ОБ ОДНОМ СОЛЯРНОМ МОТИВЕ

В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОМ ИСКУССТВЕ
НОВОГО ЦАРСТВА 

В статье рассмотрены изображения рук небесной богини, держащих солнечный 
диск, как компонент различных сакральных сцен в погребальном искусстве Древнего 
Египта II тыс. до н.э. Мотив имеет космологическую семантику, связанную с концеп-
том солнечного движения и представлением о небе в облике антропоморфной богини.

A. Bogomolov, S. Danylov, I. Semyvolos
LAND DISPUTES

AS A FACTOR OF SOCIAL CONFLICTS IN CRIMEA
The article represents three case studies of conflicts around large land plots in the villages 

of Myrne, Molodizhne (both – Simferopol district) and Rivne (Chervonohvariidsky district) 
in Crimea. The former two cases represent unsettled disputes between large groups of Crimea 
Tatar claimants and the local authorities (also private plot owners in the case of Molodizhne), 
while the latter case study discusses a case of successful professional mediation with a strong 
back up on the part of local self-government that resulted in a settlement of the dispute. The 
article discusses the current mechanisms of land dispute resolution and the reasons why they 
often appear to be inefficient of insufficiently effective (courts, government-sponsored settle-
ment commission and mediation). The article analyses the perceptions of the participants of 
protest actions in support of collective land claims, leaders of the organizations that protect 
the land rights and interests of different groups. Based on these perceptions and the analysis 
of the actual practices of dispute resolution, the authors suggests ways to ensure what could 
be viewed as a legitimate and socially fair approach to the land dispute resolution.

О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос
ЗЕМЕЛЬНІ СУПЕРЕЧКИ

ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У КРИМУ
У статті на прикладі трьох земельних конфліктів у с. Мирне, Молодіжне та Рівне в 

АР Крим розглянуто основні фактори (не)ефективності механізмів врегулювання зе-
мельних суперечок (суди, земельні узгоджувальні комісії та медіації). Проаналізовано 
уявлення учасників протестних акцій, лідерів організацій, які захищають права та ін-
тереси різноманітних груп щодо колективних та індивідуальних прав на землю, пробле-
ми самозахоплень і врегулювання земельних суперечок. Виходячи з цих уявлень та наяв-
них практик, показано, якими мають бути механізми врегулювання земельних суперечок, 
щоб вони сприймалися як легітимні та справедливі усіма учасниками конфлікту.

А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В КРЫМУ
В статье на примере трех земельных конфликтов в с. Мирное, Молодежное и Ровное 

в АР Крым рассмотрены основные факторы (не)эффективности механизмов урегули-
рования земельных споров (суды, земельные согласительные комиссии и медиации). 
Проанализировано представления участников протестных акций, лидеров организаций, 
которые защищают права и интересы различных групп относительно коллективных и 
индивидуальных прав на землю, проблемы самозахватов и урегулирования земельных 
споров. Исходя из этих представлений и имеющихся практик, показано, какими долж-
ны быть механизмы урегулирования земельных споров, чтобы они воспринимались как 
легитимные и справедливые всеми участниками конфликта.
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