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Сучасний етап історико-культурних досліджень відзначається зростанням інтересу 
до археологічних джерел, як носіїв багатомірної інформації, важливих чинників 

реконструкції суспільств минулого, взаємодії культур та цивілізацій. Саме археологічні 
джерела дають унікальну можливість розібратися в розмаїтті культур багатоетнічного 
середовища, отримати інформацію як про неписьменні, так і більш пізні часи.

Як засвідчує аналіз історіографії останніх десятиліть, тематики різноманітних між-
народних форумів, “усвідомлення історичної сутності археології – одне з найважливі-
ших її досягнень останнього часу” [Толочко 1997, 5]. Завдяки масовому характеру архео-
логічних матеріалів та використанню статистичного аналізу, змінам, що фіксуються в 
надрах певної матеріальної культури, вдається простежити трансформацію культурного 
розвитку. Одним з потенціалів отримання нового знання розглядається можливість ви-
вчення матеріальної культури різних за соціальним та майновим станом, у тому числі 
неелітних, груп населення [Baram, Caroll 2000, 162–163].

Завдяки природно-географічному та стратегічному положенню Україна є одним із 
ключових районів східноєвропейського простору. Це територія стику, пересування, пе-
рехрестя та інтеграції суспільств із різними культурно-господарськими типами, зокрема 
осілого і кочового населення, що зумовило її надзвичайну етнокультурну строкатість. 

Саме тому одним з актуальних напрямків досліджень є вивчення етнокультурного 
процесу та цивілізаційних світів у поєднанні всіх складових її історії. Як вважав видат-
ний український сходознавець Омелян Прицак, «це не історія української етнічної маси 
(етнізм не є об’єктом історії), а міряна лінеарним часом багатоперспективна візія мину-
лого усіх типів держав і спільнот, що існували на теперішній українській території в 
минулому, та їх носіїв (еліт), політично свідомих (“політичних українців”), і перейня-
тих ними розвинутих цивілізацій» [Прицак 1991, 60]. До великої частини “держав і 
спільнот, що існували” на території сучасної України, належали і ті, визначну роль у 
формуванні та існуванні яких відіграла культурно-мовна спільнота тюрків. 

“Тюркське питання” виникає наприкінці першого – “праслов’яно-венедського етапу” 
слов’янського періоду в історії України [Цивілізаційна історія… 2006, 126], коли відбу-
вається гунська навала і докорінно змінюється етнічне обличчя східноєвропейського 
степу. Панівне становище в цьому ареалі починають займати племінні об’єднання з по-
тужним тюркським компонентом [Давня історія… 2000, 201]. Проте за часів недовговіч-
ного володарювання гунів за писемними та археологічними джерелами простежується 
етнокультурна строкатість регіону, присутність племен нетюркського походження.

Ця тенденція зберігається й надалі. Як свідчать археологічні дослідження, ще напе-
редодні формування державності долина Дніпра та його островів була засвоєна різним 
за етнічним складом осілим населенням, до якого належало і слов’янське плем’я ули-
чів. З утворенням Давньоруської держави залежно від конкретних обставин спостеріга-
лися хвилі напливу або зменшення різних етнічних груп осілого населення. Але в 
цілому за картографуванням пам’яток спостерігається суцільне заселення прирічкового 
простору вже в IX ст., формування ареалів осілого населення в меридіональному на-
прямку аж до Чорноморського узбережжя. 

С. О. Біляєва

Стан вивчення археологічних джерел
тюркологічних доСліджень в Україні

тюркСькиЙ Світ У ЦивіліЗаЦіЙних
ПроСторах ЄвраЗії
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Прихід чергових хвиль тюрків-кочовиків (печеніги, торки, половці) формує особли-
вості багатоетнічної карти регіону та нові реалії їхнього співіснування з Давньорусь-
кою державою. Перша хвиля, наприкінці I тис., пов’язана з печенігами, які опанували 
північно-причорноморський простір наприкінці IX ст. Друга хвиля, кінця Х – початку 
ХІ ст., була пов’язана з рухом торків-сельджуків, північний потік яких хлинув на землі, 
зайняті печенігами, а південний – у Малу Азію. З північною частиною тюркського на-
селення, якому були передані землі між річками Стугною та Россю на правому березі 
Дніпра [Иванченко 2009, 389], пов’язана своєрідність культури Поросся, з поєднанням 
давньоруських та тюркських елементів. У політичному плані створення та існування 
союзу “Чорних клобуків” у межах Русі згадується в писемних джерелах. Вони пові-
домляють про участь торків у боротьбі проти половців на південному та південно-схід-
ному прикордонні Русі [Толочко 1999, 83]. У цілому співіснування русичів та тюркських 
племен відзначалося різними формами політичних та етнокультурних взаємин, у тому 
числі шлюбами.

Докорінна зміна поступального розвитку Східної Європи відбулася внаслідок мон-
гольської навали, із встановленням політичного панування та економічного гноблення 
Русі, з одного боку, і припиненням процесу формування власної половецької цивіліза-
ції, втратою історичних перспектив на власне державотворення – з другого.

Нетривалий сплеск золотоординської цивілізації, позначений, зокрема, утворенням 
тюркської держави на початку XV ст. – Кримського ханства, змінився встановленням 
васальної залежності останнього від Османської імперії та просуванням її влади на 
землі України в останній чверті того ж століття.

Стислий перелік лише основних історичних етапів, що мали величезний вплив на 
перебіг подій та етнокультурний розвиток українських земель у цілому, засвідчує важ-
ливість накопичення та вивчення тюркологічного фонду джерельної бази в масштабах 
вивчення минулого країни та її перспектив, що засвідчено в історіографії. Історії архео-
логічних досліджень османських пам’яток були присвячені і деякі статті автора [Беляе-
ва 2010, 42–56; Біляєва 2010, 67–73]. Крім того, в більш широкому хронологічному 
контексті ця тематика була розглянута нами в окремому підрозділі монографії з історії 
взаємин тюркських та слов’янських світів України у XIII–XVIII ст. [Біляєва 2012]. 

Проте сучасний етап розвитку археологічного джерелознавства потребує подаль-
ших досліджень у галузі розкриття потенціалу накопичених джерел, розробки нових 
підходів до аналізу масових матеріалів, історичних реконструкцій. Зауважимо, що 
внаслідок різних об’єктивних та суб’єктивних обставин тюркологічні дослідження в 
Україні протягом тривалого часу залишалися в досить занедбаному стані, а після зни-
щення школи А. Ю. Кримського входили до складу занедбаних напрямків. У післявоєн-
ному періоді додалося табу на вивчення культур депортованих народів, зокрема крим-
ських татар. Існували й інші ідеологічні перешкоди щодо вивчення пам’яток золотоор-
динського часу, археології османського періоду. Це заважало розумінню значення 
золотоординської цивілізації в історії Євразії, взаємодії осілих та кочових культур 
тощо. У зв’язку з негативним ставленням до вищевказаної тематики навіть з’ясування 
кількості нерухомих пам’яток з історії тюркських народів, каталогізація тюркських 
старожитностей досі залишаються завданням на майбутнє. Треба відзначити, що роз-
криття справжнього внеску різних етнічних спільнот в історію, матеріальну та духовну 
культуру України також вимагає подальших ґрунтовних досліджень. Тому, на наш по-
гляд, розкриття змісту основних етапів накопичення інформації в галузі тюркологіч-
них досліджень, встановлення найбільших прогалин у джерельному забезпеченні та 
перспектив їхнього заповнення все ще залишаються в колі актуальних тем тюркологіч-
ного напрямку історико-археологічного вивчення. За умов обмеженого обсягу статті 
звернемось до результатів та оцінок найвагоміших етапів розвитку археологічного 
джерелознавства в галузі тюркології.

На початковому етапі становлення наукових основ формування археологічних колек-
цій першочерговим завданням було виявлення, збирання та накопичення старожитнос-
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тей, їхня фіксація, опис та первинна публікація. Саме таке завдання послідовно здій-
снювалося завдяки активній діяльності Одеського товариства любителів історії та ста-
рожитностей, яке розпочало свою роботу з 1839 р. З того часу має місце поступове 
накопичення випадкових знахідок: печаток османських султанів, нумізматичних колек-
цій. Публікація деяких матеріалів, зокрема монет Золотої Орди та Кримського ханства, 
була здійснена вже в першому томі Записок товариства, що побачили світ у 1844 р. Пу-
блікація випадкових знахідок з пониззя Дніпра була здійснена в 1857 р. П. С. Савельєвим. 
Поступове накопичення джерельної бази відбувалося і за знахідками скарбів, насамперед 
монет, як-от, наприклад, величезного скарбу татарських монет у горщику (14 350 оди-
ниць), знайденого в 1851 р. у с. Воскресенка Запорізької обл. [Котляр 1971, 91].

З другої половини XIX – на початку ХХ ст. відбувається значне розширення архео-
логічних досліджень різних типів пам’яток.

По-перше, це розкопки численних курганів, серед яких значна частина припадає на 
поховання кочовиків IX–XIII ст. Насамперед це дослідження, здійснені М. Ю. Бранден-
бургом та Д. Я. Самоквасовим у південних районах Київщини та Черкащини в 1888–
1902 рр., на Харківщині та Дніпропетровщині – В. І. Гошкевичем, Д. Я. Самоквасовим, 
В. А. Городцовим та Д. І. Яворницьким. На основі накопичених матеріалів поховальних 
комплексів різних регіонів В. А. Городцов та А. О. Спіцин намагалися визначити етніч-
ну належність окремих типів поховань [Моця, Козловский, Рутковская 1986, 504]. Проте 
лише через сто років наявність різних обрядових груп поховань, досліджених М. Ю. Бран-
денбургом у Пороссі, дозволила С. О. Плетньовій відтворити в загальних рисах картину 
розселення окремих етнічних формувань “Чорних клобуків” [Плетнева 1981; Плетнева 
1990; Толочко 1999].

По-друге, завдяки обстеженням територій Правобережної та Лівобережної України 
вздовж нижньої течії Дністра, Бугу та Дніпра, пониззя Ворскли, Орелі, Сули та їхніх 
басейнів були виявлені поселення та поховання, до яких входили і пам’ятки, що мали 
безпосередній стосунок до вивчення культури тюркських та інших народів, розпочаті 
їхні стаціонарні розкопки.

Так, у 1903–1905 рр. зусиллями Д. Я. Яворницького та в 1909–1914 рр. В. І. Гошке-
вичем здійснено обстеження та розкопки поселенських пам’яток золотоординського 
періоду (міст, поселень, переправ) та поховань у Нижньому Побужжі та на Нижньому 
Дніпрі. На сьогодні деякі результати досліджень Д. І. Яворницького ще не ідентифіко-
вані з конкретними пам’ятками, частина архітектурно-будівельних залишків була зруй-
нована за різних обставин, у тому числі внаслідок побудови каскаду Дніпровських во-
досховищ у 50–60-х рр. XX ст. Проте реконструктивні можливості нерухомих і рухомих 
археологічних пам’яток у вивченні регіонів, що входили до складу Золотої Орди, ще не 
вичерпані. На наш погляд, потрібна подальша розробка методики реконструкції істо-
ричної географії Золотої Орди, спроба якої була здійснена В. Л. Єгоровим [Егоров 
1985]. Здобутки останніх років щодо визначення особливостей цивілізаційного розвитку 
монгольської імперії, насамперед М. Г. Крамаровського, Я. Р. Дашкевича, М. М. Краді-
на, Т. Д. Скринникової та інших, дозволяють звернутися до цієї теми з урахуванням но-
вітніх теоретико-методологічних напрацювань та археологічних обстежень ряду райо-
нів Дніпропетровської і Запорізької областей та інших територій Південної України. 

Повертаючись до результатів цього вже далекого періоду вивчення золотоордин-
ських старожитностей кінця XIX – початку XX ст., відзначимо також ті результати, які 
мали подальшу історичну перспективу, зокрема щодо особливостей типології та струк-
тури золотоординських поселенських пам’яток, використання і розбудови укріплень. 
Саме такими були відкриття 1899–1900 рр. Д. Я. Сердюкова на Кам’янському скіфсько-
му городищі у Нижньому Подніпров’ї. Тут було виявлене вторинне використання скіф-
ських укріплень у золотоординський час, підтверджене розкопками того ж городища, 
здійсненими Ф. М. Кірановим у 1929 р., а згодом і дослідженнями на іншому скіфсько-
му городищі, Знам’янському, здійсненими Б. М. Граковим та Н. М. Погребовою.
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Початок вивчення золотоординської спадщини Дніпровського лісостепового лівобе-
режжя, зокрема на Полтавщині, зумовлений розкопками, здійсненими в 1912 р. І. О. За-
рецьким і В. М. Щербаківським. Наприкінці 20-х років пам’ятки пониззя межиріччя 
Ворскли й Орелі були охарактеризовані М. Я. Рудинським. Слід відзначити, що неве-
личка праця О. О. Федоровського того ж часу навіть спеціально була присвячена решт-
кам культури Золотої Орди в Україні [Рудинський 1928, 29–62; Федоровський 1928, 
288–299]. Але за “панування тенденційних історіографічних установок” цілеспрямова-
не дослідження золотоординських пам’яток Лівобережжя припиняється аж до остан-
ньої чверті XX ст. [Супруненко, Приймак, Мироненко 2004, 5]. 

Що стосується південно-західного регіону, то на особливу увагу заслуговує початок 
стаціонарних досліджень в Акермані, розташованому на березі Дністровського лиману. 
Тут у 1900–1912 рр. Е. Р. Штерном здійснені великомасштабні для цього часу дослі-
дження, які ставили за мету пошуки античного міста Тіри, а разом з тим привели до 
відкриття культурних нашарувань доби Середньовіччя, спроби першої періодизації 
археологічних нашарувань міста, і зокрема визначення турецького періоду. Але золото-
ординський культурний шар міста на цей час не був визначений. Розкопки були продо-
вжені румунськими археологами в 1919–1937 рр., за часів перебування Білгорода-Дніс-
тровського у складі Румунії (П. Нікореску, Г. Братіану, Г. Авакян). У цей час вперше 
була визначена наявність золотоординського культурного шару міста. Із входженням 
Акермана до Радянського Союзу в 1940–41 рр. В. О. Шахназаровим були поновлені 
стаціонарні дослідження пам’ятки, зокрема визначене місце розташування турецького 
цвинтаря та проведені його часткові розкопки.

У післявоєнний період, вже наприкінці 40–50-х рр., здійснюються суцільні розвідки 
та картографування археологічних пам’яток, що дало можливість значно збільшити ін-
формативну базу. Це був період накопичення масового матеріалу всіх періодів історії 
України, а отже, і часів, коли мали місце історичні події за участю тюркських спільнот.

Подальше зростання археологічних досліджень було обумовлене необхідністю не-
гайного проведення великого обсягу рятувальних робіт у зв’язку з розбудовою каскаду 
Дніпровських водосховищ і зрошувальних систем у степовій смузі Півдня України. 
Саме в цей час були здійснені суцільні розвідки та картографування пам’яток, проведе-
ні широкомасштабні рятувальні роботи в зонах новобудов. У коло фіксації, зокрема, 
потрапляли й численні кургани з похованнями кочовиків, а також поселенські золото-
ординські та османські пам’ятки Північного Причорномор’я. На жаль, це вимагало 
надзвичайно швидких темпів робіт, заважало дослідженням пам’яток у повному обсязі, 
що особливо негативно позначилося на розкопках великих поселень та міст, окремі з 
яких опинилися під водою рукотворних морів і назавжди втрачені для науки. 

Серед найбільш результативних робіт слід відзначити розкопки городища в районі 
с. Дніпровка Очаківського р-ну Миколаївської області, здійснені С. І. Капошиною, від-
криття (О. В. Бодянський, В. Ф. Пешанов) та подальші розкопки (В. Й. Довженок) зо-
лотоординського міста в ур. Великі Кучугури Запорізької обл., археологічні досліджен-
ня Акермана (Л. Д. Дмитров, А. О. Кравченко, М. Г. Рабинович, І. Б. Клейман) та ін. 
Дослідження останніх років дали принципову можливість уявити специфіку розвитку 
золотоординської цивілізації в межах чималого простору із визначенням двох проти-
лежно розташованих міст із південного сходу на південний захід, відмінностей струк-
тури, торговельної орієнтації і міжнародних контактів. Це було кардинально новим у 
вивченні золотоординського періоду на теренах України, але потенційні можливості 
широкомасштабного проекту вивчення регіону не були реалізовані. 

Так, незважаючи на масштабність вивчення найважливішого центру південно-
західної частини Золотої Орди в межах сучасної України Акермана, публікацію спе-
ціальної монографії А. О. Кравченко і наступні десятиліть його вивчення (С. О. Біляєва, 
Г. С. Богуславський, Т. Л. Самойлова та ін.), залишається багато питань щодо меж 
золотоординського міста, визначення його центральної частини з характерними для 
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мусульманського міста структурами, серед яких завжди мали бути мечеті, будинки па-
лацового типу, медресе, лазні громадського призначення.

Що ж до найвизначнішої південно-східної пам’ятки – городища Великі Кучугури, 
то переважна частина його не була досліджена і перебуває під водою. Результати роз-
копок, перша публікація яких була зроблена на початку 60-х років минулого століття 
[Довженок 1961, 175–193], археологічні збори та розкопки початку 80-х рр. дали інфор-
мацію, яка суттєво змінила уявлення про місто, а також щодо певних категорій мате-
ріальної культури [Тихомолова, Попандопуло 2005, 190–194]. Зроблено і спробу нової 
інтерпретації будівельних об’єктів та архітектури міста [Измайлов, Саттарова 2009, 
621–625]. Але в цілому матеріали Кучугурського городища ще чекають на подальше 
дослідження. 

Іншою характерною рисою цього періоду досліджень стало отримання масових 
матеріалів кочівницьких поховань, що сприяло використанню методів статистичної 
обробки артефактів. Це насамперед стосується культури пізньополовецького та золо-
тоординського часів у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, 
Одеській, Херсонській, а також Полтавській та Сумській областях (Ю. В. Болтрик, 
А. О. Добролюбський, О. Є. Євглевський, М. В. Єльников, В. К. Кульбака, К. М. Миро-
ненко, Т. М. Потьомкіна, В. В. Приймак, О. Б. Супруненко, О. Є. Фіалко та ін.).

До найяскравіших відкриттів у вивченні матеріальної культури половецького етапу 
в історії Північнопричорноморських степів належать розкопки поховання хана в Чин-
гульському кургані (с. Заможне, Запорізька обл.), інвентар якого є яскравим прикладом 
високого соціального статусу небіжчика та широких контактів половців із різними дер-
жавами тогочасного світу – Руссю, Візантією, Угорщиною тощо [Отрощенко, Рассама-
кін 1986, 14–36; Отрощенко 2007, 165]. Симбіоз культур простежений і за матеріалами 
інших пам’яток половецької землі, де зафіксовано два масиви населення – осілий і ко-
човий [Козловський 1992].

Важливим результатом досліджень Нижнього Подніпров’я стало встановлення 
спадкоємності існування осілого населення, яке зафіксоване тут до середини XV ст. 
Незважаючи на негативні наслідки монгольської навали, що спричинила загибель най-
більших поселень, розташованих на торговельному шляху вздовж Дніпра, спостерігаєть-
ся збереження давньоруських традицій у матеріальній культурі регіону [Козловський 
1998, 298–299].

Зі здобуттям Україною незалежності відбувається відродження тюркології як ак-
туального напрямку сходознавства, але економічне становище України стримувало роз-
гортання цільових археологічних досліджень. Проте завдяки різним формам сприян-
ня – допомозі місцевих органів влади, спонсорів, міжнародному співробітництву – про-
довжується не лише подальше здійснення археологічних розкопок тюркських пам’яток, 
а й розробка нових наукових напрямків, відкриття визначних археологічних комплексів 
та окремих знахідок різних культур та періодів.

Із накопиченням археологічних матеріалів з історії кочовиків південноруського сте-
пу IX–XIII ст. постала необхідність перегляду та уточнення деяких застарілих стерео-
типів. Одною з останніх розробок є спроба аналізу попередніх тверджень стосовно 
культових споруд половецького часу [Евглевский 2013, 30–31].

Значне розширення польових досліджень старожитностей часів золотоординського 
панування в різних частинах України дало можливість зробити певні уточнення з іс-
торичної топографії, виявити мікрорегіональну специфіку розселення окремих груп 
населення, їхньої концентрації, господарської діяльності, торгівлі, етнокультурних 
зв’язків. Зокрема, щодо пам’яток першої половини – середини XIV ст. слід відзначити 
важливість розкопок комплексу – міста та могильника – біля с. Торговиця на р. Синюха 
в Кіровоградській області, здійснених групою археологів (Н. М. Бокій, І. А. Козир, 
Т. Д. Позивай), які продовжуються й досі. Вони дозволили встановити особливості іс-
нування міського центру на перехресті суходільних торговельних шляхів у напрямку 
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Київ – Крим – Туреччина як частини економічної та інформаційної системи Монголь-
ської імперії, надали принципово нову інформацію щодо подальшого розвитку давньо-
руських традицій плужного землеробства, але на новому технологічному етапі, із за-
стосуванням асиметричного лемеша.

Завдяки дослідженням визначних пам’яток Торговиці та могильника Мамай-Сурка в 
Запорізької обл. (М. В. Єльников), багатьох інших поселенських та поховальних пам’я-
ток Нижнього Подніпров’я було встановлено: а) поліетнічний характер населення знач-
ного ареалу території України з наявністю слов’янського та аланського компонентів та 
незначною монголоїдною домішкою, притаманною жіночим похованням; б) мирний 
характер взаємин різних етнічних груп за відсутності слідів насильницької смерті; 
в) присутність християнського конфесійного елементу, що особливо простежується на 
могильнику Мамай-Сурка. Однією з перспективних пам’яток міського типу є, безпе-
речно, і городище Кінські Води, яке було розташоване на відстані одного переходу від 
Кучугурського городища і відзначається залишками архітектурних деталей, декор яких 
близький мечеті Узбека Старого Криму [Ельников 2013, 31–32].

Археологічними розкопками на Лівобережному Подніпров’ї засвідчені особливості 
контактного середовища Улусу Джучі та південноруських земель, включення передсте-
пових та північних степових районів у територіально-адміністративну структуру Захід-
ного улусу Золотої Орди (О. Б. Супруненко, В. В. Приймак, К. М. Мироненко).

Важливим результатом розкопок в іншому регіоні, Північно-Східному Приазов’ї, мо-
гильника Ляпинська балка другої чверті – 80-х рр. XIV ст. (О. Євглевський, В. К. Куль-
бака) було встановлення відмінностей в етнокультурному середовищі цього регіону 
щодо Правобережного та Лівобережного Подніпров’я за значної наявності предметів 
зброї та спорядження вершника та коня, а також прикрас, які складають типовий набір 
золотоординського воїна, – що дає можливість припустити більш численний компонент 
тюркського населення.

Загальна картина існування українських земель за часів золотоординського пануван-
ня засвідчила основні ознаки короткочасної цивілізації монголів, взаємодію культурних 
елементів, запозичених у різних підвладних народів Євразії, що склали загальне облич-
чя та модні тенденції в матеріальній культурі XIII–XIV ст., спільні для імперії в цілому. 
Один із сучасних дослідників Золотої Орди Ч. Гальперін, підсумовуючи стан вивчення 
взаємодії Золотої Орди з руськими князівствами та містами-державами, вказує, що вона 
була інтенсивною та широкою, вплинула на всі сфери життя Русі, особливо на еконо-
мічну, політичну, соціальну та культурну [Гальперин 2009, 432]. Але місце Русі в полі-
тичній та економічній структурі Улусу Джучі, культурна взаємодія залишаються ще не 
достатньо вивченим питанням.

Яскравою, проте маловідомою сторінкою історії України є тематика, що стосується 
присутності сельджуків та сельджуцького впливу. Останній починає простежуватися 
ще на фінальному етапі давньоруського періоду в різних районах Східної Європи, від 
теренів Північної та Південної Русі до Криму; набуває суттєвого поширення, зокрема, 
в таких регіонах південної частини східноєвропейського простору, як Надпоріжжя, 
Східне Поділля, Північне Причорномор’я, в золотоординський час, продовжується в 
перші століття османського панування. Слід зазначити, що мова йде про пам’ятки архі-
тектури, прикладами яких є архітектурно-будівельні залишки та різьблення по каменю 
в міських центрах золотоординського часу (Старий Крим, Акерман, городище Кінські 
Води, залишки міста біля с. Торговиця), широке розповсюдження виробів прикладного 
мистецтва як у містах, так і поховальних пам’ятках. Важливо підкреслити, що вивчен-
ня ролі сельджуцького компоненту в історико-культурному розвитку Східної Європи 
спонукає до необхідності нового погляду на подальше вивчення візантійського впливу, 
в тому числі з урахуванням історичної ходи на теренах Малої Азії, суттєвого скорочен-
ня території Візантії після битви під Манцикертом у 1071 р., зростання нових культур-
них реалій, що продовжуються і надалі. Крізь призму зміни ситуації у Візантії, її 
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значного територіального зменшення, зростання сельджуцького фактора в історії Ма-
лої Азії, зростання можливостей розвитку самостійних культурних тенденцій слід роз-
глядати і наявність специфіки культури Криму, як за часів існування Київської Русі, так 
і в наступні періоди. У цілому, незважаючи на велику археологічну спадщину Криму та 
досягнення у вивченні цієї складної, багатоетнічної та різнокультурної частини Пів-
нічного Причорномор’я, дослідження співвідношення історичних процесів основної, 
материкової частини України та півострова ще залишаються в колі актуальних та пер-
спективних завдань історичної археології.

Останні десятиліття XX – початок XXI ст. визнані у світовій науці як час народження 
нової галузі – історичної археології османського періоду в Туреччині, країнах, території 
яких входили до Османської імперії або перебували під її впливом [Baram, Caroll 2000]. 
Важливо підкреслити, що в Україні цей процес розпочався в той самий час і незалежно 
від зовнішнього фактора. Тут відбувається оформлення цілеспрямованих історико-
археологічних досліджень османських пам’яток, розташованих на території, що вхо-
дила до Османської імперії. Це розкопки в Ізмаїлі (В. С. Бейлекчі, С. В. Гумаш’ян, 
О. А. Добролюбський, І. В. Сапожников, Г. С. Богуславський), Очакові, Білгороді-
Дністровському та Кінбурні (С. О. Біляєва, Ю. В. Болтрик, О. Є. Фіалко, І. В. Кара-
шевич), де були розкопані об’єкти османської фортифікації, міської забудови тощо. За 
час польових робіт накопичені і частково введені в науковий обіг багатотисячні колекції 
різноманітних артефактів. 

Принципово важливо відзначити, що паралельно цим дослідженням відбувалося 
розгортання вивчення власної культури України: слов’янських та давньоруських 
пам’яток, козацьких січей, містечок та поселень. Стало можливим отримати більш ар-
гументоване та поглиблене бачення взаємин тюркського та українського культурного 
світу на теренах України. За матеріалами порівняльних досліджень османських та 
українських пам’яток простежено регіональну специфіку використання внутрішнього 
простору України та колонізаційних процесів у степовому ареалі, зближення масивів 
української і тюркських культур, що було важливим чинником проникнення культур-
них запозичень та інтеграційних процесів. Крім того, визначені шляхи та сфери розпо-
всюдження впливу турецької культури в українському етнокультурному просторі. У 
джерелознавчому плані велику увагу приділено розробці періодизації розвитку осман-
ської культури на теренах України, хронологічно-типологічній класифікації артефактів 
(С. О. Біляєва).

У теоретико-методологічному плані важливою основою розгортання археологічних 
досліджень цього періоду став перехід на рейки цивілізаційного підходу до вивчення 
окремих соціумів, їхньої взаємодії з іншими суспільствами замість формаційного під-
ходу, який не відповідає моделі сучасного суспільствознавства. Це надало нового ім-
пульсу у висвітленні тюркських та слов’янських світів в Україні з точки зору їхнього 
цивілізаційного розвитку та міжцивілізаційних взаємин [Біляєва 2012, 43–51]. 

У процесі дослідження тюркської проблематики викристалізувався новий напрямок, 
який заслуговує на фундаментальне міждисциплінарне вивчення. За результатами ар-
хеологічних досліджень багатьох пам’яток регіону було засвідчено присутність та по-
ширення української матеріальної культури на Півдні України навіть за часів осман-
ського панування, що дозволяє по-новому поставити питання про її домінування в 
розвитку матеріальної культури кінця XVIII–XIX ст. 

Підсумовуючи результати досліджень, слід відзначити, що за двохсотрічний період 
була створена нова галузь джерелознавства, яка відкрила широкі можливості та пер-
спективи вивчення тюркологічної проблематики. Нерівномірність інформативного за-
безпечення окремих періодів, вивчення яких з різних причин залишилося на рівні 
накопичення матеріалів, відсутність фундаментальних праць з деяких проблем спону-
кають до подальших досліджень всіх хронологічних етапів та цивілізаційних концен-
трів: кочовиків раннього Середньовіччя, сельджуцького світу, торгово-економічної та 
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інформаційної структури Східної Європи золотоординського періоду, османського 
впливу в контексті західноєвропейського та українського вектора історичного процесу. 
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Исследователи уже давно обратили внимание на то, что в XI–XII вв. огузы, извест-
ные в древнерусских летописях как “торки”, сыграли заметную роль в истории 

Южной Руси именно в тот период, когда отношения Руси с кочевниками-половцами на-
чинали приобретать черты конфронтации. В этой ситуации в первую очередь киевские, 
черниговские и переяславские князья стали использовать военный потенциал торков 
для обороны южных границ своих княжеств от степных соседей. Вследствие этого на 
Правобережье, в бассейне р. Рось, образовалась даже племенная конфедерация “Чер-
ные Клобуки”, куда, кроме торков, вошли отдельные родо-племенные группы печенегов, 
берендеев и других тюркоязычных групп. Тем не менее нам не известна дальнейшая 
судьба этого полукочевого населения, прежде всего торков, в монгольский период. По 
этому поводу выдвигались различные гипотезы.

Так, первая гипотеза была высказана в XVIII в. Н. М. Карамзиным в его “Истории 
государства Российского” и связывала появление названия Черкасы в Поднепровье с 
“Торками и Берендеями”, что имело отношение к событиям предмонгольского периода. 
В частности, исследователь отметил: “И так Козаки были не в одной Украйне, где имя 
их сделалось известно по Истории около 1517 года; но вероятно, что оно в России 
древнее Батыева нашествия, и принадлежало Торкам и Берендеям, которые обитали на 
берегах Днепра, ниже Киева. Там находим и первое жилище Малороссийских Козаков. 
Торки и Берендеи назывались Черкасами: Козаки также. Вспомним Касогов, обитав-
ших, по нашим летописям, между Каспийским и Черным морем; вспомним и страну 
Казахию, полагаемую Императором Константином Багрянородным в сих же местах; 
прибавим, что Оссетинцы и ныне именуют Черкесов Касахами: столько обстоятельств 
вместе заставляют думать, что Торки и Берендеи, называясь Черкасами, назывались и 
Козаками...” [Карамзин 1892, 243]. В данном случае можно увидеть совпадение его 
идеи с фрагментом Воскресенской летописи. Так, Воскресенская летопись, составлен-
ная в конце XVI в., под 1152 (6660) г. сообщает: “В лето 6660... Изяслав же то слышав, 
скопя свою дружину поиде, поима с собою Вячеславль полк весь, и все Черные Клобу-
ки, еже зовутся Черкасы... ” [Воскресенская… 1856, 56]. 

Кроме того, Н. М. Карамзин первым высказал оригинальную идею относительно 
связи черных клобуков с каракалпаками Приаралья. Аргументы для этого были следую-
щие: “Где в одних летописях говорится о Торках, Берендеях и Печенегах, там в других 
названы только Черные Клобуки... Сие имя было для них общим и дано им, без сомне-
ния, от черных шапок. Тоже значит имя нынешних Каракалпаков, некогда обитавших, 
по собственному их преданию, в России Восточной... Сих же Черных Клобуков называ-
ли Черкасами” [Карамзин 1818, 121, прим. 218]. Идея Н. М. Карамзина о связи потом-
ков черных клобуков с черкасами Поднепровья и каракалпаками Средней Азии нашла 
поддержку в работах некоторых исследователей XIX – начала XX вв.

Так, И. Березин по этому поводу отметил следующее: “Нынешние Каракалпаки, 
обитавшие по высотам Уст-юрта, прибрежью Азовского моря (Аральского озера?) и в 
Волжском низовье, рассказывают о своем происхождении следующим образом: мы 
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Каракалпаки; жили мы в Бухарской степи, кочевали с Карсаками (так называют в волж-
ском низовье Киргизов) Китайскими, и сами стали Карсаками Каракалпакского рода. В 
этих словах заключается общая история Тюркских и Монгольских племен, в смешении 
утрачивающих свое родовое название и принимающих чужое; таким образом и Кара-
калпаки, жившие у Черкесов, назывались Черкесами” [Березин 1855, 106]. Как видим, 
гипотеза И. Березина о происхождении каракалпаков несколько отличается от предполо-
жения Н. М. Карамзина, потому что не связывает их происхождение с черными клобу-
ками Поросья. Однако при этом поддерживается идея о связи каракалпаков с черкасами.

Ф. Брун поддержал данную гипотезу И. Березина о связи происхождения каракалпа-
ков с черкесами и киргизами и при этом отметил, что “между ними еще то сходство, 
что каждый из этих народов передал свое имя Каракалпакам” [Брун 1879, 115]. Вместе 
с тем Ф. Брун не отрицал и гипотезу Н. М. Карамзина о связи носителей этнонима 
“черкас” с черными клобуками. По его словам, “под этим именем подразумеваются и 
Черные Клобуки и Каракалпаки” [Брун 1879, 115].

Однако уже в начале ХХ в. к версии о черноклобуцком происхождении каракалпаков 
исследователи стали подходить с большой осторожностью и связывали происхождение 
данного кочевого этноса не собственно с торками и берендеями Поросья, а с другими 
родственными им этническими группами, обитавшими также в Центральной Азии. 
Так, В. И. Масальский по этому поводу отметил: “Происхождение каракалпаков и их 
судьба в точности неизвестны; существует мнение, что они близкие родичи, если не 
потомки печенегов, которые после долгих скитаний в степях Средней Азии и юго-
востока Европы утвердились в низовьях Сыр-дарьи и по Яны-дарьи, но были оттуда 
вытеснены киргиз-казаками” [Масальский 1913, 390–391]. В связи с этим следует на-
помнить, что в составе племенной конфедерации Черных Клобуков в Поросье, кроме 
торков, берендеев и других тюркоязычных групп, были также печенеги. По этому пово-
ду Д. А. Расовский подчеркнул: “Известно, как при монголах далеко могли оказаться от 
мест своего первоначального поселения отдельные, покоренные ими народности” [Ра-
совский 2012, 109, прим. 427].

Что же касается левобережных торков, проживавших на землях Переяславского и 
Черниговского княжеств, то П. Голубовский, А. В. Стороженко [Стороженко 1899; Сто-
роженко 1900, 33–43] и В. Г. Ляскоронский [Ляскоронский 1905, 7] считали, что они 
были ассимилированы славянским населением, но уже в домонгольский период. При 
этом упомянутые исследователи подкрепляли свои предположения данными топони-
мии, сохранившейся в лесостепи на Левобережье Днепра. 

П. Голубовский, а также современные исследователи О. Б. Головко и О. Гундогдыев 
не сомневались в том, что торки, как правобережные, так и левобережные, в предмон-
гольский период подверглись ассимиляции со стороны славянского окружения и оказа-
ли заметное влияние на формирование культуры населения Южной Руси [Голубовский 
1884; Головко 1999; Гундогдыев 1998]. 

Однако такой подход отличается от взглядов М. Грушевского и Д. Расовского. Так, 
М. Грушевский считал: “...татарська орда потягнула до себе чорно-клобуцькі ватаги 
України, чи свідомо, з власної ініціативи, чи силою несьвідомої атракції. Тому не чує-
мо про них нічого почавши від татарського походу... тільки дрібні їх колонії між україн-
ською людністю, могли асимілювати ся. Головна ж маса мусіла назад вернути ся в 
степи й влити ся з татарською ордою, як і ті їх земляки, що лишили ся в степах...” 
[Грушевський 1992, 550–551]. 

Такого же мнения придерживался и Д. А. Расовский: “Летописные сведения о Чер-
ных Клобуках на Руси прекращаются на грани XII–XIII вв.: в 1202 г. они упоминаются 
под этим общим для них именем, в 1225 г. в последний раз упоминаются Торки, а в 
1206 г. – Берендеи. О Печенегах знаем лишь до 1169 г. Все эти сведения относятся к 
Киевской Руси, о других местах их поселений у нас есть лишь единичные упоминания 
XI–XII вв. и о дальнейшей судьбе там Черных Клобуков мы ничего не знаем. В послед-
ний раз в истории Черные Клобуки упоминаются при нашествии Татар, и не в русском 
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источнике, а тюркском у Рашид-эд-дина... Вероятнее всего, что Татары, как полагает 
Грушевский, вытянули пограничных Черных Клобуков в степи, обратив их в своих ра-
бов. Проезжавший через Поросье шесть лет спустя Плано Карпини уже не встретил 
здесь каких либо обитателей...” [Расовский 2012, 109].

Отметим, что наиболее загадочной остается судьба правобережных торков Поросья, 
игравших ключевую роль в объединении черных клобуков. Скажем так, гипотеза 
Н. М. Карамзина о черкасах в Поднепровье уже перестала занимать умы ученых, ибо, 
как мы увидим, она не имеет под собой никаких оснований. Уж слишком значителен 
хронологический разрыв между последним упоминанием о черных клобуках при опи-
сании событий первой половины XIII в. и первыми сведениями документов о нахожде-
нии черкасов в Поднепровье, относящихся к XV в. Еще больше прошло времени между 
последними упоминаниями о черных клобуках, датированными событиями первой по-
ловины XIII в., и первым упоминанием о народе “каракалпаки” в Приаралье. Так, пер-
вые исторические сведения о каракалпаках относятся лишь к 1598 г. П. П. Иванов в 
одной из грамот бухарского хана династии Шейбанидов – Абдуллы-хана (1583–1598) – 
нашел перечисление оседлых, полуоседлых, кочевых народностей, проживающих в 
окрестностях Сыгнака, среди которых упоминаются и каракалпаки [Иванов 1940]. Поэ-
тому не имеет под собой оснований гипотеза Н. М. Карамзина и его единомышленни-
ков, согласно которой монголы могли переселить черных клобуков далеко на Восток, в 
Туркестанский край, где они и могли положить начало каракалпакам. 

Следует отметить, что в этнонимии тюркских народов довольно часто встречают-
ся названия, указывающие на цвет головных уборов их носителей. Так, кроме кара-
калпаков (черных колпаков), можно вспомнить племя в Турции карапапахи – “черные 
папахи” [Еремеев 1970, 139], а также центральноазиатские племенные группы ак 
боркли – “носящие белые шапки” и кара боркли – “носящие черные шапки” [Баскаков 
1980, 204–205]. 

Обратим также внимание на судьбу левобережных торков. Так, последнее упомина-
ние торков на Переяславской земле уже относится к 1125 (1126) г. Лаврентьевская ле-
топись, повествуя о нашествии половцев на владения переяславского князя Ярополка в 
1125 г., после смерти киевского князя Владимира, еще упоминает торков [Лаврентьев-
ская… 1926–1928, 204]. Ипатьевская же летопись подает несколько в ином ракурсе по-
следовательность этих событий и относит их к 1126 г. [Ипатьевская… 1871, 208]. В 
Радзивиловской и Воскресенской летописях данные события описаны более сжато и 
близки по содержанию к версии Лаврентьевской летописи [Радзивиловская… 1989, 95; 
Воскресенская 1856, 26].

Весьма характерно, что после 1125 г. торки перестали упоминаться древнерусскими 
летописями как жители Переяславской земли. Однако это не может означать, что они 
ушли из Левобережья. Вместо этого этнонима летописцами были зафиксированы родо-
племенные названия тюркского происхождения, что вполне соотносимо с пребыванием 
торков. Так, под 1150 г. Лаврентьевская, Ипатьевская, Воскресенская и Радзивиловская 
летописи упомянули племя турпеи при описании междоусобной борьбы, которая име-
ла место в Южной Руси [Лаврентьевская… 1926–1928, 225; Ипатьевская… 1908, 275; 
Воскресенская… 1856, 48; Радзивиловская… 1989, 119].

Н. А. Баскаков происхождение этнонима Турпей представлял следующим образом: 
“…название огузского племени древних огузов (узов) – черных клобуков русских лето-
писей” [Баскаков 1985, 66]. С. А. Плетнева считала турпеев небольшим этносом, вхо-
дившим в черноклобуцкий союз и проживавшим на “переяславско-черниговском по-
граничье” [Плетнева 1990, 78, 81]. С ней был совершенно не согласен О. Гундогдыев, 
который относил турпеев к числу “крупных родов огузов” [Гундогдыев 1998, 116]. Ана-
логичного мнения придерживается также А. Л. Никитин [Никитин 2001, 491].

Древнерусские летописи упоминают и другую тюркоязычную группу Левобережья. 
Так, только в Ипатьевской летописи лишь один раз под 1160 г. упомянуты каепичи 
[Ипатьевская… 1908, 349]. Относительно происхождения каепичей и их названия среди 



О. Б. Бубенок

16                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

ученых существуют различные мнения. Так, С. А. Плетнева считала каепичей, как и 
турпеев, небольшим этносом в составе в черноклобуцкого союза, проживавшего на Ле-
вобережье [Плетнева 1990, 78, 81]. П. П. Толочко видел в каепичах одно из торкских 
племен Левобережья [Толочко 1999, 93]. Н. А. Баскаков происхождение этнонима кае-
пичи объяснил, кажется, довольно-таки убедительно: “Каепичи – название огузского 
племени древних узов – Черных Клобуков русских летописей” [Баскаков 1985, 65]. Та-
кого же мнения о происхождении этнонима каепичи придерживался также К. Г. Менгес 
[Менгес 1979, 61, прим. 1]. Кроме того, О. Гундогдыев, который поддерживал этимоло-
гию Н. А. Баскакова, не сомневался в том, что каепичи имеют непосредственное отно-
шение к известному огузскому племени кайы [Гундогдыев 1998, 116].

Однако наибольшие споры среди исследователей вызывает упоминание летописей 
под 1185 г. о “Коуях Черниговских”. Они фигурируют в рассказе о походе новогород-
северского князя Игоря 1185 г. в качестве помощи со стороны Черниговского княже-
ства, т. е. они состояли на службе у Ярослава Всеволодовича [Ипатьевская… 1908, 
437]. Относительно происхождения “Коуев Черниговских” среди исследователей суще-
ствуют различные мнения.

Так, Д. А. Расовский считал “Ковуев Черниговских” частью черных клобуков [Ра-
совский 1933; Расовский 2012, 136–137], П. П. Толочко – частью торков [Толочко 1999, 
94], А. А. Росляков видел в коуях огузов-кайы [Росляков 1956, 14]. А. И. Попов соотно-
сил коуев с частью огузов, но он не считал их племенной группой, а видел в них особый 
отряд, который шел в погоню за врагом (от тюрк. ковмак – “гнать”) [Попов 1973, 124].

Исследователи уже давно обратили внимание, что коуи упоминаются в древнерус-
ских летописях не только под 1185 г., но и под 1151, 1162, 1170 гг. На основании этого 
С. А. Плетнева сделала следующий вывод: “Коуи – четвертое по величине (и значимо-
сти) этническое соединение, входившее в союз черных клобуков” [Плетнева 1990, 81]. 
Говоря о тюркском происхождении коуев, исследователи обычно ссылаются на выводы 
К. Г. Менгеса и Н. А. Баскакова. К. Г. Менгес, в частности, отметил: “Это имя может 
быть тождественно с названием шорского племени Qobyi… или может представлять 
собою форму qoγu (Кашг.), qoгu, qu (Радлов) ‘лебедь’” [Менгес 1979, 61–63, прим. 2]. 
Н. А. Баскаков далее развил гипотезу К. Г. Менгеса и представил происхождение этно-
нима следующим образом: «Ковуй – название племени черных клобуков. <...> Наиболее 
вероятной и по существу единственной этимологией этого названия является сближе-
ние этого названия с названием птицы и связанного с этой птицей цветовым оттенком, 
а именно... ʻплемя, имеющее своим тотемом лебедяʼ, ʻплемя лебединцевʼ; ʻбледный, 
серый, голубой, сивый, светло-желтый, буланыйʼ» [Баскаков 1985, 65].

Симптоматично, что последнее упоминание об одной из родоплеменных групп 
огузов-торков – коуях на Левобережье относится лишь к 1185 г. Это можно объяснить и 
тем, что левобережные торки к началу XIII в. уже были ассимилированы славянами.

Однако ситуация с правобережными торками, проживавшими в бассейне р. Рось, 
выглядит более сложной. В последний раз черные клобуки упомянуты под их общим 
именем в 1202 г. Так, Лаврентьевская летопись о них сообщает: “Того ж лета вста Рю-
рик на Романа, и приведе к себе Олговиче в Кыев, хтя поити к Галичю на Романа; и 
упереди Роман, скопя полкы Галичскые и Володимирскые, и въеха в Русскую землю, а 
Володимиричи лишася Рюрика ехаша к Роману, Чернии Клобуци вси совокупиешеся 
ехаша к Роману...” [Лаврентьевская… 1846, 175–176]. Последнее же упоминание о пра-
вобережных торках относится к 1235 г. Так, Ипатьевская летопись сообщает: “Придо-
ша Галичане на Каменец, и вси Болховьсцыи князи с ними, и повоеваша по Хомору и 
поидоша ко Каменцю, вземши полон велик поидоша. В то же время послал бяше Воло-
димер Данилови помощь, Торки и Данила Нажировича. Данилове же бояре выехавши 
из Каменца, снемшеся с Торкы и постигоша е...” [Ипатьевская… 1843, 174]. Далее 
древнерусские летописи о них молчат. Однако это не означает, что к моменту нападения 
войск Батыя на Киев торков там не было. Сведения Рашид ад-Дина свидетельствуют о 
том, что черные клобуки или торки в 1239–1240 гг. еще оставались там. 
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Так, Рашид ад-Дин сообщает: “Осенью хулугинэ-ил, соответствующего месяцам 
637 г. х. [1239 г. н. э], когда Гуюк-хан и Менгу-каан, согласно повелению каана [Уге-
дея], возвратились из Кипчакской степи, царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бу-
чек направились походом в страну русских и народа черных шапок и в девять дней 
взяли большой город русских, которому имя Манкер-кан, а затем проходили облавой 
туман за туманом все города Владимирские и завоевали крепости и области, которые 
были на их пути...” [Рашид-ад-дин 1960, 44–45]. Персидский автор использовал для 
обозначения черных клобуков в одном случае термин “кам-и сиах-кулахан” – “народ 
черношапочников”, а в другом случае – “кам-и кулах-и сияхан” – “народ (племя) шапок 
черных” [Рашид ад-Дин 1980, 162]. В данном случае нет сомнений в том, что под этим 
названием упомянуты черные клобуки, а под названием города “Манкер-кан” следует 
подразумевать Киев.

Плано Карпини, который в начале 1246 г. проезжал из Киева в Канев, ничего не со-
общают ни о “черных шапках” или торках, ни о черкасах, ни о куманах-половцах [Кар-
пини 1957, 67–68]. Стало быть, с 1240-го по 1246 г. черные клобуки куда-то пересели-
лись. Вопрос в том, остался ли кто-то из них под Киевом на Правобережье. В связи с 
этим имеет смысл обратиться и к другим источникам. 

Так, для гипотезы о переселении монголами в степь черных клобуков, среди кото-
рых было немало торков, археологические основания появились несколько десятиле-
тий назад. Г. А. Федоров-Давыдов отметил в золотоордынское время, которое он 
назвал IV периодом в истории кочевников южнорусских степей, передвижение полуко-
чевого населения из Поросья в другие районы юга Восточной Европы. Ситуация, по 
его словам, выглядит следующим образом: “Следует отметить продвижение кочевых 
масс в IV (золотоордынский период) в район Тираспольского течения Днестра и в ра-
йон Самары на Днепре. В этих местах в предыдущие периоды половецкое население 
было весьма скудным (хотя летопись знает заорельские кочевья половцев). Из каких 
мест происходило это заселение? Точно указать на источники заселения этих районов в 
IV период невозможно, но, основываясь на составе погребальных типов в этих местах, 
можно в какой-то степени реконструировать направление основных движений половцев 
в золотоордынский период. ...Так, следует обратить внимание на тот факт, что увеличе-
нию населения в Поднестровье соответствует резкое уменьшение кочевого населения в 
Поросье. Учитывая это, мы можем предположить, что часть поросских племен пере-
двинулась в Молдавию, подобно тому как часть поросских кочевников переселилась в 
Поволжье. ...Это движение поросских племен в IV период в районы Поднестровья и 
Поволжье находит подтверждение и в вещевом материале. Особое внимание в связи с 
этим вызывают серьги или височные кольца типа IV и (их вариант) типа V. Эти серьги 
в домонгольское время были распространены только в Поросье и на Киевщине. Такой 
узкий ареал ранних находок серег IV и V типов заставляет предположить, что они при-
надлежали черным клобукам. В IV период серьги типов IV и V в Поросье не встречены, 
но известны находки таких серег в Поднестровье (клад XIV в. в Будешты), в Поволжье 
(т. е. в районах предполагаемого нами переселения части черных клобуков в золотоор-
дынскую эпоху) и в Маджарах (в слое XIV в.). Тезис о принадлежности серег типов IV 
и V черным клобукам подтверждается также и характеристикой погребений с этим 
украшением по типам могил. Известны могилы следующих типов с серьгами типов IV 
и V: типа АI – 1, типа БII – 1, типа БIII – 1, типа БXIII – 1, типа БXIV – 1, типа BI – 2, 
типа ГI – 1. Половина погребений с данными серьгами относится к типам, характер-
ным именно для черноклобуцкого Поросья (БI – БIII, БXII –БXIV)” [Федоров-Давы-
дов 1966, 153]. К этому следует добавить наблюдения В. В. Отрощенко и Т. А. Вовк, в 
соответствии с которыми во второй половине XIII в. “половцы возвращались в Поло-
вецкую степь и расселялись в Поросье”. Доказательством этого, по мнению исследова-
телей, может являться комплекс Таганча, который представлял собой погребение 
знатного половца [Отрощенко, Вовк 2000, 85]. Отметим, что если бы здесь продолжали 
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находиться торки и другие представители черных клобуков, то такое расселение не 
было бы возможным. 

Поэтому можно поддержать следующий вывод П. П. Толочко: «Левобережные тор-
ки не имели “своей” территории, жили разрозненно и, очевидно, сравнительно быстро 
подверглись русской окультурации. Будучи христианами, они хоронили своих умерших 
на общих кладбищах и, естественно, не сопровождали их богатым инвентарем. Сле-
довательно, вычленить их среди русских захоронений можно лишь на основании ан-
тропологического анализа. Процесс ассимиляции русичами торческого населения 
южнорусского пограничья, протекавший активно в XI – начале XIII вв., окончательно 
завершился, по-видимому, уже в эпоху монгольского владычества. Правда, в этот пе-
риод, как свидетельствуют археологические материалы, часть черных клобуков Поро-
сья откочевывает в степи Поволжья, а также в Поднестровье» [Толочко 1999, 107]. Как 
известно, монгольская инвазия являлась тем последним катаклизмом в истории Евра-
зии, который в значительной степени изменил этническую карту юга Восточной Евро-
пы. Однако в нашем случае маловероятно, чтобы все черные клобуки Поросья могли 
уйти при монголах в степи. Чтобы это проверить, обратимся не только к данным архео-
логии и летописей, но и к другим источникам. Особый интерес могут представлять 
данные топонимии. В нашем случае названия населенных пунктов, которые могут со-
держать этнонимы “черные шапки” или “торки”, помогут определить, остались ли тор-
ки в монгольское время на славянских землях, т. е. можно вести разговор о возможной 
ассимиляции торков славянским большинством.

Следует отметить, что на Левобережье Среднего Поднепровья таких названий со-
хранилось очень мало. Еще в конце XIX в. А. В. Стороженко склонен был локализовать 
торков на том месте, где сейчас находятся поселения Большая и Малая Каратуль, а 
также протекает речка Каратулька. Основанием для этого стало само название Кара-
туль, или Кара-Тули, которое исследователь перевел с тюркских языков не иначе как 
“Черные Шапки”, т. е. эквивалент названию правобережных племен тюркского проис-
хождения – “Черные Клобуки” [Стороженко 1899; Стороженко 1900, 33–43]. Эти назва-
ния сохранились до настоящего времени. Ныне на левобережье Киевской области, на 
территории Переяслав-Хмельницкого района, на берегах речки Каратулька, которая яв-
ляется притоком Трубежа, существуют два села – Большая Каратуль и Малая Каратуль. 
Весьма характерно, что возле села Большая Каратуль находятся остатки Змеевых валов 
и курганы времен Киевской Руси [Київська обл. 1971, 523, 525]. 

Однако аргументы А. В. Стороженко оказались неубедительными для В. Г. Ляско-
ронского, который не верил утверждению А. В. Стороженко, что торки жили возле са-
мого Переяславля, ибо границы княжества, которые должны были защищать именно 
торки, в XI–XII вв. проходили на значительном расстоянии от Переяславля [Ляскорон-
ский 1905, 5]. Относительно же гипотезы о тюркском происхождении названий Вели-
кая и Малая Каратуль В. Г. Ляскоронский заметил: “Конечно, мы не станем отрицать, 
что торки и другие соплеменные им кочевники могли обитать близ г. Переяславля, но 
считать их местожительство исключительно в этих одних и при этом весьма близких к 
Перяславлю местах – вряд ли основательно” [Ляскоронский 1905, 7]. В качестве аль-
тернативы Л. Г. Ляскоронский предложил свою гипотезу, касающуюся локализации 
торков на землях Переяславского княжества. Он считал, что поселения торков должны 
были находиться на пути движения кочевников-половцев на Переяславскую землю. 
При этом он выделил два маршрута – северо-восточный и юго-западный. По словам 
исследователя, первый путь “пролегал по тому водоразделу, который находился между 
Десной и Сеймом, с одной стороны, и левыми притоками среднего течения р. Днепра – 
с другой”. Не может вызывать возражений мнение В. Г. Ляскоронского, что именно в 
этом районе переяславские князья должны были поселить выходцев из степей – бело-
вежцев, хазар и торков. По наблюдениям исследователя, в пользу этого могут свидетель-
ствовать сохранившиеся до наших дней названия населенных пунктов возле верховий 
р. Остер – Белая Вежа, Казары и Туркеневка. Что же касается второго маршрута пути 
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кочевников, то В. Г. Ляскоронский определил его следующим образом: “...он проходил по 
тому возвышенному равнинному плато, которое простирается между реками Трубежом 
и Сулой, с одной стороны, а затем между нижним течением Сулы, Ворсклы и Орели – 
с другой” [Ляскоронский 1905, 20]. В этом районе находится Воинское городище, на-
звание которого исследователь связал с летописным Воинем. В нем-то, по мнению 
В. Г. Ляскоронского, и должны были находиться торки [Ляскоронский 1905, 26].

Несмотря на то что Л. Г. Ляскоронский пытался подвергнуть критике взгляды 
А. В. Стороженко, наблюдения обоих ученых о возможной локализации торков на Ле-
вобережье оказались убедительными для Д. А. Расовского [Расовский 1933; Расовский 
2012, 136–137], П. П. Толочко и др. По мнению П. П. Толочко, переяславские торки 
проживали на левобережье Трубежа, что подтверждается данными гидро- и топони-
мии – речка Корань (Карань), села Большая Каратуль и Малая Каратуль [Толочко 
1999, 92–93]. Весьма примечательно, что все эти названия содержали тюркский термин 
кара – “черный”.

Однако на этом перечень названий Левобережья, которые можно связать с черными 
клобуками или торками, исчерпан. Нет на левобережье Среднего Поднепровья назва-
ний на местности, содержащих этнические названия каепичи, турпеи, коуи. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что процесс ассимиляции славянами торческого населения 
на землях Переяславского и Черниговского княжеств в основном уже завершился в 
предмонгольский период, ибо упомянутые родоплеменные группы были рассеяны на 
большой территории в окружении славянского большинства.

Несколько иную ситуацию наблюдаем на Правобережье, на землях, значительно 
удаленных от Киевского княжества. Так, на Волыни недалеко от г. Луцка до сих пор су-
ществует поселение, носящее название Торчин (рис. 1) [Волинська обл. 1970, 429–430]. 
Существует мнение, что это поселение упоминается в Ипатьевской летописи под 
1230 г. как одна из крепостей Галицко-Волынского княжества. Действительно, в Ипа-
тьевской летописи об этом сказано: «В лето 6739... Данил же из Руской земли взя собе 
часть Торцький, и паки да и детем Мстиславлим, шюрятом своим, рек им: “за отца ва-
шего доброеанье примете и держите Торцький город...”» [Ипатьевская… 1843, 171]. 
Известны поселения с аналогичными названиями и на других землях бывшего Галицко-
Волынского княжества (рис. 1). Так, на территории современной Львовской области в 
Радеховском районе возле села Быкив (Биків) известно село Торки, а в Старосамбор-
ском районе на берегах Днестра – с. Торчиновичи [Львівська обл. 1968, 635, 787]. Есть 
аналогичные названия и на территории современной Житомирской обл. Так, в Володар-
ско-Волынском р-не недалеко от с. Березовка существует село Торчин, возле которого 
находится курганный могильник древнерусского времени. В Коростышевском р-не Жи-
томирской обл. находится также село Торчин [Житомирська обл. 1973, 211, 372].

Особый интерес представляет то, что немало населенных пунктов с аналогичны-
ми названиями сохранились на территории Винницкой обл. (рис. 1), которая в пред-
монгольский период не входила в состав Руси. Так, в Тростянецком р-не известно 
село Торкановка (Торканівка), в Тульчинском районе – Торков (Торків), в Хмельник-
ском р-не – Торчин [Вінницька обл. 1972, 627, 660, 677].

По мнению А. Б. Головко, данная территория в предмонгольский и монгольский пе-
риоды представляла собой так называемую “Болоховщину”, которая располагалась 
“вдоль Днестра, а также в бассейне Южного Буга” [Головко 2006, 113]. Относительно 
употребления в древнерусских летописях термина “болоховские князья” А. Б. Головко 
высказался следующим образом: «В состав Болоховщины, относительно которой мы 
считаем некорректным в научном плане употребление содержательного понятия “земля”, 
входили также территории Южной Погорины, и поэтому болоховские князья были по-
томками вышеупомянутых мелких владетелей XII в. Вероятно, власть или влияние бо-
лоховских князей распространялись каким-то образом и на определенную часть 
Понизья» [Головко 2006, 325]. “Имеются основания считать, – отмечает исследова-
тель, – что неполовецкие тюркские формирования обитали на территории Понизья и 
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Болоховской земли” [Головко 2006, 113]. Следовательно, это неполовецкое тюркское 
население Болоховщины могли представлять торки. Сохранение до нашего времени 
топонимов – Торкановка, Торков, Торчин – позволяет считать, что на территории Боло-
ховщины торческое население могло продолжать находиться и в монгольское время. 

Для нас же особый интерес могут представлять аналогичные названия в правобереж-
ной части Киевской обл. Оказывается, они все же есть (рис. 1). Так, в Ставищенском р-не 
до сих пор существует село Торчица, возле которого обнаружены остатки городища 
древнерусского времени. Возле села Юрковка того же района находится с. Торчицкий 
Степок. Весьма любопытно, что с. Стрижавна Ставищенского р-на расположено на 
левом берегу реки Торча, притока Тикича. Стоит напомнить, что районный центр Ста-
вище расположен в 6 км от трассы Киев – Одесса и расстояние от этого поселка до 
Киева составляет 136 км [Київська обл. 1971, 618, 597]. Кроме того, О. Гундогдыев от-
метил на землях бывшего Киевского княжества еще несколько аналогичных названий 
населенных пунктов, имеющих отношение к названию р. Торчи: Торчин, Торков. При-
водит он также и другие гидронимы: Торчи (приток Роси), Торчанка. Имеются и назва-
ния местностей: Торчицкие взгорья, урочище Торч [Гундогдыев 1998, 134]. 

Таким образом, данные топонимии свидетельствуют о том, что в золотоордынское 
время не все торческое население в районе Поросья было переселено монголами в 
глубь степи. Поэтому можно считать, что в бассейне реки Торчи это население остава-
лось и при монголах.

В контексте распространения на территории Украины топонимов типа Торков, Тор-
чин, Торки, Торчиновичи для сравнения большой интерес представляет территория со-
седней России. Там также известны аналогичные названия. Так, были зафиксированы: 
в Спасском районе Рязанской обл. село Торчино, в Переяславском р-не Ярославской 
обл. – деревня Торчино, в Суздальском р-не Владимирской обл. – село Торчино, в Ка-
дуйском р-не Вологодской обл. – деревня Торки, в Почарском р-не Брянской обл. – ху-
тор Торкин, в Лужском р-не Ленинградской обл. – поселок Торковичи и селение Торко-
вичское, в Киевском р-не Калужской обл. – деревня Торкотино, во Мценском р-не 
Орловской обл. – деревня Торкуновка, в Батецком р-не Новгородской обл. – деревня 
Торчиново. Как видим, в России количество топонимов, производных от этнических 
названий торк или торчин, встречается в не меньшем количестве, чем на землях Украи-
ны. Эта ситуация в ряде случаев подтверждается данными древнерусских летописей. 
При этом отметим одну закономерность: топонимы данного типа встречаются только 
на славянских территориях, входивших в предмонгольское время в состав княжеств 
Руси и не испытавших существенных изменений в монгольское время в составе насе-
ления. Нет их, например, на территории Молдовы и Нижнего Поволжья, куда, по дан-
ным Г. А. Федорова-Давыдова, монголы могли переселить из Поросья черных клобуков 
[Федоров-Давыдов 1966, 153]. В этом нет ничего удивительного, ибо переселенные 
монголами торки попали в окружение иного неславянского населения, где для обозна-
чения огузских групп населения использовались другие этнические названия.

Если бы в монгольское время значительное количество торков сохранилось в лесо-
степном Правобережье Днепра в Поросье, то мы имели бы гораздо больше аналогич-
ных названий, находившихся вне пределов бассейна р. Торчи. Следует добавить, что в 
предмонгольское время здесь древнерусскими летописями был зафиксирован админи-
стративный центр черных клобуков – г. Торческ. В сложившейся ситуации возникает 
закономерный вопрос: почему переселенческая политика монголов затронула лишь 
черных клобуков в Поросье, но не коснулась торков других территорий?

Чтобы ответить на это, необходимо учитывать следующие факторы. Прежде всего, 
обратим внимание на компактность проживания торков в Поросье и рассеяность их на 
собственно славянских территориях, где торки оказались в окружении славянского 
большинства. В последнем случае уже в домонгольское время торки должны были под-
вергнуться не только этнической, но и культурно-хозяйственной ассимиляции со сторо-
ны местного земледельческого населения. Одним словом, к моменту прихода монголов 
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Рис. 1. Данные топонимии и гидронимии о расселении торков в Северном Причерноморье:
1 – р. Торча; 2 – р. Тор (Казенный Торец).
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эти торки уже мало чем культурно отличались от славян и соответственно этому вос-
принимались монголами как часть местного земледельческого населения. Иная ситу-
ация до прихода монголов сохранялась в Поросье, где существовала вассальная по от-
ношению к Киеву племенная конфедерация черных клобуков. Нам известно, что в 
состав этих племен входили не только торки, но и осколки племен печенегов, беренде-
ев, половцев и других кочевых тюркоязычных групп. Несмотря на существование в 
среде черных клобуков административных центров городского типа (например, г. Тор-
ческ), эти племена сохраняли многие традиции степной жизни и продолжали занимать-
ся скотоводством, ведя полукочевой образ жизни. Именно эти факторы и предопреде-
лили их дальнейшую судьбу при завоевании монголами, которые воспринимали черных 
клобуков не как земледельческое, а как скотоводческое кочевое население.

Скажем так, внутренняя политика монголов по отношению к покоренному оседлому 
земледельческому населению резко отличалась от тех действий, которые проводили 
монгольские завоеватели относительно завоеванных племен кочевников. В первом слу-
чае, несмотря на то что земледельцы в Улусе Джучи занимали более низкий социаль-
ный статус, чем кочевники, они оставались на местах своего прежнего проживания, 
выполняя установленные монголами налоги и повинности. К числу этого населения 
можно отнести славян и проживавших в их среде торков. Что же касается кочевого насе-
ления, то, вопреки более привилегированному положению кочевников в Золотой Орде, 
монголо-татары стремились уничтожить прежние племенные формирования своих 
предшественников. В соответствии с традициями предыдущих кочевых обществ мон-
голы дробили прежние племенные образования на родовые группы и включали их на 
правах родов в состав новых племен. При этом представители одного прежнего племе-
ни кочевников могли оказаться в составе новых племен, находившихся в составе раз-
ных улусов Золотой Орды. Это соответствовало новой созданной монголами военно-
административной системе. Пример с кипчаками является наилучшим подтверждением 
этого. Как видим, такая же судьба постигла и большинство черных клобуков Поросья. 

В контексте данной проблемы особый интерес может представлять происхождение 
находящихся в среднем течении Северского Донца топонимов и гидронимов с основой 
тор-: реки Тор (Большой Тор, Казенный Торец), Сухой Торец, Кривой Торец, село 
Торское на реке Жеребец, поселок Торский и Торецкий на реке Казенный Торец, Тор-
ское городище возле города Славянска (рис. 1). Довольно характерно, что большинство 
этих гидронимов и топонимов сосредоточены на правобережье Северского Донца 
[Шрамко 1962, 321–322]. Именно здесь еще столетие тому назад Е. П. Трефильевым и 
В. А. Городцовым возле сел Торское и Марченки были обнаружены в курганах, по 
крайней мере, три погребения кочевников, совпадающие буквально в деталях с описа-
нием Ибн Фадлана похорон знатного огуза [Плетнева 1958, 161–162; Ковалевский 1956, 
129]. Поэтому создается впечатление, что отмеченные топонимы и гидронимы могут 
содержать упоминание об исчезнувших торках. Данный вопрос имеет принципиальное 
значение, ибо если удастся выяснить, что в основе упомянутых современных названий 
населенных пунктов и рек лежит этноним торк, то можно говорить о том, что потомки 
огузов-торков продолжали обитать в среднем течении Северского Донца и в монголь-
ское время. Поэтому имеет смысл обратиться к письменным источникам и выяснить, 
что первично – названия рек или населенных пунктов?

Считается, что наиболее раннее упоминание реки Тор содержится в Ипатьевской 
летописи под 1185 г. Там, где идет речь о бегстве князя Игоря из половецкого плена, 
сказано: «И посла Игорь к Лаврови конюшего своего, река ему: “перееди на ону сторо-
ну Тора, с конем поводным”...» [Ипатьевская… 1871, 438]. В “Книге Большому Черте-
жу”, которая отражает знания XVI – начала XVII вв., эта река известна также как 
Большой Тор с притоком Торец: “А от гнилой Орели к речке Торцу верст в 20; а Торец 
по леву Муравскои дороги пал в Большой Тор ниже Святых гор, от Донца версты в 4” 
[КБЧ 1950, 64]; “А на леве от Волчьих Вод, к верх реке Тору; а река Тор пал в Донец” 
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[КБЧ 1950, 65]; “А по правои стороне тое дороги река Тор” [КБЧ 1950, 68]; “А ниже 
Святых гор, с Крымскои стороны, пала в Донец река Тор от Святых гор верст с 15, а в 
Большои Тор пала речка Торец” [КБЧ 1950, 75], “А ниже Малого перевозу, на Донце, 
Большой перевоз, ниже усть реки Тору” [КБЧ 1950, 76].

Во второй половине XVII в. в московских актовых документах наблюдаем не толь-
ко упоминание гидронима Тор, но и связанных с ним топонимов. Мы имеем реку Тор 
[МИКБСОМГ 1886, 82, 127, 128], Торские озера [МИКБСОМГ 1886, 48, 128, 129, 130–
132], Торский перевоз [МИКБСОМГ 1886, 82], Торский шлях (дорога) [МИКБСОМГ 
1886, 82, 129, 291], а также город Тор, или Торский городок [МИКБСОМГ 1886, 48, 
82, 130–132, 155–156, 251]. Известно, что упомянутая река Тор сейчас носит название 
Казенный Торец, а город Тор в конце XVIII в. был переименован в Славянск. Суще-
ствует мнение, что с гидронимом Тор связано название города Краматорска [Отин 
1997, 356–359]. Естественно, что названия населенных пунктов, расположенных в 
бассейне р. Тора (Казенного Торца), – город Тор (Торский городок, Торское городи-
ще), село Торское, поселки Торский и Торецкий, – своим происхождением были обя-
заны гидрониму Тор и производным от него названиям рек. Остается лишь выяснить 
происхождение самого названия реки Тор, т. е. имеет ли оно какое-то отношение к тор-
кам или нет?

На сегодня на сей счет существует несколько научных гипотез. Одной из них яв-
ляется индоевропейская, прежде всего славянская. Так, по мнению П. Е. Ваденюка, 
название Тор соотносится со славянским корнем -тор- (в словах торный, проторить 
и т. п.), который, по его мнению, “выражает понятие движения” [Ваденюк 1978]. 
М. Фасмер, в свою очередь, связывал гидроним со славянским словом тор – “проло-
женная дорога”, которое находит соответствие в украинском тор – “колея” и восходит, 
по его мнению, к праславянскому глаголу *terti – “тереть”. Выходит, что гидроним Тор 
получил свое название от того, что здесь было сильное течение воды, которое размыва-
ло (буквально “тёрло”) берега [Фасмер 1987]. “Однако принятию славянской этимоло-
гии, – отмечает Е. С. Отин, – мешает то обстоятельство, что река Тор в XII веке находи-
лась далеко от южнорусских поселений. Название реке могло дать лишь более или 
менее постоянное население на ее берегах” [Отин 1997, 355–356]. 

Следовательно, здесь вполне приемлемы иранская или тюркская гипотезы о проис-
хождении гидронима Тор. Так, еще в начале ХХ в. М. Фасмер предложил и иранскую 
(скифскую) этимологию: tura – “быстрая” [Vasmer 1923]. Не исключено и тюркское 
происхождение данного названия реки. В связи с этим большой интерес представляет 
предложенная Е. С. Отиным этимология: «Возможно, что в основе названия Тор лежит 
тюркское прилагательное тар – “узкий”, “тесный”, “тонкий”. В большинстве тюркских 
языков оно представлено в данном звуковом виде, но известны и другие его варианты: 
узбек. тор, туркмен. и азерб. дар, уйгур (диалектное) та. Корень этот выступает и как 
глагольная основа тар – “суживаться”. В значении “узкий” слово тар зарегистриро-
вано и в половецком языке (...Codex Cumanicus...). Такое название этот приток Север-
ского Донца мог получить из-за того, что был узким по сравнению с какой-то другой 
расположенной неподалеку водной артерией, может быть, с самим Донцом. ...Отож-
дествлению гидронима Тор с тюркским прилагательным тар – “узкий” мешает отсут-
ствие перехода а > о в этом слове в большинстве современных тюркских языков. Но 
вполне возможно, что гидроним Тор образовался на почве одного из диалектов поло-
вецкого (куманского) языка с чертами огузской группы языков, одной из которых было 
огубленное а в начальном слоге (а > о > у). При освоении славянами неясного половец-
кого названия Тар с лабиализованным а могло произойти сближение со словом тор – 
“дорога”, что и было впервые зафиксировано в тексте летописи» [Отин 1997, 356]. 

Данное предположение о кипчакско-огузском происхождении названия реки Тор не 
находит возражений со стороны исторических источников. Так, данные археологии 
свидетельствуют о том, что именно в данном районе до половцев проживали огузы-
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торки [Плетнева 1958, 161–162]. Отметим, что в последний раз торки Северного При-
азовья упомянуты в “Повести временных лет”, где сообщается, что в 1103 г. киевский 
князь Святополк Изяславич и переяславский князь Владимир Всеволодович Мономах 
совершают поход в низовье Днепра, до острова Хортица, откуда они двинулись к реке 
Сутин (Молочная). В результате четко спланированной военной акции древнерусские 
войска одержали победу над половцами и их союзниками, среди которых были торки и 
печенеги. Русью была захвачена большая добыча и большое количество пленных, среди 
которых были “Печенеги и Торки с вежами” [Повість… 1990, 427–433]. Нет сомнений в 
том, что эти плененные торки и печенеги были поселены древнерусскими князьями на 
южных границах Руси для отражения нападений половцев. Другая же часть торков могла 
еще оставаться на правах родовых групп в составе племен придонецких половцев. Есте-
ственно, уже к концу XII в. эти потомки торков могли быть ассимилированы кипчаками-
половцами в языковом отношении, и при этом они могли сохранять прежние черты своей 
фонетики. Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этом районе в конце XII в. 
древнерусская летопись зафиксировала несколько необычное название реки – Тор. 

Таким образом, можно констатировать, что в монгольское время политика монголов 
по переселению народов не затронула торков, проживавших на территории Галицко-
Волынского княжества и сопредельных территориях Южной Руси. Хотя лишь незначи-
тельная часть торков осталась в Поросье. Остались торки при монголах и на землях 
Болоховщины (нынешней Винницкой обл.), не являвшейся до этого частью земель соб-
ственно Руси. Что же касается левобережных торков, то торки Переяславского и Чер-
ниговского княжеств были ассимилированы славянами уже до монгольской экспансии. 
И совершенно нет никаких оснований говорить о длительном пребывании торков в 
среднем течении Северского Донца. Не исключено, что в предмонгольский период одна 
часть их была ассимилирована половцами, а другая часть могла переселиться на Русь.
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В сложном кругу задач, связанных с научной разработкой крымскотатарского языка, 
наиболее актуальными являются вопросы изучения, оптимизации и систематиза-

ции лингвистической терминологии. Без качественной, научно обоснованной термино-
логии невозможно написание монографий, учебников и методических пособий [Эми-
рова 2002, 75–79]. 

В настоящее время в развитии научной терминологии крымскотатарского языка про-
сматриваются две основные тенденции: первая – создание терминов для ранее неиссле-
дованных разделов и для новых, современных направлений лингвистики, вторая – уни-
фикация и систематизация уже существующих терминов. Обе тенденции предполагают 
изучение динамических процессов в крымскотатарской научной терминологии, созда-
ние терминологических словарей и др.

Целью данной статьи является описание крымскотатарских грамматик 20–40-х го-
дов прошлого столетия как ключевой составляющей одного из периодов в развитии 
крымскотатарской лингвистической терминологии, а также определение значения тер-
минологических дискуссий 20–40-х гг. для развития крымскотатарской научной тер-
минологии.

На протяжении нескольких веков (до начала XX века) в тюркских, в том числе и 
крымскотатарских, грамматических трудах в основном использовались термины, заим-
ствованные из трудов арабских языковедов, и / или типологически близкие методы из-
ложения и трактовки языкового материала. Следовательно, и лингвистические термины, 
употреблявшиеся в трудах того периода, являлись арабскими заимствованиями и раз-
работанными на их основе османскими (турецкими) терминами. Научное наследие это-
го довольно большого периода в развитии тюркологической лингвистической мысли 
практически не изучено. 

В 20–30-е годы XX в. происходит кардинальная переориентация в национальной 
культуре в целом, в том числе и в литературном языке, в сторону европейских тради-
ций. Ведутся острые дискуссии по вопросам коммуникативной пригодности и пре-
стижности крымскотатарского языка, о реформировании литературного языка, замене 
арабской графики. 

Перед крымскотатарской интеллигенцией остро стояли проблемы, требовавшие не-
замедлительного решения. Одной из них было реформирование научной, в том числе и 
лингвистической, терминологии. Языковедческие труды этого периода по-прежнему 
издавались на арабской графике, но в них явно наметилось отстранение от старых 
лингвистических традиций. Подтверждением этой тенденции служит издание в 1923 г. 
известным просветителем и писателем, преподавателем крымскотатарского языка 
Ш. Бекторе учебно-методического пособия “Татарская грамматика и синтаксис” (“Та-
тарджа сарф, нахв”) [Бекторе 1923] и “Научной грамматики крымскотарского языка” 
(“Къырымтатар ильмий сарфы”) [Чобан-заде 1925] Бекира Чобан-заде, ученого-тюрко-
лога, общественного деятеля и поэта. 
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В предисловии к своей книге Ш. Бекторе акцентирует внимание на том, что его це-
лью является создание грамматики, отражающей специфические особенности крымско-
татарского языка: “У татар, – пишет он, – есть свой особенный язык, в котором дей-
ствуют свои правила, свои законы и есть своя литература. Поэтому мы решили создать 
этот труд, согласно законам и правилам данного языка” [Бекторе 1923, 3]. 

Анализ языка и терминологии данной грамматики показывает, что это учебное по-
собие отличается от ранее изданных как структурой и характером изложения материа-
ла, объемом и уровнем грамматических классификаций, так и нетипичной для грамма-
тик того периода терминологией.

Объем работы составляет 110 страниц. На титульном листе имеются необходимые 
выходные данные: название книги, дата и место издания. Не указан адресат данного 
учебного пособия, однако по содержащимся в нем методическим разработкам уроков 
по крымскотатарскому языку можно предположить, что данный труд предназначен для 
учащихся педагогических училищ. Написан учебник языком, близким к современному 
крымскотатарскому языку.

Анализ лингвистических терминов, употребленных в работе, отражает отношение 
Ш. Бекторе к проблеме формирования научной терминологии в крымскотатарском язы-
ке. Употребляемые в традиционных крымскотатарских грамматиках заимствованные 
арабские термины, по его мнению, чужды и непонятны народу, а значит, затрудняют 
процесс обучения и изучения языка на разных его уровнях. Ученый был сторонником 
пуризма, т. е. полной очистки крымскотатарского научного языка от инородной лекси-
ки. Естественно, отказ от арабизмов требовал их замены другими терминами. Основой 
для терминотворчества автор выбирает крымскотатарский язык, преимущественно его 
степной диалект. Ш. Бекторе создает ряд терминов, используя словообразовательный 
потенциал родного языка: сес илими ‘фонетика’, сагълам сес ‘гласный звук’, танав сеси 
(кенъиз) ‘носовой звук’, пайнозилик ‘единственное число’, булуш ‘падеж’, сёзлер къо-
рантасы  ‘однокоренные слова’, отькен  заман ‘прошедшее время (глагола)’ буйрукъ 
‘повелительное наклонение (глагола)’, боладжакълар ‘будущее время глагола’ и др. 

Автор вводит и большое количество гибридных терминов (общетюркское слово + 
арабизм). Например, взяв за основу арабский термин сыфат ‘имя прилагательное’, он 
создает сразу несколько терминов, определяющих категории и формы имени прилага-
тельного: чагъышдырув  сыфаты ‘сравнительная степень прилагательного’, азайтув 
сыфаты ‘уменьшительная форма имени прилагательного’, артдырув сыфаты ‘анали-
тическая, усилительная форма имени прилагательного’ и др. 

При образовании терминов Ш. Бекторе активно использует продуктивный крымско-
татарский словообразовательный аффикс -даш / -деш, например: манадаш (сёз) ‘сино-
ним’← мана+даш, сыфатдаш ‘причастие’ ← сыфат+ даш и пр.

Создавая термины на базе крымскотатарского языка, ученый, тем не менее, осто-
рожно относится к процессу обновления терминологической системы, поэтому не все 
термины арабского происхождения заменяет тюркскими словами. В работе активно ис-
пользованы такие арабские заимствования, как исим  ‘имя существительное’,  фииль 
‘глагол’, харф ‘буква’ и др. В отдельных случаях рядом с тюркским термином в скобках 
указывается арабский вариант. Например, тюркские названия падежей сопровождают 
арабские эквиваленты: адлавджы булуш (меджаред) ‘именительный падеж’, орунлав-
джы булуш (меф’улюн фих) ‘местный падеж’ и др. 

Несмотря на то что в тюркские языки стала активно проникать интернациональная 
лексика и были сторонники пополнения национальной терминологии за счет междуна-
родных слов (их называли “европеизаторами”), в своей работе Ш. Бекторе не использует 
термины-интернационализмы. В пособии встречается лишь один термин фонетика, фун-
кционирующий параллельно с общетюркским термином сеслер илими ‘наука о звуках’. 

Следует отметить, что учебник автора с его нетрадиционной терминологией вы-
звал критику современников. Многие термины, созданные ученым, не закрепились в 
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крымскотатарских грамматиках более позднего времени, хотя следует отметить их 
структурно-семантическую мотивированность и достаточную компактность. Основным 
недостатком этих терминологических единиц, на наш взгляд, является их диалектная 
окрашенность.

“Къырымтатар ильмий сарфы” (“Научная грамматика крымскотатарского языка”) 
Б. Чобан-заде вышла в свет в 1925 г. арабским письмом на османском (турецком) языке 
[Чобан-заде 1925]. Причины выбора языка, графики, а также употребленной термино-
логии автор объясняет так: “Что касается того, что наш труд написан на османском (ту-
рецком) языке, то это было вызвано желанием не включаться в нескончаемые до сего 
дня споры о (крымскотатарских) диалектах, избежать употребления непонятных, выду-
манных терминов…” [Эмирова 2003, 20–21].

Ученый, критикуя изданные после 1905 года тюрко-татарские книги по языку, отме-
чал два основных недостатка: 1) несоответствие принципу научности; 2) подчинение 
тюрко-татарского грамматического материала схемам и структурам, характерным рус-
скому и французскому или арабскому и персидскому языкам [Чобан-заде 2003, 30].

Создавая свой труд, Б. Чобан-заде стремился описать грамматические категории, 
свойственные именно крымскотатарскому языку. В соответствии с этим изменился и 
характер лингвистической терминологии, употребляемой автором. Анализ этих терми-
нологических единиц показывает стремление ученого заменить арабские заимствова-
ния терминами, созданными на основе исконной или общетюркской лексики. 

В 30–40-е гг., после перехода на латиницу, а затем на кириллическое письмо, стали 
активно разрабатываться учебники и учебные пособия нового образца. Важную роль в 
оптимизации крымскотатарской лингвистической терминосистемы сыграла научно-
исследовательская деятельность таких крымскотатарских деятелей, как Э. А. Куртмол-
лаев, А. Ислямов, У. Куркчи, Р. М. Муллина, Э. Дерменджи и др. 

По имеющимся в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гасприн-
ского сведениям, в период с 20-х по 40-е годы было издано около 90 учебников и учеб-
ных пособий по крымскотатарскому языку арабской (последний был издан в 1928 году), 
латинской и кириллической графикой. Это научное наследие заслуживает самого тща-
тельного изучения, так как дает богатый материал для решения актуальных проблем 
современной крымскотатарской научной терминологии.

Этот период характеризуется мощным притоком новых лингвистических терминов. 
Во вновь созданных учебниках и пособиях по крымскотатарскому языку арабско-
персидские термины (кроме укоренившихся в языке) были заменены словами обще-
тюркского происхождения, заимствованиями из русского и посредством русского языка 
интернациональными словами, например: саит,  саите (араб.) – созукъ  сес ‘гласный 
звук’, сарф (араб.) – грамматика, нахв (араб.) – синтаксис и др. Особенно активно ис-
пользовались международные термины фонетика, морфология, аффикс, грамматика, 
синтаксис и др.

В этот же период в крымскотатарский язык без учета его специфики были внедрены 
характерные для европейских языков словообразовательные аффиксы -изм, -ист, -ация 
и суффиксоид -логия, например: сингармонизм, фразеологизм; артикуляция, ассимиля-
ция, классификация; лексикология, семасиология и др.

Несмотря на эту тенденцию, теоретическая часть новых грамматик отражала грам-
матические категории, характерные для крымскотатарского языка. Названия граммати-
ческих категорий стали передаваться исконными терминами или терминами смешан-
ного типа, да и сами категории, в отличие от прежних арабографических грамматик, 
соответствовали категориям крымскотатарского языка. Крымскотатарские деятели ста-
ли активно использовать специальную лексику исконного происхождения.

Анализ системы лингвистических терминов в учебниках для начальной и основной 
школ, созданных Э. А. Куртмоллаевым и А. Ислямовым [Ислямов 1937; Ислямов 1938; 
Куртмоллаев 1938; Ислямов 1940; Куртмоллаев 1940 и др.], подтверждает эту мысль. 
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Среди крымскотатарских ученых этого периода особое место занимает известный 
исследователь крымскотатарского языка Усеин  Куркчи. Следует отметить большую за-
слугу У. Куркчи и в области разработки терминологической системы крымскотатарско-
го языка, ее систематизации и упорядочения. 

В работе “Tatar tili grammatikasınıň esasları” (“Основы грамматики крымскотатарского 
языка”) [Куркчи 1934] исследователь проанализировал особенности крымскотатарского 
языка, его морфологии, словообразования, заимствованных основ и аффиксов, слож-
ных и сокращенных слов и т. д. Особое внимание У. Куркчи уделял вопросам термино-
логии. При создании и употреблении терминов, считал он, в первую очередь следует 
сохранять соответствие названия содержанию выражаемого им понятия. Критикуя ис-
пользование трудных арабских терминов в грамматиках того периода, лингвист выска-
зывал мнение, что при составлении учебников крымскотатарского языка необходимо 
учитывать его богатые возможности в процессе образования терминов [Куркчи 1934, 2].

В 30–40-е годы появилась серия терминологических словарей по различным дисци-
плинам – математике, физике, химии и др. Среди них значится “Тиль ве тиль бильгиси 
терминлери лугъаты” (“Словарь терминов по языкознанию”) [Борковский 1941]. Этот 
лексикографический труд, на наш взгляд, заслуживает особого внимания, так как в нем 
впервые были собраны лингвистические термины, употреблявшиеся в крымскотатар-
ских грамматиках довоенного времени. Словарь является двуязычным переводным сло-
варем. Он содержит около 1,5 тысячи терминологических единиц. Термины, собранные 
в указанном словаре, а также термины, представленные в учебниках и пособиях по язы-
ку, изданных в 30–40-х годах (Э. А. Куртмоллаев, 1938, 1939, 1940; А. Ислямов, 1938 и 
др.), за небольшими изменениями (например: падеж в данных изданиях – ал, в совре-
менном крымскотатарском языке –  келиш,  однокоренное  слово –  сёз  къорантасы, со-
временное – тамырдаш сёз и др.) легли в основу сегодняшней крымскотатарской тер-
минологии.

Таким образом, можно говорить о том, что к 40-м годам XX в. крымскотатарский на-
учный язык полностью отошел от прежних лингвистических традиций и стал ориенти-
роваться на европейские и русские языковедческие теории.

Формирование и развитие лингвистической терминологии в крымскотатарском язы-
ке можно продемонстрировать на примере таблицы 1:

Таблица 1.
Сопоставительная таблица лингвистических терминов 

в грамматиках конца XIX – начала XXI вв.

В арабографической 
грамматике 

“Сарф-и тюркий”

В арабографической 
грамматике Ш. Бекторе 
“Татарджа сарф, нахв”

В учебниках
и учебных пособиях 
30–40-х гг. XX века

В современных 
крымскотатарских 

грамматиках
джем (араб.) 

‘множественное число
коплик (тюрк.) чокълукъ (тюрк.) чокълукъ (тюрк.)

муджерред (араб.)
‘именительный падеж’

адлавджы булуш
(тюрк. + тюрк.)

баш ал 
(тюрк. + араб.)

баш келиши 
(тюрк. + тюрк.)

меф’улюн бих (араб.) 
‘винительный падеж’

тамамлавджы булуш
(араб. + тюрк.)

тюшюм алы
(тюрк. + араб.)

тюшюм келиши
(тюрк. + тюрк.)

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Крымскотатарская лингвистическая терминология, как и терминосистемы других 

отраслей знания, прошла сложный путь развития, на который оказали влияние как 
объективные социально-политические, так и субъективные факторы (труды известных 
языковедов). Без осмысления этой динамики в свете современных представлений о 
терминотворчестве немыслима продуктивная работа по совершенствованию научной, в 
том числе лингвистической, терминологии крымскотатарского языка.
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Основные периоды формирования крымскотатарской лингвистической терминоло-
гии соотносятся с этапами истории крымскотатарского народа, а также с периодами 
становления лингвистической терминологии в других тюркских языках.

Для крымскотатарского языкознания весьма важно изучение лингвистических тер-
минов, функционирующих в грамматиках 20–40-х гг. XX века. Во-первых, они свиде-
тельствуют об одном из этапов развития крымскотатарской лингвистической мысли, 
во-вторых, терминологический аппарат этих источников может быть полезен в процес-
се формирования современной крымскотатарской языковедческой терминологии.
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M. Godzińska

CEM EVI – REWRITING TRADITION*

The way of arranging and using a certain space may say a lot about the group who orga-
nized it. It is a common truth, and it is also true in the case of cem evi – the place of reli-

gious and social ceremonies of Alevis, who are a heterogenic group whose descendants 
appeared in Anatolia as part of the wave of Turkish peoples. Their tradition was created in a 
kind of syncretic system as both the social and the religious field and it consists of elements 
of the pre-Islamic Turkish culture, Zoroastrianism, Sunni and Shea Islam (including different 
Sufi movements), Christianity and even Judaism1. 

Alevis’ history is filled with dramatic experiences. Since at least the 13th century many re-
volts against the Seljuks and the Ottomans had taken place. And particularly tragic character 
had the repressions which followed lost uprisings – resettlements and massacres. All of them 
exerted strong influence upon Alevis’ moral system of values as well as their everyday lives 
including the way of performing their religious ceremonies2. Basic procedures for defending 
Alevi societies were keeping them secret and hiding. One of the effects of this hiding was a 
complete lack of a permanent place of religious ceremonies as we know it in the case of other 
great religions of the region (Judaism, Christianity, Islam). But nowadays such a place exists. 
It is called cem evi, which can be translated as ‘house of service’ or ‘house of gathering, house 
of assembly’. There is no simple and correct translation as cem evi fulfils many cultural func-
tions, hence in this paper I will use the Turkish term ‘cem evi’. 

Cem was an annual ceremony, consisting of very important religious rituals, preceded by 
a meeting during which decisions concerning social and economic problems of the group 
were taken. It lasted several days, and the main ceremony took at least a few hours3. Today 
cems are arranged by small society on the occasion of joining to the group of initiated mem-
bers. They still maintain their secret character. Most of the cem ceremonies called education 
cems (Tur. eğitim cemi) are almost publicly available and they are held more often than once 
a year, sometimes every week, on Thursday. This situation creates a need of permanent places 
where these ceremonies could be held. 

In the past, even about fifty years ago, in the mountains and countryside, in villages inhabi-
ted by Alevi communities, there was no cem evi. Secret gatherings and meetings were held in 
specially arranged rooms. It could be a cowshed, sheepshed, stable, barn or the largest room 
in one of the largest houses in the village. In everyday life all these rooms performed their 
mundane functions in the profanum space and time. Only during ceremonies they became 
places for sacrum. Today, when Alevism is much more present in the open and public space, 
we have permanent cem evis. This state of permanence should be understood as immobility of 
real estate rather than as non-material stability4. The fundamental rule of Turkish religious 
policy is “one nation-one religion” and “Turk means Sunni”. These kinds of opinions do not 
create warm climate for Alevi communities. Most authorities can hardly accept existence of 
the group as something different than Sunnism. Very often Alevism is considered as deformed 
Sunnism. In consequence authorities claim that there is no need for any special space or place 

* The text is based on the research conducted by the author in Turkey, Germany and Poland in 
2005–2013. 



M. Godzińska

32                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

for Alevi religious ceremonies. So Alevis face many problems when they try to build cem evi 
or even try to create it in the existing space. If any group wants to build cem evi, usually it 
should be part of some larger complex of Culture Center of Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Ab-
dal or some Society of Villages of X River Valley, etc. Then the permission is not given for 
the investment being a prayer house or kind of temple, but for a cultural center. Investement 
of ‘cultural center’ type is very complicated as well as rather costly. So very often various so-
cieties and foundations rent some appartments, basements or office spaces for cem evi next to 
which there is a place for the office of the organization. And of course in these rented flats 
space for cem evi must be adopted from the beginning taking into consideration the original 
space of the place. We may say that nowadays cem evis are always constructed from the ba-
sics and very often ad hoc according to the present situation and space of the place one has at 
disposal. The form of cem evi explains its fuctions and the presented ideology of the group. 

In a cultural complex one may find some offices and libraries, conference halls, halls for 
semah5 groups repetition or for saz6 musicians, sometimes also guest rooms and even kinds of 
club halls where people can meet, drink some tea and talk about their usual everyday prob-
lems. Cem evi needs space not only for prayers, but because of the form and course of the cere-
mony, also a place where sacrificial animals may be killed and their meat may be prepared to 
be shared during the ceremony. Besides meat ceremonial food includes also other things given 
by the participants of the ritual. So in reality cem evi is not only a place where one says prayers. 
For the purpose of this text however, I will concentrate on this strictly ceremonial space. 

I will try to describe the space of three cem evis, in Eskişehir, in Erzincan and in Ankara in 
Tuzluçayır district. In all of them cems took place in the past or still take place today. 

In Eskişehir, cem was arranged in the living room (Tur. salon) of a private apartment 
where a typical family lived. It was arranged just for a one-time and a very particular ritual. 
In Erzincan, the huge cem hall is part of a much larger complex of the Erzincan Province De-
partment of Anatolian Cultural Foundation of Haji Bektash Veli (Tur. Hacı Bektaş Veli Anado-
lu Kültür Vakfı Erzincan Şübesi). This investment was created from the beginning to perform 
its religious and social functions. In Ankara, in Tuzluçayır, the space in which cems are held 
was arranged in the basement of a residential building, just in a simple block of flats. Those 
who prepared this space to arrange cems in it, had to take into consideration the architect’s 
sketch of the building, for example stud walls. 

The simplest is the space of the living room. Actually it is very difficult to recognize in it 
a space prepared for religious ceremonies, or even just for simple prayers. A standard living 
room of a standard Turkish family was adapted for special needs. All furniture from the mid-
dle of the room was removed. That by the walls as well as all decorations on the walls were 
left. These were some handicrafts made by the lady of the house or some family photographs. 
No new elements were added, so looking only at the room no one was able to guess that in a 
short time some religious ceremony would be taking place inside. Except for the time of the 
ceremony, when in this space a very particular event was going on, there was no sign of its 
unique or sacral character. 

Erzincan is a completely different venture. Plan of all the investment was created from the 
basics, which gave its organizers a great opportunity to implement their ideological pro-
gramme just as they had wanted. Cem hall takes a huge more-less circular space. On the edge 
of the ring, opposite to the doors there is place for the leaders conducting all ceremonies. In-
side this ring there is another one, adjoining to the first, where participants who play special 
roles during the ceremony are seated. They are called masters of twelve duties (Tur. on iki 
hizmet sahipleri). Images of twelve imams, Haji Bektash Veli and Mustafa Kemal Atatürk are 
on the wall behind the leaders. Other walls are decorated with religious pictures presenting 
the twelve imams in different compositions. In front of the leaders three lamps in a shape of 
candles are put. They are lit during the ritual. They are the central point of the whole space 
because every participant of the cem ceremony can see them all the time. The space, except 
for the circular divisions, does not show any other divisions. All people gathered in this space 
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must sit in a circle, and everyone looks into each other’s face. This arrangement determines 
that regardless of age or sex one must see every other person in the room. 

In Ankara, in Tuzluçayır district, cem evi is performed in a dwelling house basement. The 
place was adopted particularly for the needs of cem evi. All partition walls were pulled down, 
but all studding elements had to remain. That determined the division of the space in two 
main parts. The first one is very similar to the cem evi in Erzincan. There is a selected space 
for religious leaders who conduct the ceremony. All the others sit in a circle around the cen-
tral space where main rituals take place. Behind and slightly above the leaders, on the walls, 
images of Atatürk, Haji Bektash Veli and twelve imams are hanged. Next to them there is 
also Turkish flag. And at this point similarity ends. Next to this main or central space there is 
another one. More or less of the same size but separated from the “central” room by two 
columns of studding elements of the building. Between these columns some seats with pil-
lows were put and arranged so that they form something of a little wall, about 50 cm high. 
The pillow wall separates the two rooms moving the second one out of the central circle. 

What do these three places say about Alevism? In Eskişehir – nothing at all, as no one is 
able to recognize the space as being used by Alevi community. In Erzincan we have got mes-
sages about patriotism, sentiments to Haji Bektash Veli and twelve imams what can point at 
some Shiism influences, equality of the participants of the ceremony. In Tuzluçayır we have 
got information about patriotism and certain categorization of participants, division into the 
group from the central circle and those from outside of the circle. 

What one really needs to read these three texts. Though it is not a spoken language, it is a 
language after all. According to Bronisław Malinowski’s language theory, language is not 
only a verbal act but also an action itself, so in order to give those spaces a voice we have to 
see them in action, during the celebration. 

In Eskişehir we may see perfect equality of the participants of the ceremony. Women and 
men sit together in a circle facing each other. They are different of age, economic situation 
and they all take part in the ceremony. What is common to them is that all of them passed the 
same level of initiation. During the ritual everyone knows one’s place and how to behave. 

In Erzincan we may see again equality of the community with two little exceptions. The 
first is the division into female and male halves of the circle, the second is the division of the 
place for those who play particular roles during the ceremony in the centre of the circle and 
for the rest of participants. But all gathered people again sit in the circle, sometimes in several 
concentric circles, looking at each other (praying to each other). 

In Tuzluçayır, in Ankara, patriotism is emphasised very strongly, but along with that cate-
gorization of participants as well. There are participants from the main circle and participants 
from the marginal room. In the central room men sit, on the side women sit. By looking at the 
way they are seated it becomes clear that ladies are out of the circle of their community, and 
in the ceremonies and rituals they may take part from the geographic position of spectators. 

Space in Eskişehir arranged for one time needs, but the text was written by participants of 
the ceremony and the way they behave in it. Spaces of Erzincan and Tuzluçayır both teach 
tradition but put themselves in opposition to the general ethical norms of the outside world. 
In Erzincan competent participants are distinguished according to their functions – masters of 
twelve duties. They usually know all prayers, all rituals, and they take part in the most sacri-
ficial parts of the ritual. There is no such distinction in Tuzluçayır. But here division into male 
and female sector is very strict. Such division is very strange to Alevi traditions. Especially 
during rituals there are no men-women but only souls (Tur. can, canlar), without sex and 
even gender. Thus when creating space no one should be privileged to sit in the centre of sa-
crum where others are in a position closer to the profanum, separated from the community. 
Division into male-female space can be noticed also in Erzincan, except for the central circle 
where men and women sit side by side. But here souls of both sexes sit in the same position 
with reference to the center as well as to the leaders or candles. And the right or left side is 
not distinguished with regard to quality. In Erzincan we may rather talk about two halves of 



M. Godzińska

34                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

an apple than about separation. In Tuzluçayır this separation was forced by the space which 
was found in the basement, though it is also much more acceptable by the external, Sunni 
world rules. It must be said however, that the newly constructed cem evis are more similar to 
the Erzincan solution. Here, according to local traditions male and female souls may sit in 
two halves of the circle or alternately man-woman-man-woman. 

It is a very direct piece of information about Alevis’ social system and the place and role 
in the society of a man and a woman. Comparison between these three situations shows also 
the most important and the firmest elements of religious and social programme of Alevism. It 
shows also points in which there may be reached some kind of a compromise, even if only 
temporarily. However, it seems as if the space and its arrangement were of almost no impor-
tance. In basic situations all programmes were presented by people and the way they acted 
during the prayers. Everything else, in the case of Erzincan or Tuzluçayır, was added as well 
a signum temporis, as the sign of instantly changing time. Not everything must be changed 
and even in the most difficult situation not everything may be changed. The most important 
elements must remain. Sometimes the most up-to-date must be allowed as well. Whatever 
was added or taken, it was important for the local or general community of Alevis. 

The structure and function of cem evi may be considered as a certain semiotic construction 
like “writing culture”. However, in the case of cem evi it is a very old and at the same time a 
very new construction. As a place of religious ceremonies cem evi has been known for genera-
tions. But it has been possible to arrange it ad hoc, when and where it was needed, every time 
from the very beginning. Permanent cem evis are relatively new, and their arrangements de-
pend on many conditions – type of space, social situation, programme and ideology of the 
group leaders. So if cem evi may be a text, then every next cem evi will be both writing the 
new and re-writing the old text with necessary changes and additions. 

I hope the text of cem evi and the problem which have been presented here is an encourage-
ment to take a closer interest in nonverbal texts of culture. Most scholars who research Turkish 
culture work on the language or literature. The language they research is taken in a very tra-
ditional way. But the language expressed with sounds or signs written, for example on paper, 
is not the only way of researching-analysing a given culture. Treat this voice and this way of 
reading certain elements of Turkish culture as a kind of experiment. This is not a postulation 
that we may do anthropological research without the basic tool which is the knowledge of the 
local group’s language. I am convinced that it is a condition sine qua non of every anthro-
pological research and analysis. But I am also convinced that language in its traditional 
meaning is not the only way the culture text may be written. Ignoring these other “languages” 
we expose ourselves to a risk of working with the use of defective methods. We must know 
the language, but we also have to know these noncolloquial languages. Because we may say 
of course “afiyet olsun” or “helal olsun” when we finish our supper, but this is not the be-
ginnng and even not the end. The language of culture starts from the moment we set the table 
or “sofrayı hazırlıyoruz” (not “masayı”), how we sit at the table – sofra/masa (?) – and the 
way we eat, or maybe drink a soup. 

1 Irene Melikoff, Bektashi/Kızılbaş: Historical Bipartition and Its Consequences, [in:] T. Olsson, 
E. Özdalga, C. Raudvere, Catharina, (eds.), Alevi Identity. Cultural, Religious and Social Perspectives. 
Papers Read at a Conference Held at the Swedish Research Institute in Istanbul, November 25–27, 
1996, Istanbul 2003, pp. 2–3; Irene Melikoff, Kırklar’ın Cemi’nde, İstanbul 2007, pp. 29–31; Ali Ya-
man, Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul 2007, pp. 71–81. 

2 Krisztina Kehl-Bodrogi, Kızılbaşlar/Aleviler, İstanbul 2012, pp. 38–40; Ali Yaman, Alevilik ve 
Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul 2007, pp. 81–153. 

3 See: Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Sözlüğü, İstanbul 2003, “cem”, pp. 91–100.
4 Ali Yaman, Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul 2007, pp. 148–158. 
5 Semah – ceremonial whirling dance performed during cem ceremonies. 
6 Saz – traditional stringed musical instrument.
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МЕСТА ОБИТАНИЯ ТЮРОК ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ*

Арабо-персидские ученые признавали библейскую генеалогию народов мира. Яфет 
(Йафис), сын Ноя (Нуха), имел нескольких сыновей, к которым возводились наро-

ды северной четверти Земли. Среди них были Гомер (возможно, праотец кимвров), Ма-
гог (предок скифов), Иаван (пращур древних греков, ионийцев), Ф(Т)увал (“отец” 
народа тибаренов, живших между Черным и Каспийским морями), Мешех (родона-
чальник мосхов, народа, жившего в Закавказье, а после удаления на Север – основатель 
Москвы), Ф(Т)ирас – предок фракийцев [Щедровицкий 2001, 115]. Такие предположе-
ния не являются, конечно, аргументированными. Но, как бы то ни было, Яфет считался 
прародителем индоевропейской семьи народов, населявших северную, северо-западную 
и северо-восточную части обитаемой Земли. 

Арабо-персидские авторы полагали, что тюрки (ат-турк), среди прочих народов – 
таких, как жители Андалусии, франки, лангобарды, славяне, хазары, – относились 
именно к потомкам Йафиса. Ал-Йа‘куби (IX в.), обращаясь к библейской родословной, 
писал, что ат-турк произошли от сына Йафиса – Маша [Ал-Йа‘куби 1883, 13, 17], ко-
торый идентичен библейскому Машиху1 (Быт. 10, 1–2). Ат-Табари полагал, что тюрки 
восходят к яфетиду Тирашу [Ат-Табари 1879, 211, 216–218]2 – библейскому Ф(Т)ирасу. 
Яфетидами считали тюрок Ибн Кутайба (IX в.) [Ибн Кутайба 1850, 14], ал-Мас‘уди 
(ум. 956) [Ал-Мас‘уди 1861, I, 78–79; 1864, III, 66], Са‘ид ибн ал-Битрик (ум. 939) 
[Сейппель 1896,  53], автор анонимного произведения “Мухтасар ал-‘аджа’иб” (Х в.) 
[Крюков 1983, 194–208], Мутаххар ибн Тахир ал-Мукаддаси (2-я пол. Х в.) [Ал-Мукад-
даси 1903, 28], неизвестный персидский автор труда “Муджмал ат-таварих” (ХII в.) (он 
считал “родоначальниками” народов Туpка, Чина, Хазаpа, Руса, Саклаба) [Новосельцев 
1990, 78], Гардизи (XI в.), со ссылкой на Ибн ал-Мукаффу (VIII в.) [Гардизи 1973, 41–
42], ал-Бакри (ум. 1094), со ссылкой на Са‘ида ибн Мусеййаба (ум. 713–714) [Ал-Бакри 
1992, 87–88, 446–448], и многие другие. 

Помимо библейской версии происхождения тюрок, в арабский литературе был рас-
пространен персидский вариант родословной народов, по которой первый владыка 
Земли Афридун разделил Землю так, что восточная часть досталась его потомку Туджу 
и была населена народами Китая (ас-Син) и тюрками (ат-турк). Ибн Хордадбех (IX в.) 
писал: «Владыки Земли в древние времена и их владения: Афридун разделил Землю 
между тремя сыновьями. Ал-Магриб (запад. – Т. К.) он отдал во владение Саламу – а 
это Шарам. Владыки ар-Рума и ас-Сугда – из числа его потомков. Ал-Машрик (вос-
ток. – Т. К.) отдал во владение Тушу, он же Тудж. Владыки ат-Турк и ас-Син – из его 
потомков... Их (Хосроев. – Т. К.) поэт сказал: “Мы разделили наше владение. Наша 
судьба [подобна] участи мяса на доске мясника. Мы определили аш-Шам и ар-Рум до 
места заката солнца благородному Саламу. Туджу определили [страну] ат-Турк, а стра-
ной ас-Син овладел сын дяди…”» [Ибн Хордадбех 1889, 15–16; Ибн Хордадбех 1986, 60]. 

* Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН “Нации и государство в мировой 
истории”. Проект: “Хазарский каганат: взаимодействие с Византией, Востоком и Русью по ар-
хеологическим и письменным источникам”.
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Эта легенда восходит к данным пехлевийских источников и повторяется в разных ва-
риациях, кроме указанного фрагмента труда Ибн Хордадбеха, в сочинениях ат-Табари 
(Х в.), ал-Мас‘уди (Х в.), в “Хронологии” ал-Бируни (XI в.), в “Географическом словаре” 
Йакута [Ибн Хордадбех 1986, 158–159, прим. 157]. В труде ат-Табари тюрки, вместе с 
Китаем, рассматриваются как потомки Афридуна, который, в свою очередь, сопостав-
лялся ат-Табари с библейским Ноем [Ат-Табари 1879, 216–218].

Таким образом, ряд арабских ученых считали восток обитаемой Земли местом оби-
тания тюрок.

Арабами была воспринята и античная теория 7 климатов ойкумены. Древнегреческие 
ученые разделяли Землю на 4 четверти, одна из которых была обитаема и членилась, в 
свою очередь, на параллельные экватору зоны. Во многих географических трактатах 
античных ученых термин “климат” встречается в значении “широта”. Помимо широты, 
в некоторых случаях термин мог обозначать сторону света, регион мира. Птолемей 
(II в. н. э.) впервые дал описание системы семи климатов, которая впоследствии стала 
общепризнанной и приобрела канонический статус [Honigmann 1929, 1–10 etc.; Щеглов 
2005, 3–4]. Климат определялся в зависимости от сравнительной долготы дня или скло-
нения Солнца к экватору. Первый климат начинался у экватора, далее климаты последо-
вательно шли в направлении севера, последний и был расположен на севере.

Это учение, наиболее отчетливо выраженное в “Географическом руководстве” алек-
сандрийского ученого Клавдия Птолемея (II в. н. э.), было полностью воспринято ара-
бами. Впервые его применил Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (первая треть IX в.), труд 
которого являлся переработкой, на основе новых данных, “Географического руковод-
ства” Птолемея. В своей “Книге картины Земли” ал-Хорезми разделил Землю на 7 кли-
матов (“ал-акалим”, мн. ч. от “ал-иклим”, т. е. “климат”), но прибавил еще две зоны: 
“то, что следует за первым климатом”, т. е. южнее первого климата, и “то, что следует 
за седьмым климатом”, т. е. севернее седьмого. Он строго следовал порядку перечисле-
ния городов, гор и рек по семи климатам. Вне климатов ал-Хорезми называл части све-
та с их населением. Он упомянул часть света – Скифию (“Искутийу”), которая, по его 
данным, была населена тюрками; по координатам она соответствует Внутренней Ски-
фии Птолемея и располагается на северо-востоке ойкумены [Ал-Хорезми 1926, 32; Ка-
линина 1988, 40]. 

Отдавая дань взглядам древних греков на расположение народов, Ибн Хордадбех 
(IХ в.), а за ним Ибн ал-Факих (сочинение было написано около 903 г.) писали, что оби-
таемая Земля делится на четыре части – Европу, Ливию, Эфиопию и Скифию (Аску-
тийу) и именно в Скифии располагались земли тюрок [Ибн Хордадбех 1889, 155; Ибн 
Хордадбех 1986, 125; Ибн ал-Факих 1885, 7]. 

Ал-Фергани (IX в.), описывая семь климатов, отмечал: “Седьмой климат начинает-
ся с востока от севера страны йаджудж, затем идет через страну тюрок, затем по побе-
режью моря Джурджана [c той стороны], что примыкает к северу. Затем пересекает 
море Рума3, идет в страну бурджан и славян4 и примыкает к Западному морю. А что 
касается того, что вокруг этих климатов – до завершения известных нам населенных 
мест, – то это начинается с востока от страны йаджудж, затем через страну тогузгузов 
и землю тюрок, затем через страну алан, затем через страну татар5, затем через бур-
джан, затем через славян и примыкает к Западному морю” [Ал-Фергани 1669, 38; Ка-
линина 1988, 129, 130]. 

Ибн Русте (1-я треть Х в.) повторял: “Седьмой климат начинается на востоке, от се-
вера [страны] йаджудж. Затем переходит к земле тюрок, затем по побережью моря Та-
баристана, проходя по его северу… А что касается [земель] вокруг этих климатов, до 
конца обитаемых мест, которые известны, то они начинаются от востока, от страны 
йаджудж. Затем проходят по стране тогузгузов и земле тюрок, затем по стране алан, 
затем по [земле] авар6, затем по [областям] бурджан и славян и доходят до Западного 
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моря” [Ибн Русте 1892, 98]. Заметим, что фрагмент почти дословно повторяет рассказ 
ал-Фергани о седьмом климате и близлежащих землях. Подобное описание седьмого 
климата, с различными модификациями, встречается у многих других ученых X–XII вв.: 
Кудамы ибн Джа‘фара, ал-Мукаддаси, ал-Бакри, ал-Марвази и др. Более подробно, по 
той же схеме, что ал-Фергани, описывал эти территории ал-Бируни, хотя он населял 
тюрками шестой, а не седьмой климат: “Что касается шестого климата, то он начинает-
ся в местах кочевий восточных тюрок кай и кун7, киргизов, кимаков, токуз-огузов, 
[проходит] через страну туркмен и фарабов8, через город хазар9 и северную часть их 
моря10, через [страну] алан [и асов11], между этим морем и морем Трапезунда12 (...) и 
заканчивается в Западном океане” [Ал-Бируни 1975, 115–116].

Как видно из приведенных примеров, арабы относили места обитания тюрок к ше-
стому или седьмому климатам, которые располагались на севере. Само описание мест-
ностей, за исключением очень конкретных данных ал-Бируни, вполне традиционно, 
зависит от сведений ал-Фергани и почти не меняется с течением времени. 

Соседство тюрок с землей йаджудж указывает на восток Земли. Представления о 
народах йаджудж и маджудж восходили к иудейским и христианским сказаниям о Гоге 
и Магоге. Перед последним появлением Христа на земле Гог, князь земли Магог, во 
главе огромного войска пойдет завоевывать страны и народы, но ему это не удастся 
вследствие вмешательства Бога (Иез. 38:2–3,  14–16). В Апокалипсисе говорится, что 
Гог и Магог – это враждебные всему сущему народы, которые выйдут для последней 
битвы, но не смогут одолеть Царства Божия (Откр. 20:7). В мусульманской традиции 
представления о Гоге и Магоге претерпели существенные изменения. В Коране и всех 
последующих книгах фигурировали народы йаджудж и маджудж; они жили за желез-
ной преградой, куда заключил их Зу-л-Карнайн (так арабы именовали Александра Ма-
кедонского), встретив этот жестокий народ вблизи восхода солнца, т. е. на востоке 
(Коран, 18:83, 92–97; 18:20; 18:90; 211:96). Об этих людях писали в хадисах: “Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, перевязывая палец, ужа-
ленный скорпионом: Вы говорите, нет у вас врага, но вы будете все время сражаться, 
покуда не явятся Йаджудж и Маджудж, покуда со всех склонов они не устремятся, – 
широколицые, с маленькими глазками, серыми шапками, с коваными щитами” [цит. по: 
Асадов 1993, 13]. “У них (народов йаджудж и маджудж. – Т. К.) преобладают узкие гла-
за, приплюснутый нос и маленький рост. На юг от них – Китай, на север – тюрки, на 
запад – Кашмир и Тибет” [Ал-Мукаддаси 1919, 96]. 

Такая же внешность приписывалась тюркам. В одном из хадисов они описывались 
следующим образом: “Со слов пророка: Не наступит (судный) час, пока не явятся тюр-
ки с маленькими глазами, приплюснутыми носами, с красными лицами, напоминаю-
щими кованые щиты” [цит. по: Асадов 1993, 13]. 

Йакут (XIII в.) в географической энциклопедии, составленной на основе предыду-
щих книг арабских авторов, писал: “Йаджудж и маджудж состоят из двадцати двух 
племен, из них только тюрки остались по эту сторону стены, воздвигнутой Зу-л-
Карнайном” [цит. по: Асадов 1993, 13]. 

Таким образом, ряд арабских авторов признавали сходство или даже родство тюрок 
с легендарными народами йаджудж и маджудж [Асадов 1993, 12–14; Ахунов 2003, 11–
20], поскольку соседство этих народов, как и воинственность и неустрашимость тех и 
других, были хорошо известны. 

Кроме делений на семь климатов, арабы знали персидскую традицию членения се-
верной части Земли на 7 кешваров, хотя арабские ученые чаще и в этом случае употре-
бляли термин “иклим” (“климат”). Такие климаты выглядели как круги, расположенные 
вокруг центрального круга и соприкасающиеся с ним. В центре каждого круга находи-
лось название той страны или нескольких стран, которые превалировали в этом клима-
те. Центральным и самым лучшим климатом считался четвертый, занятый Ираком (или 
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Вавилоном). В книге ал-Бируни “Вразумление начаткам науки о звездах” сохранилась 
схема такой картины климатов, сохранившая название кешвар; в шестом климате-
кешваре присутствуют и тюрки:

[Ал-Бируни 1975, 115].

Помимо представлений арабов о местоположении тюрок в системе семи климатов и 
кешваров, имеются и подробные описания тюрок внутри седьмого климата. Так, Ибн 
ал-Факих писал: “Седьмой климат – это тюрки. Их мужчины и женщины имеют вид 
тюрок по причине холода. Их звери низки ростом, нет там ни насекомых, ни пресмы-
кающихся. Люди живут в домах, которые строят из досок, и переносят их на телегах, 
запряженных быками. А скот их содержится в пустынной местности. Детей у них 
мало” [Ибн ал-Факих 1885, 7]. Очень схожий мотив о седьмом климате ойкумены 
встречается у церковного историка Х в. Агапия Манбиджского, который, впрочем, не 
называл обитателей его тюрками: «Седьмой климат известен и относим к Борисфену. 
Это климат, который населяет народ, называемый по-гречески йумидис, т. е. “сонли-
вые”. Они народ малосильный, не сноровистый, вследствие чрезмерного сильного хо-
лода у них, поскольку недалеко от них – сторона севера и мест, которые необитаемы и 
ненаселенны. Большая Медведица, из числа созвездий, недалеко от зенита, постоянно 
вращается над ними. Скот и звери их страны очень малы. Не бывает у их коров и овец 
рогов из-за сильного холода там. Не встречаются в их стране никакие пресмыкающие-
ся. Они не могут, и нет у них возможности строить для себя дома. Однако они строят 
дома из половинок дерева, покрывают их и перевозят на повозках, тащимых быками. 
Они живут в них и ездят днем и ночью до тех пор, пока не найдут для себя средства, 
необходимые для жизни, для своей страны, и пастбища для своего скота. Они во всей 
своей судьбе несчастны по причине плохих обстоятельств жизни. Говорят, что когда 
они заболевают тяжелой болезнью, они сажают больного на повозку, снимают с него 
одежду мужчины и надевают одежду женщины, и они выздоравливают» [Агапий 1910, 
614–616]. Очевидно, что сведения обоих авторов восходят к единому первоисточнику. 
Возможно, отнесение тюрок к описываемому народу на севере – плод компиляции Ибн 
ал-Факиха, хотя не исключено, что Агапий Манбиджский выпустил часть рассказа. Тем 
не менее ал-Мас‘уди отмечал особо, что тюрки обитали “под Козерогом”, т. е. на севе-
ре [Ал-Масуди 1861, I, 78–79; 1864, III, 66]. Рассказывая о жителях севера ойкумены, 
он утверждал, что “… [в земле] тех тюрок, которые обитают далеко на севере, из-за 
дальности от места обращения солнца в положении его восхода, выпадает много снега, 
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и в тех местах, где они живут, преобладает холод и влажность. Поэтому тела их рассла-
бляются и становятся толстыми, позвонки их спин и шей бывают такими гибкими, что 
им удается метать стрелы как во время атаки, так и при бегстве. Из-за обилия их плоти 
суставы уходят вглубь [тела]. Лица их стали круглыми, а глаза маленькими, по той при-
чине, что в их лицах [должно] удерживаться тепло, когда их телами овладевает холод. 
А поскольку холодный темперамент порождает обилие крови, цвет [их тел] становится 
красным: ведь последствие охлаждения таково, что тепло собирается в одном месте и 
проявляется здесь” [Ал-Мас‘уди 1894, 24]. 

Выясняется, таким образом, что тюрки, по представлениям некоторых арабских гео-
графов, обитали на севере ойкумены.

Анонимный персидский автор труда “Худуд ал-‘Алам” (80-е гг. Х в.), пользовавший-
ся многими трудами предшественников и составивший свое собственное, основанное 
на книжном знании, впечатление о расселении людей на Земле, утверждал, что шесть-
десят пять различных народов, населявших северную часть Земли, “являются видами 
тюрок” [Худуд ал-‘Алам 1937, 101]. 

Гардизи называл каждый вид тюрок так, “как я нашел его в книгах” [Гардизи 1973, 
26, 42]. Из этих слов явствует, что сведения о тюрках им собраны из разных источни-
ков. Перечислены следующие “тюркские” народы: карлуки, кимаки, ягма, киргизы, 
обитатели Тибета и дороги туда, жители Барсханы и пути к ним, тогузгузы и их марш-
руты, Китай и пути в эту страну; далее речь идет о печенегах, хазарах, буртасах, бул-
гарах, мадьярах, славянах, русах, стране ас-Сарир, аланах, области Хайзан, джикилях 
и тюргешах [Гардизи 1973, 25–41, 42–62; Martinez 1982, 53]. Как видно, Гардизи при-
числил к числу тюрок народы, к ним совсем не принадлежавшие, в том числе такие 
хорошо известные в XI в., как население Китая, Тибета, славяне, русы, аланы и др. 
Гардизи отмечал также, ссылаясь на Ибн Хордадбеха, что “тюрки принадлежали к ки-
тайцам” [Гардизи 1973, 25, 41], однако Ибн Хордадбех не отмечал этого. В “Книге пу-
тей и стран” Ибн Хордадбеха описывались их виды, пути в земли тюрок и дороги 
внутри стран разных видов тюрок и границы: “Страна тюрок-тогузгузов – самая об-
ширная из тюркских стран. Граничат они с Китаем, Тибетом. [Затем идут] карлуки, 
кимаки, гузы, чигили, тюргеши, азкиши, кыпчаки, киргизы, которые имеют мускус, 
карлуки и халаджи, [обитающие] по ту сторону реки” [Ибн Хордадбех 1898, 27–31; 
Ибн Хордадбех 1986, 64–66]. Эта информация в несколько измененном виде фигури-
ровала и в книгах Ибн ал-Факиха, ал-Мас‘уди, Махмуда Кашгарского. Но в аноним-
ном персидском труде “Муджмал ат-таварих” (XII в.), как и у Гардизи, к тюркам были 
отнесены народы Китая, Тибета, а также русы, славяне, булгары, буртасы, хазары [Но-
восельцев 1990, 78].

В “Книге о животных” Шараф аз-Замана Тахира ал-Марвази (XII в.) были переданы 
те же сведения о тюрках, что и у Гардизи. Автор использовал, видимо, тот же ориги-
нал, но добавил свои данные. Среди тюрок он назвал, кроме приведенных у Гардизи, 
еще гузов и северные народы – ису, йура и неких “жителей приморья” [Ал-Марвази 
1942, 23, 35–36]. Китаю ал-Марвази отвел отдельную главу, исключив, таким образом, 
эту страну из числа территории тюрок. В конце раздела о тюрках ал-Марвази привел 
фрагмент, аналогичный такому же у Гардизи, о том, что ему удалось собрать сведения 
о тюрках из разных книг. Далее ал-Марвази рассуждал: “Гален говорит, что люди, име-
нуемые сурмат (савроматы. – Т. К.), имеют маленькие глазки и узкий разрез глаз…”; 
“Гиппократ говорит, что в стране Европа есть народ тюрок и что тюрки похожи друг на 
друга, но не похожи на других людей, [вот так же] как египтяне похожи друг на друга, 
потому что вырастают в жаре, а тюрки – в холоде” [Ал-Марвази 1942, 23, 35]. Книги 
Гиппократа и Галена, на которые ссылается ал-Марвази, были переведены на сирий-
ский и арабский языки в IX в. [Пигулевская 2000, 365]. Хотя в книге Гардизи фрагмен-
та о савроматах нет, но общее сходство главы о тюрках в трудах Гардизи и Марвази 
заставляет полагать, что оба автора опирались на один первоисточник, в котором тюрки 
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приравнивались к сарматам античных писателей – жителям холодного севера. Точно 
таким же образом античные и византийские ученые называли скифами любых восточ-
ноевропейских “варваров”, с которыми они знакомились. 

Иное представление о климатах и месте тюрок в них высказывал ал-Истахри, гео-
граф Х в.: “Сам ас-Син (Китай) – это климат (иклим), все страны тюрок мы относим к 
нему как к царству, так же как мы название всего царства Рум [относим] к земле Ру-
мийа и Кустантинийа и как прочие все царства ислама – к Ираншахру, а это земля Ба-
бил (Вавилон)...” [Ал-Истахри 1870, 10]. В данном случае ясно, что под “климатом” 
ал-Истахри разумеет не просто традиционный “климат” и не просто область, а некое 
цивилизационное пространство под главенством того государства, которое он (или его 
предшественник ал-Балхи, поскольку ал-Истахри опирался на его сочинение) считал 
наиболее важным. Вместе с тем все указанные авторы приводили множество совер-
шенно конкретных сведений об областях, землях, городах разных видов тюрок и их 
торговых путях. 

Таким образом, помимо сближения народов по генеалогическому (как яфетидов и 
как афридунидов) и географическому (в рамках “климатов” и “кешваров”) признакам, 
у арабов был распространен и взгляд на объединение людской общности в рамках 
одного “климата” (иклим) или царства (мамлакат) как главного составляющего целого, 
вне зависимости от расовых или национальных признаков, почему и соединялись вме-
сте народы, совсем не родственные друг другу. 

Таким образом, располагались тюрки, по воззрениям арабов, на востоке и севере 
обитаемой земли и рассматривались как “сарматы”, т. е. варвары, жившие далеко от 
цивилизованного мира ислама [Golden 2011, 55 и прим. 175–176]. Однако, как обычно 
для восточных ученых, старинные легендарные сведения нисколько не мешали переда-
вать вполне реальную информацию о племенах тюрок, местах расселения, об участии 
тюрок в разнообразных войнах, их роли при дворах халифах, некоторые материалы о 
личности того или иного тюрка и т. д. 

1 По Библии, Маш – сын Арама и внук Сима, а не сын Яфета (Быт. 10, 1–2). 
2 Тираш – библейский персонаж Фирас (Быт. 10, 1–2). 
3 Морем Рума (Византии) арабы именовали Средиземное море, куда включались и моря 

Эгейское, Мраморное, а также проливы. Однако в ряде случаев морем Рума могло называться и 
Черное, особенно когда для него не было специального описания и названия. В данном случае, 
возможно, имеется в виду Черное море [Калинина 1988, 137]. 

4 “Ас-сакалиба”. Этноним ас-сакалиба применялся арабскими писателями, как правило, к эт-
ническим славянам, хотя были и исключения [Мишин 2002, 12–17, 308]. В данном случае сака-
либа упоминаются вместе с бурджанами после упоминания моря Рума. Это дает основание 
полагать, что имеется в виду славянское население Европы в целом [Калинина 1988, 137]. 

5 В изданной рукописи нет диакритических точек, от которых зависит начертание слова. В 
зависимости от их количества (одна или две) и постановки (вверху или внизу) буква может чи-
таться как “б”, “т”, “н”, “и”. Чтение, выбранное Я. Голиусом, исследователями считается весьма 
сомнительным, т. к. ни один арабо-персидский источник до XI в. не упоминает этноним татар. 
В связи с этим существует много предположений относительно названного этникона, который 
относят к прикавказским или причерноморским территориям [Калинина 1988, 138]. 

6 Вместо “ат-татар” у ал-Фергани стоит название “ал-абар”, т. е. упомянуты авары. Вероятно, 
вариант Ибн Русте более точен.

7 Среди исследователей нет единого мнения по идентификации тюрок “кай и кун”.
8 Фарабы – ? Фараб – область недалеко от впадения в Сырдарью реки Арыс, с центром в го-

роде Отрар [Бартольд 1968, 404]. 
9 Город хазар – судя по тому, что ниже упоминается северная часть моря хазар, т. е. Каспий-

ского (см. след. примеч.), речь идет об Итиле – столице Хазарии до середины 60-х гг. Х в., когда 
Итиль был захвачен и разгромлен русским князем Святославом. Не исключено, что во времена 
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ал-Бируни восстановленный или частично оставшийся Итиль еще считался хазарским городом, 
хотя власть в Нижнем Поволжье постепенно переходила к Волжской Булгарии [Новосельцев 
1990, 219–231]. 

10 Северная часть моря Хазар (Каспийского) – области Нижнего Поволжья – принадлежала 
хазарам до ХI в. 

11 Асы – в квадратных скобках вставлено слово, не ясное для переводчика. Древнерусские 
источники асами (ясами) называли алан, которых ал-Бируни упомянул выше. 

12 Трапезунд – город и порт на юго-западном побережье Черного моря; соответственно, море 
Трапезунда – Черное.
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Принимая во внимание, что в 2008 г. Украина присоединилась к Конвенции об охра-
не нематериального культурного наследия, которая среди прочих вопросов касает-

ся и сохранения традиционной культуры и фольклора, сегодня возникает необходимость 
сохранения, изучения и популяризации народной культуры этносов, населяющих Украи-
ну. В особенности это касается народов, находящихся на грани исчезновения, таких как 
крымские караимы и крымчаки. 

Караимские меджума, крымчакские и крымскотатарские джонки до сегодняшнего 
дня остаются без должного внимания исследователей. Содержание подобных сборни-
ков богато и разнообразно: от образцов фольклора и народной литературы до примеров 
классической словесности. 

Как явление крымскокараимские меджума идентичны турецким, крымскотатарским 
и крымчакским “джонкам”. 

Проблемой крымчакских джонков, к сожалению, занимаются единицы исследовате-
лей. Большую работу по транслитерации, переводу и подготовке к публикации некото-
рых текстов из сборников проделал Давут Ильич Реби1 – прекрасный знаток древнеев-
рейского алфавита и крымчакского языка. Транслитерацией и анализом произведений 
из рукописных сборников крымчаков также занимается молодая исследовательница из 
Крыма Айше Айдеровна Эмирова [Эмирова 2011].

Крымчакские джонки – один из немногих сохранившихся до нашего времени ис-
точников для изучения фольклора, литературы, языка крымчаков, а также культуры и 
истории Крыма в целом. Описывая быт крымчаков начала ХХ века, крымчакский 
просветитель, педагог и этнограф И. С. Кая (1887–1956) отмечал: “В крымчакских 
домах довольно часто можно встретить т. н. джонки, т. е. сборники народных песен 
на разговорном языке. Большинство этих песен поется не только среди крымчаков, 
но и среди крымских татар и караимов. Все эти песни в крымчакских джонках напи-
саны, как вообще все памятники крымчакской письменности, еврейским шрифтом” 
[Кая 1936, 55–56].

Употребляемый крымскими караимами термин “меджума”, скорее всего, происхо-
дит от арабского слова “меджмуа”, что означает “коллекция, собрание, сборник, жур-
нал”. Некоторые исследователи турецкой литературы определяют “джонки” как продукт 
народного творчества, собрание стихов народной литературы и поэзии саза, “меджмуа” 
же – как собрание стихов, разных или одного автора, или вообще как сборник образцов 
классической литературы [Türk Halk Edebiyatı 2004, 18–19; Giynaş 2011, 245–260].

Однако такое разграничение не совсем правомерно, так как и среди записей джон-
ков встречаются произведения поэтов дивана (классической турецкой литературы), ко-
торые порой составляют большую часть записей сборника [Köksal 2011].

Исходя из анализа содержания некоторых меджума крымских караимов, можно 
утверждать, что наряду с произведениями типично народного творчества встречаются 
образцы “ашикской поэзии”, классиков караимской и даже переводные произведения 
классиков русской литературы.

Н. В. Кропотова
 

ДЖОНКИ И МЕДЖУМА В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ФОЛЬКЛОР



Н. В. Кропотова

44                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

Большинство известных меджума были составлены в период с XVIII в. до середины 
XX в. До нашего времени сохранились древние образцы, датируемые концом XVIII в. 
Значительное количество рукописных сборников находится в государственных или 
частных коллекциях России, Украины, Польши и Литвы. Самое большое число их со-
хранилось в частных и государственных библиотеках и фондах Крыма, Санкт-Петер-
бурга2, Вильнюса и Варшавы. 

До Первой мировой войны меджума были почти в каждой караимской семье. Пере-
даваясь из поколения в поколение, записи постепенно пополнялись различными фак-
тами, заметками, фольклорными образцами, отрывками и переводами художественной 
литературы, а также произведениями собственного сочинения. Каждое поколение вно-
сило в них свою лепту, и, таким образом, меджума со временем превращались в тол-
стые тома. После некоторых произведений, записанных в меджума, имеются даже 
фамилии авторов, но в большинстве случаев авторство не указано и установить его 
невозможно, так как это действительно произведения народные. В некоторых меджу-
ма указывалось лишь имя составителя или переписчика. Войны, эмиграция и другие 
драматические события в истории крымских караимов привели к уменьшению коли-
чества меджума.

Сборник народной литературы крымских караимов-тюрок, то есть меджума, до се-
годняшнего дня был опубликован единожды известным тюркологом В. В. Радловым. В 
1896 году в свет вышел седьмой том “Образцов литературы северных тюркских племен. 
Часть 7. Наречия крымского полуострова” издательства Санкт-Петербургской академии 
наук, где был размещен караимский сборник – меджума объемом 527 страниц. В. Радло-
вым были транслитерированы кириллицей лишь 167 страниц от общего объема меджума. 

Основной шрифт рукописей – крымский полукурсив, западнокараимский полукур-
сив, реже – западнокараимский или крымский курсив. Крымский курсив близкий к ква-
дратному подчерку. Иногда в рукописях курсив или полукурсив сочетается с квадратным 
подчерком. Часто квадратным подчерком выделяются заглавия [Медведева 1988, 101].

Записи велись при помощи алфавита Священного для караев Писания – Ветхого За-
вета, т. е. древнееврейского алфавита, но на караимском языке, принадлежащем к тюрк-
ской группе языков. Среди более поздних записей, начала ХХ века, встречается кирил-
лица. Следует учитывать тот факт, что древнееврейский алфавит как алфавит святой 
книги для караимов – Ветхого Завета был понятен лишь людям (мужчинам), получив-
шим образование в религиозных школах и училищах. Соответственно уместно допу-
скать факт наличия в фольклорных, по сути, текстах авторских отступлений, или точ-
нее будет определить как дополнений рассказчика или писаря. Подтверждение этому 
есть в самих текстах меджума. Так, например, в тексте дестана Ашик Карип из меджу-
ма Кылджи в самом конце повествования есть строки: “упало с неба три яблока: одно – 
записывающему, другое – читающему, а третье – слушающему”3. Далее указано и имя 
записавшего дестан – Барух Менгуби [Çulha 2010, 124].

Исследователь караимского языка, тюрколог-лингвист К. Мусаев, разделяя варианты 
караимского языка по сферам бытования, язык караимских меджума относит к литера-
турному (в противовес книжному – языку переводов Библии и разговорному) [Мусаев 
1966, 97]. Литературный язык крымских караимов представляет собой синтез караим-
ского, крымскотатарского и турецкого языков, последние два из которых оказывали до-
статочно большое влияние на фольклорные и литературные традиции повествования 
крымских караимов. К сожалению, тема степени изменения фольклорных текстов крым-
ских караимов под влиянием сильных литературных традиций Крымского ханства и 
османского государства в научных исследованиях не затрагивается. Однако при изуче-
нии народных произведений крымских караимов упускать данные факты из вида не 
стоит и следует отмечать возможность включения в фольклорный текст отступлений.

Главным отличием фольклорного произведения от литературного считается созда-
ние и бытование первого в устной народной традиции. Но все мы понимаем, что с 
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появлением письменности традиция устной передачи информации претерпевает изме-
нения. Устная коммуникация не исчезает, но при этом передача фольклора из поколе-
ния в поколение осуществляется и при помощи записанных текстов. Таким образом, 
фольклорные традиции продолжают свое бытование одновременно и в письменной, и в 
устной среде. 

Текст записанный – фиксированный, в отличие от устного, – не обладает уже сво-
бодной возможностью вариативности. Однако здесь в каждом отдельном варианте за-
писанного текста следует определять цель, с которой велась запись, а еще лучше найти 
информацию о человеке, который произвел эту запись, для возможности установления 
соответствия народным традициям.

Неоспорим тот факт, что в истоках художественной литературы лежат фольклорные 
тексты. С появлением письменности и, соответственно, с появлением возможности раз-
вития и фиксации лиро-эпических традиций видоизменяется жанровая система фоль-
клора и появляются новые жанры народной литературы.

В тюркской культуре два понятия – “фольклор” и “народная литература” – в опреде-
ленном этапе истории словесности настолько близки, что порой границы их стираются.

В хронологии тюркской литературы, например, выделяется первый период как пе-
риод дописьменной литературы (период до принятия ислама), где и главенствует фоль-
клор в чистом виде. Далее интерес привлекает период после принятия ислама и его 
разделения на литературу народную и диванную. Народная литература создается как 
альтернатива литературе высокого стиля – литературе дивана, которая также называет-
ся классической литературой. 

В народной литературе выделялись также несколько направлений: анонимная на-
родная литература, ашикская и мистическая литературы. Главной особенностью ано-
нимной народной литературы было то, что она, несмотря на письменную фиксацию, 
бытовала в основном в устной форме, что роднит ее с фольклором. Передаваясь из уст 
в уста, сведения об авторах образцов (если они были) не сохранились. Некоторые про-
изведения читались в сопровождении струнного инструмента – саза. Практически во 
всех произведениях мастерски сочетались следы древнетюркских мифологических мо-
тивов и исламские понятия [Гадимова 2011]. 

Таким образом, в тюркской литературе практически невозможно определить грани-
цу бытования и взаимовлияния фольклора и анонимной народной литературы. Такие 
жанры, как мани (народные стихотворные произведения, похожие на частушки), кошма 
(форма тюркской народной поэзии; состоит из 3–6 четверостиший с рифмовкой типа: 
аааб (варианты абаб; ббба, вввб, гггб), тюркю (8–11-слоговый силлабический стих; 
присутствует припев (рефрен)), дестан (лиро-эпическое произведение, повесть, народ-
ное сказание, легенда), относятся как к фольклорным, так и к образцам народной лите-
ратуры [Baykurt].

Возможно лишь установить хронологию появления того или иного произведения, 
при условии наличия достаточного количества исследованных письменных источни-
ков, тех же рукописных сборников фольклора и литературы. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что ни караимские меджума, ни крымчакские 
джонки никогда не были объектом кодикологических исследований. 

Кодикология – многогранная наука. Ее главная особенность – многофункциональ-
ность и емкость историко-культурологической информации, которая охватывает мно-
жество аспектов разных сторон общественной жизни. 

Кодикологическое описание рукописных книг, помимо простой археографической 
констатации и ученых характеристик (как, например, фиксация единиц хранения в том 
или ином фонде, музее, пр. с кратким описанием внешних характеристик и содержа-
ния), учитывает происхождение книги и предусматривает описание по одному или не-
скольким существенным признакам (хронологическому, тематическому или языковому), 
что, в свою очередь, позволяет проследить динамику рукописной книжной культуры 
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как в социальном и в этническом пространстве, так и во времени. О целях, задачах и 
методиках кодикологии и кодикографии на примерах украинской рукописной книги 
подробно изложено в ряде публикаций и монографий Л. Дубровиной и О. Гальченко 
[напр.: Дубровина, Гальченко 1992, 14]. 

Изучение меджума и джонков при помощи методов кодикологии дало бы возмож-
ность получить более полное представление о зарождении и развитии рукописной тра-
диции в тюркской культуре и, в свою очередь, определить границы бытования 
фольклорных образцов и произведений народной литературы.

Безусловно, немаловажное значение в таких исследованиях будет иметь лингви-
стический анализ текстов, так как, учитывая историю развития тюркских языков, и в 
частности караимского, при лингвистическом анализе можно было бы определить 
принадлежность текста к “разговорной” среде или же, наоборот, к книжному, литера-
турному языку.

И здесь вновь мы возвращаемся к проблеме фигуры писаря, т. е. человека, который 
производил фиксацию того или иного текста, так как от точности записи всех элемен-
тов текста зависит его дальнейшая история и жанровая модификация. 

Принимая во внимание научные разработки ленинградской исследовательницы 
Л. Ю. Брауде о сказочных текстах, сказки, записанные в караимских меджума, можно 
определить термином “фольклористичные”. Для таких сказок, вследствие записи ее, 
характерна некоторая степень литературной авторской или редакторской обработки с 
целью сглаживания стилистических неровностей. В сознании современного читателя 
фольклористическая сказка и вовсе отождествляется с фольклорной [Брауде 1977]. Ис-
следовательница скандинавской литературы отмечает, что фольклористическая сказка – 
это “с одной стороны, фольклорный, даже этнографический документ, с другой – по-
рождение письменной литературы, первая ступень проникновения народной сказки в 
художественную литературу” [Брауде 1979, 11].

На данном этапе исследований можем с уверенностью утверждать, что язык сказок 
из меджума при записи действительно шлифовался, так как не представляет собой раз-
говорный караимский язык, а является литературным османизированным вариантом 
тюркского языка, бытовавшего во времена записи сборников в Крыму.

Тем не менее сказки, записанные в сборниках, сохранили основные жанрообразую-
щие элементы, такие как неопределенность художественного времени и пространства, 
противопоставление “своего” и “чужого” миров, строгое закрепление функций персо-
нажей, четкий нравственный императив и разграничение “плохих” и “хороших” героев, 
а также традиционные сказочные сюжеты и мотивы. Все эти особенности характерны 
для текстов, которые составляют “ядро” жанра как фольклорной, так и фольклористи-
ческой сказки.

Здесь мы рассмотрели тонкости, которые касаются исследований в чистом виде 
фольклорных, как казалось бы, текстов сказок, но, принимая во внимание их фиксацию 
в рукописных сборниках меджума, следует учитывать возможность их вариативности 
при семиотическом, морфологическом и прагматическом анализе текстов.

То же касается и произведений авторских, литературных. Вопросом степени измене-
ний авторского произведения ввиду его трансляции посредством письменных текстов 
еще никто подробно не занимался. Однако, по нашему мнению, здесь также стоит об-
ратить внимание на пересечение традиций фольклорного бытования текста и склады-
вающихся традиций авторского сочинительства, которые стоит учитывать при литера-
турном анализе произведений.

И вновь считаем необходимым вернуться к вопросу об изучении самих меджума и 
джонков с применением необходимой методики. Полная каталогизация всех имеющих-
ся караимских меджума и крымчакских джонков, с последующей транслитерацией, пе-
реводом и изучением различных аспектов, могла бы восполнить пробелы в вопросах 
истории тюркской литературы в Крыму.
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Нужно отметить, что в Турции с 2012 г. действует проект под названием “Mec-
mualarin Sistematik Tasnifi Projesi” (MESTAP) (Проект по систематизированной класси-
фикации меджума). Цель проекта – подробная классификация и инвентаризация в пер-
вую очередь меджума, т. е. сборников стихотворных образцов, а также джонков (тех 
записей из них, которые напрямую связаны с литературой) [Şiir…].

При достаточной поддержке и интересе специалистов подобные проекты можно 
было бы организовать и в отношении караимских меджума и крымчакских джонков.

В заключение хотелось бы обратить внимание ученых на лакуны в области фоль-
клора и литературы крымских караимов, крымчаков и крымских татар. И при изучении 
обязательно учитывать нюансы истории и культуры этих народов для получения объек-
тивных результатов исследований.

1 Реби Давут Ильич – автор монографий “Письменное наследие крымчаков”, “Устное насле-
дие крымчаков”, “Крымчакско-русский словарь”. Филолог, почетный академик Крымской ака-
демии наук, знаток крымчакского языка.

2 18 меджума хранится в рукописном отделе СПбФ ИВ РАН [Будник 2009].
3 Перевод с караимского Н. В. Кропотовой.
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Книжная коллекция фондов КРУ “Бахчисарайский историко-культурный заповед-
ник” состоит из рукописных и старопечатных книг XIII–XIX веков. В этом собра-

нии есть экземпляры XIII–XV веков по изучению основ ислама, относящиеся к периоду 
начала широкого распространения мусульманской религии в Крыму. В их числе руко-
писные книги: Коран, истории из жизни Пророка, грамматика арабского языка, рели-
гиозная философия.

Основа фондовой книжной коллекции была собрана во время этнографических экс-
педиций, которые организовывались в 1920-е годы от музея в Бахчисарайском ханском 
дворце. Возглавлял экспедиции первый директор музея Усеин Боданинский (1877–
1938 гг.). Вместе с ним работал известный крымский тюрколог и арабист Осман Акчо-
краклы (1879–1938 гг.), под руководством которого собирались материалы по эпиграфике 
[Боданинский 2005, 59]. За несколько лет была собрана богатая книжная коллекция. 
Среди этого книжного материала были древние экземпляры с живописным оформлени-
ем страниц, с орнаментальными заставками и позолотой. Усеин Боданинский упоминает 
о старом Коране из Хан-Джами города Евпатории, переписанном в 1309–1314 годы, 
большого размера, с очень красивым оформлением. В коллекцию попадают литература 
по истории Крыма, судейско-нотариальные книги [Боданинский 2005, 65].

В 1924 году с книжным собранием музея знакомится И. Крачковский. В своих отче-
тах он отметил две рукописи XIII века, а также наличие книг, переписанных при жизни 
авторов [Абдульваап 2007, 26].

В 1928 году при музее в ханском дворце основывается научная библиотека по изуче-
нию Востока и Крыма. В 1932 году книжный фонд состоял из 2500 экземпляров, в ко-
тором значительное место занимал отдел рукописей [Нишаева 2004, 103]. Рукописная 
коллекция книг представляет особый интерес. Их написание и переписка датируются 
XIII–XIX веками – книги охватывают шестивековой период истории, отражают мате-
риальную и духовную культуру жителей Крыма.

Тематика большей части библиотечной коллекции рукописей религиозного содержа-
ния: Кораны, толкование Корана, книги по истории ислама и по обрядам, религиозная 
философия и поэзия, грамматика арабского языка. Кроме того, среди перечня книг 
встречаются сочинения по управлению государством, по экономике, мусульманскому 
праву, по делению долей наследства, по медицине, астрономии [Инвентарная книга... 
1936]. Текст рукописей написан арабской графикой на языках: арабском, фарси, турец-
ком, крымскотатарском.

Коллекция продолжала пополняться дарственными экспонатами. В 1936 году в Кры-
му были закрыты все религиозные учреждения и в фонды поступают рукописи из ме-
четей, медресе, текке [Инвентарная книга… 1936].

К сожалению, книжная коллекция музея до наших дней полностью не сохранилась. 
Драматические события в истории Крыма и крымских татар – сталинские репрессии, 
война, депортация 18 мая 1944 года – отразились на историческом наследии народа. 
Памятники культуры оказались вне законов СССР. Ныне большая часть рукописной и 
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старопечатной книжной коллекции музея находится за пределами Украины [Абдуль-
ваап 2007, 88]. 

Сохранившиеся в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника руко-
писи – лишь небольшая часть собрания. В современной Инвентарной книге среди пе-
речня есть экземпляры XIII–XV веков. К ним относятся:

1) Коран, с построчным переводом, язык фарси, дата переписки не указана, XIII–
XV (?) в.; размеры 33х27,5х10 см; инв. № К–729.

2) “Menakib-i Ehli Beyt”. Рассказы о Пророке и о его современниках; автор не ука-
зан, язык арабский, дата переписки не указана, XIII–XV вв.; размеры 23х16,5х5 см; 
инв. № К–11.

3) İbn al-Kasım Mahmud ibni Umar Zamahşari, “Lisan”; сочинение по языкознанию, 
год переписки 653/1255; размеры 16,5х22,5х5,5; из библиотеки Зынджирлы медресе, 
инв. № К–42.

4) İmam-i Gazali, “Kitab al-Hibadat İhyayi Ulumuddin”; книга по философии религии, 
язык арабский; год переписки не указан, XV (?) в., размеры 22х16х4,5 см; из библиоте-
ки Зынджирлы медресе, инв. № К–46.

5) Alaadin Alıyyül Cürcani, “Şerhül Muvafiklil fadfül alame Eş-şehrü fi afaki bilgubbül 
şerif”; книга по основам знаний ислама, язык арабский; год переписки 821/1418; разме-
ры 27х19,5х7,5 см; из библиотеки Зынджирлы медресе, инв. № К–67.

В представленных книгах бумага восточного происхождения, без водяных знаков. 
Текст Корана и произведение Джурджани написаны на плотном глянцевом писчем ма-
териале. Бумага остальных книг уступает по качеству – она тоньше, без глянца. Все 
книги в кожаном переплете, который украшает орнамент из тиснения.

Перечисленные рукописи из фондов заповедника составляют учебную программу по 
изучению основ мусульманской религии, истории ее возникновения, грамматику араб-
ского языка, религиозную философию, мусульманское право в средневековом Крыму.

Среди этих книг особый интерес представляет рукописный Коран с построчным пе-
реводом на язык фарси. Дата переписки отсутствует. Сохранился на внутренней части 
обложки его старый № 397, выписанный фиолетовыми чернилами. Попала рукопись в 
фонды музея в 1936 году из Хан-Джами Бахчисарайского дворца [Инвентарная книга… 
1936]. Книга большая по размеру, очень живописно оформлена каждая страница. Кожа-
ный переплет с клапаном, исполнен в традициях иранской и турецкой рукописной 
книги: украшен тиснением из растительного орнамента, края обложки выделены ка-
нальцами “джедвель”, по четырем углам треугольный орнамент “кошебенд”, в центре 
ромбовидный растительный узор “шемсе”. Каждую страницу украшают живописные 
медальоны с обозначением частей Корана – “джуз” и “хизб”. Эта рукопись за время 
своего нахождения в фондах сильно пострадала – была побита шашелем. В 2004 году 
она реставрировалась специалистами 
из Турции при поддержке ТIКА (Ту-
рецкое агентство по сотрудничеству 
и развитию). Ныне ее состояние удо-
влетворительное. 

Бумага листов рукописи двух ви-
дов: начальные и последние 8 листов 
белого цвета и имеют слабое гори-
зонтальное рифление, европейского 
происхождения XIX века (фото 1); 
на 7 и 8 листах просматриваются 
водяные знаки – птица, обрамленная 
овалом, под ее изображением за-
главные буквы латинского алфавита 
“GFA”. Последующие листы Корана Фото 1
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отличаются своим качеством: более плотные, от времени 
потемневшие – цвет серовато-коричневый. Поверхность 
листов гладкая, слегка глянцевая, без водяных знаков 
(фото 2). Во время реставрации в процессе промывки бу-
маги антисептиком отделились несколько тонких волокон 
длиною 8–9 см, слегка волнистые. Это волокна хлопка.

Бумага из хлопка – один из древнейших книжных ма-
териалов. Ареал распространения – Ближний Восток и 
Средняя Азия. Из истории известно, что на Ближнем Вос-
токе производство бумаги было налажено в VIII–IX веках. 
Основным сырьем был хлопок. Бумага восточного проис-
хождения долгое время отличалась хорошим качеством и 
долговечностью, на ней длительное время отсутствовали 
водяные знаки – до XVI века включительно. На европей-
ской бумаге водяные знаки известны с XIV века [Мещер-
ская 1987, 116]. 

Из вышесказанного следует, что начальные и конечные 
листы книги европейского происхождения XIX века, средняя 
основная часть – восточного происхождения и является бо-
лее древней. В древней части Корана встречаются листы, 
кромки которых обклеены тонкой полупрозрачной бумагой, 
есть латки из более плотной бумаги. Листы 20 и 21 в нижних 
углах дополнены фрагментами бумаги с водяными знаками 
заглавных букв кириллицы “ЕП” и “БИ”. Различие бумаги 
Корана по происхождению, качеству, цвету указывают на не-
однократную реставрацию. Вероятно, сохранность книги 
была неудовлетворительной, и в XIX веке ее капитально ре-
ставрировали – заменяются начальные и конечные листы; 
древняя часть по краям урезается: со временем края бумаги 
разлохматились, в целях дальнейшего сохранения Священ-
ной Книги поврежденные части были усечены. Урезанными 
оказались художественно оформленные медальоны, указы-
вающие части Корана.

После реставрации XIX века книга уменьшилась в размере: по высоте на 1–2 см, а 
по ширине на 3–4 см. Первоначальный формат был приближен к квадрату, что харак-
терно для ранних рукописных Коранов, имел размеры 34х31х10 см. Обновленный 

формат рукописи прямоугольный, кожаная обложка соответ-
ствует прямоугольному размеру, т. е. первоначальный кожа-
ный переплет не сохранился (фото 3, 4).

Текст книги на замененных листах переписан черными 
чернилами, соблюдены поля. На новой бумаге текст сур ис-
полнен без построчного перевода. Первая сура и начало вто-
рой заключены в рамки “унван”. Формула “Бисмилляхи…” 
выписана почерком “восточного куфи” (фото 5). Этот почерк 
используется и в последующих некоторых сурах старой части 
Корана. Из истории известно, что стиль “восточное куфи” ис-
пользовался для написания текстов Корана в Иране. Его при-
менение охватывает период до XIII века включительно 
(фото 6). Позднее в Иране этот почерк используется в написа-
нии только глав [Искусство ислама 1990, 24]. В нашем случае 
“восточное куфи” используется в написании названий некото-
рых глав и формулы “Бисмилляхи…”. Названия сур выделены 

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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почерком “сульс”, основной текст и по-
строчный перевод Священной Книги ис-
полнены почерком “несхи”.

Древняя часть Корана очень красиво 
оформлена – на каждой странице живопис-
но исполнены медальоны – обозначения 
части Корана. Художественное исполнение 
розеток медальонов на каждой странице 
различно. Стиль орнамента, гамма ис-
пользуемых красок – ближневосточные, 
иранские (фото 7). Очень богато цветовое 
оформление. Основные контуры медальо-
нов исполнены черными чернилами. На-
ружная обводка голубого цвета. Орнаменты заполнены красками локальных цветов: 
золото, зелень травянистая, изумруд, цвет морской волны, красная краска, охра. После 
реставрация 2004 г. краски стали слегка матовыми.

Особое внимание привлекает построчный перевод Корана. Известно, что прямой 
перевод Священной Книги не приемлем, так как некоторые слова в древнеарабском 
языке могут иметь более десятка значений. Поэтому прямой перевод не может быть 
использован и он не получил распространения. Разрешено использование “Тафсира” – 
толкование Корана. И рукопись из Хан-Джами Бахчисарайского дворца можно рассма-
тривать как редкость, исключение. Какому историческому периоду характерно исполь-
зование построчного перевода Священной Книги?

Известны еще два старинных Корана, написанных с построчным переводом на язык 
фарси. Эти рукописи находятся в библиотеке Сулеймание в Стамбуле. Оба экземпляра 
были найдены случайно. После очищения листов от грязи, промывки, просушки проя-
вился текст рукописи, аккуратно выписанный черными чернилами. Красными чернила-
ми написан построчный перевод. В рукописях поля страниц художественно оформлены. 
Исследователи определили почерк написания основного текста как сельджукский 
“сульс”. Орнаментальное оформление страниц – сельджукско-византийское. Рукописи 
датируются XIII–XIV веками [Başbakanlik Osmanli… 1997, 169, 172].

Из вышеприведенных фактов и аналогий рукописный Коран из Хан-Джами Бахчи-
сарайского дворца можно датировать: по старой части с потемневшими от времени ли-
стами бумаги, по использованию в письме трех видов письма – “куфи”, “сульс”, “нес-
хи” – и художественному оформлению, по редкостному явлению, как построчный 
перевод, по квадратному формату – XIII–XV веками.

В довоенной Инвентарной книге 1936 года перечислено еще ряд рукописей, относя-
щихся к рассматриваемому периоду (авторы и названия книг приведены по Инвентар-
ной книге):

1) Абдулла б. Ахмед Несефи. Ком-
ментарии по теологии (авторское на-
звание не приводится); год переписки 
670/1271–72. Инв. № 278.

2) Абу Хосре Омер Несефи. Свод 
законов основ ислама (авторское на-
звание не приводится); год перепи-
ски 720/1319. Инв. № 251.

3) “Китаб иткани гастуль фи шер-
хи нирз уль эманий”, автор не указан, 
на арабском языке, год переписки 
747/1346. Инв. № 273.
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4) Саеддин, “Шерхи шемане”, комментарии к Корану; год переписки 816/1413–1414. 
Инв. № 333.

5) “Ибраз уль маний фи шерхи нирз уль эманий”, автор не указан, на арабском язы-
ке, год переписки 852/1448. Инв. № 410.

6) “Мерхум мевалиор”, автор не указан, комментарии по богословию, год переписки 
857/1453. Инв. № 270.

7) Кады Аяз. Методика по изучению хадиса (авторское название не приводится), год 
переписки 860/1456. Инв. № 269.

8) Абу Абдаллах Исмаил Бухари, хадисы, т. II и т. III, на арабском языке, год пере-
писки 866/1461–1462. Инв. №№ 307, 313, 315.

Причиной появления в Крыму рукописей по изучению основ ислама является рас-
пространение мусульманской религии в Крыму.

О проникновении ислама на полуостров в 
ранний период, в VII–VIII века, сохранились 
народные предания – о сахабах Пророка – 
Малик Аштере и Газы Мансуре. Согласно ле-
гендам, их могилы находятся на территории 
Бахчисарая и в его округе. Сохранились пре-
дания о подобных захоронениях под горо-
дами Алушта, Карасубазар (ныне Белогорск). 
Широкое распространение мусульманской 
религии приходится на более поздний пери-
од – XIII–XV века. В это время Крым являлся 
одним из улусов Золотой Орды. Это период 
расцвета этого государства, развития его тор-
говых и экономических связей с соседними 
странами, распространения мусульманской 
религии на его территории. Стабильные тор-
говые отношения способствуют налажива-
нию религиозных контактов с культурными 
центрами мусульманского мира. В XIII–
XIV века в Крыму строятся мечети в городах 
Судак, Эски-Кырым (Старый Крым), Кезлев 
(Евпатория), Эски-Юрт и Кырк-Ер (Бахчиса-
рай и Чуфут-Кале). Образуются религиозные 

центры по изучению основ ислама – строится медресе в Эски-Кырым в 733/1332–
1333 году [Турецкий автор… 1999, 83]. В это время этот город являлся крупным торго-
вым центром на полуострове и своим экономическим расцветом притягивал жителей из 
Турции, Ирана, Кавказа [Акчокраклы 1927].

В XIV в. города Эски-Юрт и Кырк-Ер, которые расположились на древнем торговом 
пути, становятся следующими центрами по изучению основ религии в Крыму. Здесь 
строится мечеть в 1346 г., а затем и медресе [Акчокраклы 1927, 168].

Об изучении религиозных наук, арабского языка, влиянии религии на культуру сви-
детельствует литературный памятник Крыма XIII века поэма Махмуда Кырымлы 
“Юсуф и Зулейха”. Это произведение написано на основе коранического сюжета о Про-
роке Юсуфе. Перевод поэмы на турецкий язык с крымскотатарского датируется 1232 го-
дом [Фазыл 2009, 76].

Приведенный выше перечень рукописных арабоязычных книг указывает на рели-
гиозные контакты Крыма с Ближним Востоком в XIII–XV вв. Большей частью это свя-
зано с совершением хаджа – одного из основных положений веры в исламе. В XIII в. – в 
начале XV в. для крымских мусульман существовали два пути совершения паломниче-
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ства: морской и сухопутный. Морской путь пролегал через византийские акватории и 
генуэзские колонии. Сухопутный шел через Кавказ, Иран в Саудовскую Аравию и про-
ходил через всемирно известные центры науки и книжного ремесла – города Тебриз, 
Багдад и далее в Мекку. В это время Багдад являлся книжной столицей в исламском 
мире. В этом городе книги переписывались, изготавливались на заказ, создавались по-
дарочные варианты рукописей с художественным оформлением [Акимушкин 1987, 
369]. На религиозные и культурные контакты с Востоком указывает и такой факт, как 
писчий материал, используемый на территории Джучиева Улуса. Известно, что для на-
писания грамот в XIV веке использовалась бумага восточного происхождения. В 
XV веке большее распространение получает бумага европейского происхождения через 
венецианские и генуэзские колонии Крыма [Усманов 1979, 33].

Изучение основ ислама в XIII–XV веках, распространение религии изменили духов-
ную и культурную жизнь на полуострове. 

С образованием Крымского ханства (1427(?)–1783 гг.) ведущей религией на полу-
острове становится ислам, и XVI–XVIII века – это период расцвета книжности в 
Крыму. Строительство мечетей, создание сети медресе повлияло на общую грамот-
ность, ученость. Во второй половине XVIII века в Крыму насчитывалось 23 высших 
духовных училища, из них три функционировали в Бахчисарае [Лашков 1886, 113]. 
Мечети, текке, медресе были главными хранилищами рукописных книг [Инвентарная 
книга… 1936].

Распространение грамотности, учености повлияли на “репертуар” рукописей. Появ-
ляются книги юридического характера – кадиаскерские саки, историко-литературные 
книги – джонки, дестаны, религиозная лирика; научная литература – медицина, астро-
логия, астрономия, сохранились сведения о книге по географии с цветными картами 
крымского происхождения [Возгрин 2001, 36].

Крымские рукописи в этот период по технологии изготовления, по внешнему виду, 
используемой бумаге, оформлению претерпевают влияние иранских и турецких, при 
этом параллельно развивается свой художественно-декоративный стиль.

В Крыму были свои мастера-переписчики. В фондах заповедника в коллекции ру-
кописных книг сохранились шесть экземпляров Корана из Хан-Джами Бахчисарай-
ского дворца. Они переписаны хафизом Масхуди бен Аль-Хаджи Абди Аль-Ррахман 
Аль-Кырийм [Turan 2007, 16]. Среди переписчиков встречаются и женские имена. 
Академик В. А. Гордлевский, знакомясь с рукописями Ялтинского восточного музея, 
отмечает, что книги переписывались уроженцами Крыма, и выделяет одну вырази-
тельную запись, свидетельствующую о высокой грамотности одной женщины [Горд-
левский 1927, 223].

Рукописи XIII–XV веков по изучению основ ислама из фондов Бахчисарайского за-
поведника – материальные свидетели исторического прошлого. Книги относятся к пе-
риоду начала широкого распространения мусульманской религии в Крыму и представ-
ляют лишь малую часть целого пласта культурного наследия. При изучении этих 
артефактов затрагиваются такие вопросы, как религиозно-культурные связи, история 
письменности, грамотности, образования. 

Рукописная книга в жизни средневекового Крыма становится не только носителем 
информации, но и выделяется в отдельное ремесло.

В 1920–30-е годы была предпринята попытка по изучению письменного наследия 
путем собрания коллекции, а затем – основание библиотеки при музее в Бахчисарай-
ском Ханском дворце. К сожалению, собрание рукописей полностью не сохранилась до 
наших дней в связи с драматическими событиями в истории крымских татар. Ком-
плексное изучение фондовой коллекции может дать богатый материал не только по 
истории ислама в Крыму, но и истории материальной и духовной культуры на полу-
острове.
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Потерпев поражение от государств Антанты, султанское правительство, ставшее до 
этого марионеткой в руках союзников, 10 августа в 1920 г. заключило унизитель-

ный Севрский мир.
Основу этого договора составило соглашение Сайкc-Пико (1916 г.). Согласно Севр-

скому договору Палестина и Ирак переходили под мандат Великобритании, Сирия и 
Ливан – под мандат Франции, Турция признавала аннексию о. Кипра Англией, про-
текторат Англии над Египтом, эмиратом Хиджаза, протекторат Франции над Марокко 
и Тунисом. Додеканесские острова переходили Италии, Восточная Фракия вместе с 
Эдирне и Галлиполийским островом – Греции. Юго-Восточная Анатолия передавалась 
“независимому Курдистану”, большинство пограничных районов Анатолии передава-
лись Армении. В руках тюрков оставалась только центральная часть Анатолийского 
полуострова, и этому государству выдвигались тяжелые условия [Новейшая история... 
1967, 34].

Зона проливов формально оставалась в составе Турции, но поступала под управле-
ние международной комиссии по проливам. Зона проливов подлежала полному разо-
ружению и должна была быть открытой для торговых и военных судов всех наций. 
Численность турецкой армии не должна была превышать 50 тыс. человек, Турции 
оставлялись лишь 7 судов и 5 миноносцев. В Турции был восстановлен режим капиту-
ляции (освобождавший иностранцев из-под действия турецкой юрисдикции и подчи-
нявший их юрисдикции своих консулов) [Новейшая история... 1967, 34].

Еще до заключения Севрского договора, 15 мая 1919 г., следуя решениям Ллойд-
Джоржа, Клемансо и Вилсона, греческие войска вошли в Измир, чтобы оккупировать 
всю Западную Анатолию [Feteliyev 2013, 3].

Однако патриотические силы страны во главе с Мустафой Кемаль-пашой (Ататюрк) 
выступили против Севрского мира.

Лидер турецкого народа Мустафа Кемаль-паша при поддержке двух турецких армий 
в Анатолии организовал движение национального сопротивления союзникам и протест 
условиям мира, которые те стремились продиктовать. В течение трех лет, начиная с 
гражданской войны против войск султана, а затем в войне за независимость с целью 
изгнания иностранных войск, Мустафа Кемаль освободил страну. Он созвал Нацио-
нальный комитет в Анкаре, превратившийся вскоре в национальное правительство [Но-
вейшая история... 1967, 44].

С переходом турецких армий в общее наступление 26 августа 1922 г. закончилась 
греко-турецкая война [Feteliyev 2013, 4].

Движение турецких войск в сторону проливов и Истанбула обострило англо-
турецкие отношения. Англия требовала от Мустафы Кемаля приостановить продвиже-
ние турецких войск. Мустафа Кемаль поставил условие, чтобы войска союзников 
покинули зону проливов и Истанбула, заключив мир [Feteliyev 2013, 8].

В результате переговоров 11 октября 1922 г. было подписано Муданское перемирие. 
Антанта признала анкарское правительство как единственное официальное правитель-
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ство, после чего анкарское правительство направило основные усилия на восстановле-
ние суверенитета Турции, на Истанбул и Восточную Фракию [Feteliyev 2013, 14].

Для подготовки мирного договора было решено созвать конференцию.
Международная конференция была созвана в швейцарском городе Лозанне и про-

должалась с 20 ноября 1922 г. по 24 июля 1923 г. В еe работе участвовали Англия, 
Франция, Италия, Япония, Греция, Румыния, Югославия и Турция. Американские 
представители Чайлд и Грей присутствовали на конференции в качестве наблюдателей. 
Кроме того, делегация Болгарии участвовала в обсуждении вопроса о проливах, пред-
ставители Албании, Бельгии, Голландии, Испании, Норвегии и Швеции – в обсужде-
нии второстепенных вопросов.

В состав турецкой делегации, возглавляемой Исмет-пашой, входили Риза Нур-бей и 
Хасан-бей [Feteliyev 2013, 36].

Хотя основным вопросом конференции было определение границ новой Турции, па-
раллельно обсуждался также вопрос о проливах. К обсуждению этого вопроса была до-
пущена и делегация советской России (с 30 ноября 1922 г.). Советскую делегацию 
возглавлял сперва Г. В. Чичерин, а затем В. В. Воровский. В состав делегации входили 
также делегаты из Украины и Грузии, так как эти республики являлись причерномор-
скими государствами [Новейшая история... 1967, 45–46].

Глава советского правительства В. И. Ленин придавал большое значение участию в 
Лозаннской конференции. В беседе с корреспондентом газет “Обсервер” и “Манчестер 
Гардиан” М. Фарбманом 27 октября 1922 года на вопрос, считает ли он участие России 
по восточному вопросу только делом престижа или исключительно исходит из реаль-
ных интересов России, Ленин ответил: “Участие России в разрешении ближневосточ-
ного вопроса я считаю ни в коем случае не делом престижа… Наша ближневосточная 
политика есть для нас дело самого реального и непосредственного жизненного интере-
са России и целого ряда федерированных с ней государств. Если бы все эти государства 
не добились своего требования участия в ближневосточной конференции, то это озна-
чало бы такую массу элементов враждебности, конфликтов и недовольства; это означало 
бы такие затруднения в чисто торговых делах между востоком Европы, с одной сторо-
ны, и всеми другими государствами, с другой, что для мирного сожительства либо не 
осталось бы совершенно почвы, либо оно было бы затруднено необыкновенно” [Ленин 
1955, 347–348].

В. И. Ленин также выразил недовольство предложением Франции допустить делега-
цию советской России только к участию в той части конференции, которая будет разре-
шать вопрос о проливах [Ленин 1955, 347–348].

На вопрос: “Какова русская программа разрешения вопроса о проливах?” В. И. Ле-
нин ответил так:

“Во-первых, удовлетворение национальных стремлений Турции…
Во-вторых, наша программа заключает в себе закрытие проливов для всех военных 

кораблей в мирное и военное время. Это – непосредственный ближайший торговый ин-
терес всех держав, не только тех, территории которых прилегают к проливам, но и всех 
остальных…

В-третьих, наша программа относительно проливов состоит в полной свободе тор-
гового мореплавания. И после того, что я сказал в предыдущий фразе, я думаю, что 
пояснять и конкретизировать этот пункт совершенно излишне” [Ленин 1955, 348–349].

Потом М. Фарбман задает вопрос о том, согласно ли русское правительство на кон-
троль проливов Лигой Наций, если бы Лига включила в свой состав также Россию, 
Турцию, Германию и Соединенные Штаты, или Россия потребовала бы создания осо-
бой комиссии для контроля над проливами. В. И. Ленин ответил, что он категорически 
против этого, поскольку Лига Наций настолько носит на себе все черты своего проис-
хождения из всемирной войны, настолько неразрывно связана с Версальским догово-
ром, настолько пропитана вся насквозь отсутствием чего-либо похожего на реальное 
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установление равноправия наций, на реальные шансы мирного сожительства между 
ними [Ленин 1955, 349–350].

Во время подготовки к Лозаннской конференции В. И. Ленин интересовался турец-
ким вопросом, в том числе вопросом о проливах, и давал указания по поводу позиции 
советской делегации. Г. В. Чичерин по этому поводу писал: “После моего возвращения 
осенью 1922 года из-за границы (точнее, из Генуи. – Т. М.) я пробыл в Москве 6 недель. 
Главным вопросом был турецкий, шла подготовка Лозаннской конференции. При жи-
вейшем участии Владимира Ильича была обсуждена и принята программа, которую мы 
защищали в Лозанне” [Чичерин 1957, 25].

Немедленно по приезде в Лозанну советская делегация потребовала допустить ее к 
решению всех вопросов Лозаннской конференции.

Известно, что во время Первой мировой войны Истанбул и проливы были обещаны 
царской России. После распада Российской империи Великобритания сама стремилась 
укрепиться в этом регионе.

На Лозаннской конференции по вопросу о проливах были представлены три тезиса:
1) формулировка союзников: проход должен быть открытым, должна осуществлять-

ся демилитаризация и контроль;
2) российская формулировка: полный суверенитет Турции над проливами, закрытие 

проливов для военных судов и военных летательных аппаратов;
3) турецкая формулировка: свобода прохода с условием демилитаризации и отказа 

от контроля, гарантией безопасности Истанбула и Мраморного моря.
4 декабря на заседании комиссии по проливам выступил Г. В. Чичерин. Он отметил, 

что делегации России, Украины и Грузии, к сожалению, не были допущены к участию 
во всех комиссиях конференции. Г. В. Чичерин заявил, что советская делегация будет 
стремиться осуществить следующее: “1) равенство положения и прав России и ее союз-
ников с положением и правами других держав и 2) сохранение мира и безопасности 
России и союзных с нею республик, равно как свободы их экономических сношений с 
другими странами”. Далее Г. В. Чичерин изложил основной принцип советской про-
граммы: “Постоянная свобода торгового мореплавания и мирных морских сообщений 
в Босфоре, в Мраморном море и в Дарданеллах должна быть обеспечена абсолютно и 
без какого-либо ограничения. Сохранение мира на Черном море и безопасность его бе-
регов, равно как и сохранение мира на Ближнем Востоке и безопасность Константино-
поля должны быть прочно гарантированы, а это означает, что Дарданеллы и Босфор 
как в мирное время, так и в военное должны быть постоянно закрыты для военных и 
вооруженных судов, а также для военных летательных аппаратов всех стран, за исклю-
чением Турции” [Известия 1922].

Советская делегация представила на конференцию свой проект договора о проли-
вах, который предусматривал полный суверенитет Турции над проливами, ограничение 
прохода военных кораблей нечерноморских стран, закрытие проливов в военное время 
для военных судов всех стран, исключая Турцию.

Советская делегация выступала и против передачи контроля над проливами Лиге 
Наций. Признавая, что Дарданеллы и Босфор принадлежат Турции, советская делега-
ция высказывалась за восстановление и сохранение во всей полноте права турецкого 
народа на свои территории и на свои воды. Г. В. Чичерин объяснил, почему вопрос о 
проливах представляет жизненный интерес для советских республик. Прежде всего, 
проливы имеют огромное экономическое значение: более 70 % хлебоэкспорта России 
до войны шло через порты Черного и Азовского морей. Еще большую важность имеют 
проливы с точки зрения обороны. С того момента, как, согласно Мудросскому переми-
рию, военные флоты государств получили возможность входить в Черное море, безо-
пасность советских республик оказалась под постоянной угрозой. Государства Антанты 
снабжали армии Деникина и Врангеля; они оккупировали Одессу, Николаев, Херсон, 
Севастополь и другие прибрежные города Черного моря. Г. В. Чичерин подчеркивал, 
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что открытие проливов для военных кораблей затрагивает интересы не только совет-
ской России и ее союзников, но также и турецкого народа. При этом он привел вы-
держки из “Национального обета”, принятого на Национальном Собрании Турции: 
“Безопасность Константинополя (Истанбула. – Т. М.), столицы империи и местопребы-
вания халифата и Османского правительства, также как и безопасность Мраморного 
моря должны быть ограждены от всякого на них посягательства” [История дипломатии 
1940, 217].

Делегаты от Румынии и Болгарии выступили против советского предложения [Исто-
рия дипломатии 1940, 217].

На заседании 6 декабря Керзон выступил с речью, полностью направленной против 
советской делегации. По его мнению, Россия стремилась к гегемонии на Черном море, 
исключая все другие государства от участия в контроле над проливами, предоставляя 
этот контроль одной Турции. Керзон ссылался на режим в Панамском, Суэцком и Киль-
ском каналах, где существовал свободный режим прохода кораблей.

Для осуществления контроля в демилитаризованных зонах Керзон предлагал соз-
дать международную комиссию из представителей Франции, Англии, Японии, Италии, 
России, Америки, Турции, Греции, Румынии, Югославии и Болгарии под председатель-
ством представителя Турции. Затем выступивший французский делегат тоже поддер-
жал Керзона.

На третьем заседании, состоявшемся 8 декабря, выступил Исмет-паша. Он согла-
сился с предложениями проекта союзников о пропуске военных судов, но высказывал-
ся за свободу прохода только легких военных кораблей, сопровождающих коммерческие 
суда. Выступивший в тот же день Чичерин опять настаивал на закрытии проливов для 
кораблей нечерноморских стран.

Чичерин сказал, что позиция Англии очень противоречива: так и США, и Англия 
имеют право защищать и закрыть каналы в Панаме и Суэце. По мнению Г. В. Чичери-
на, идеальным решением была бы демилитаризация во всех водах. Единственным воз-
можным компромиссом является передача проливов под суверенитет Турции. Режим 
демилитаризации Черного моря и проливов, свободный проход военных судов нечер-
номорских стран означал бы конец независимости Турции и был неприемлем для 
России. Эта система была средством наступления на Россию. Входившие в Черное 
море военные флотилии, если даже были бы численностью меньше российской, вместе 
могли бы организовать флот в три раза больше, чем российская [История диплома-
тии 1940, 217].

Турецкая делегация, нуждаясь в поддержке английской делегации в обсуждении 
важных вопросов, приняла английский проект. Проливы были изъяты из-под контроля 
Турции и переданы под контроль международной комиссии.

Поскольку турецкая делегация отказалась от подписания текста договора, подготов-
ленного делегациями стран Антанты, 4 февраля 1923 г. переговоры были прерваны и 
лишь 23 апреля того же года продолжены [Feteliyev 2013, 40]. Исмет-паша настаивал 
на приглашении делегаций России, Украины, Грузии, но англичане решительно от-
вергли это предложение. К тому же после убийства советского посла в Риме Воров-
ского советское правительство официально заявило, что не будет участвовать в Лозанн-
ской конференции. К этому этапу переговоров советская делегация не было допущена. 
2 июля был подписан договор между Турцией и странами Антанты. Одновременно 
была подписана конвенция по проливам.

19 июля советская Россия была приглашена к подписанию конвенции о проливах, 
однако советское правительство не отправило своего представителя. Советская делега-
ция подписала эту конвенцию 14 августа в Риме.

Конвенция о проливах состояла из 20 статей, включая также дополнения ко 2-й ста-
тье о правилах прохода через проливы торговых и военных судов, самолетов.
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Согласно первой статье, подписавшиеся стороны объявляли о признании принципа 
свободной навигации в воде и в воздухе в Босфорском, Дарданелльском проливах и 
Мраморном море.

Уступка Турции странам Антанты в вопросе о проливах являлась тактическим хо-
дом и имела целью заставить страны Антанты принять условия Турции по вопросам о 
границах. Лозаннская конференция признала независимость Турции с точки зрения 
международного права.

В телеграмме председателя российско-украинско-грузинской делегации на Ло-
заннской конференции Генеральному секретарю конференции Массигли от 19 июля 
1923 года говорилось: “Режим, который будет введен конвенцией в проливах, советская 
делегация признала совершенно неудовлетворительным, не соответствующим ни в ка-
кой степени тем условиям, которые лишь одни могли бы служить базой для прочного 
мира, и составляющим новое проявление агрессивных замыслов империалистических 
держав” [Документы внешней политики СССР 1962, 391].

Далее в телеграмме говорилось, что, несмотря на свое несогласие с предлагаемым 
для проливов режимом, советское правительство, ставя выше всего интересы мира и 
улаживание международных конфликтов, считает необходимым путем своего участия 
сделать возможным всеобщее соглашение для осуществления своих миролюбивых 
устремлений [Документы внешней политики СССР 1962, 391].

Подытоживая все сказанное, отметим, что позиция советской делегации в Лозанне 
на первый взгляд кажется очень выгодной для Турции. Но эта позиция не учитывала 
тогдашних реалий и носила черты авантюризма и популизма. Следует иметь в виду, 
что если бы тогда Турция попыталась силой восстановить свой суверенитет над про-
ливами, Истанбулом и Восточной Фракией, то это неминуемо вызвало бы войну 
между Турцией и Англией, Францией или, в крайнем случае, резкое противостояние. 
К тому же анкарское правительство не располагало достаточными силами, прежде 
всего необходимым количеством военных судов, для переброски своих армий на евро-
пейский берег.
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Личные библиотеки, будучи заметной частью истории и культуры любой страны, яв-
ляются своеобразным носителем уникальных сведений, позволяющих понять об-

щественные настроения того или иного периода истории, ощутить дух эпохи, в которую 
жил владелец библиотеки. Личные библиотеки предоставляют исследователю возмож-
ность познать внутренний мир ее хозяина, узнать о его интересах, увлечениях, просле-
дить становление и развитие личности. Академик Д. С. Лихачев писал, что личную 
библиотеку считают визитной карточкой хозяина [Лихачев 1988]. Нет более точного 
индикатора, отражающего скрытую интеллектуальную и духовную жизнь человека, 
чем личная библиотека. 

Актуальностью исследования стала необходимость всестороннего изучения богато-
го духовного наследия Исмаила Гаспринского (1851–1914) – общественного деятеля, 
публициста, реформатора, издателя и редактора первой национальной крымскота-
тарской газеты “Переводчик-Терджиман” (1883–1918), просветителя, получившего из-
вестность и признание среди всего тюрко-мусульманского мира. На сегодняшний день 
книжная коллекция просветителя сохранилась частично и представляет собой лишь 
крохи той богатой личной библиотеки, которая формировалась и сберегалась у редак-
тора “Терджимана”. Ныне она находится в фондах КРУ “Бахчисарайского историко-
культурного заповедника” (далее – КРУ БИКЗ) и Мемориального музея И. Гаспринского 
и представляет собой печатные издания середины XIX – начала ХХ в. Во-первых, это 
часть продукции издательства типографии “Переводчик-Терджиман”, состоящей из книг 
и брошюр, составленных самим И. Гаспринским и иными авторами. Во-вторых, книги 
и брошюры, где есть автографы авторов или издателей, высылавших свои труды бахчи-
сарайскому редактору-издателю для получения рецензии на них. Эти издания были по-
сланы просветителю из тюрко-татарских типографий либо были получены в дар во 
время его периодических поездок в Россию и Турцию. Большинство изданий из личной 
библиотеки И. Гаспринского безвозвратно утрачены, и выявить их можно лишь благо-
даря рецензиям, размещенным в “Переводчике”. 

За последние годы отечественными и зарубежными гасприноведами были всесто-
ронне изучены литературные произведения просветителя, издания учебно-воспитатель-
ного характера и периодические издания, опубликованные в типографии И. Гасприн-
ского. Однако до недавнего времени за чертой научных интересов исследователей 
оставалась печатная продукция религиозной тематики, вышедшая в издательстве га-
зеты “Переводчик-Терджиман”: религиозные книги и брошюры религиозно-нрав-
ственного характера, составленные самим И. Гаспринским. Еще не изучены Кораны 
печати издательства “Переводчик-Терджиман”, большие тиражи которого распростра-
нялись за границей, где неоднократно выигрывали в конкурентной борьбе с мощными 
полиграфическими предприятиями Великобритании на восточном рынке.

Целью исследования стала попытка выявить и систематизировать литературу рели-
гиозной тематики среди изданий, принадлежащих И. Гаспринскому. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть коллекцию литературы рели-
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гиозной тематики из фондов Мемориального музея Исмаила Гаспринского; проана-
лизировать литературу духовного содержания, издававшуюся в типографии И. Га-
спринского; с помощью рецензий газеты “Переводчик-Терджиман” выявить книжные 
издания, утерянные из собрания просветителя. 

История книжного собрания И. Гаспринского в некоторой степени плачевна, так как 
до сегодняшнего дня личная библиотека просветителя разделена на несколько частей и 
хранится в разных учреждениях. Само собой разумеется, что библиотека изначально 
находилась при И. Гаспринском, то есть в его доме, однако, ссылаясь на воспоминания 
современников И. Гаспринского и его дочери – Шефики Гаспринской, можно предпо-
ложить, что книги находились в рабочем кабинете просветителя, располагавшемся в 
здании типографии, ныне Мемориальный музей И. Гаспринского. Конечно же, в этой 
типографии в первую очередь издавались учебные пособия, газеты, художественные 
произведения, справочники, однако печатной продукции религиозной тематики было 
ничуть не меньше. И. Гаспринский был глубоко верующим человеком. Практически 
все его печатные издания начинаются с традиционной мусульманской молитвы: 
“Bismillyahir-Rahmanir-Rahim” – с просьбой к Богу благословить начало доброго дела. 
Исключением не была и его газета “Переводчик-Терджиман”, которая в своей первой 
заметке содержала следующие строки: «Bu halde “Bismillyah” ile işe tutunub hakikat ve 
maarifet içün kaleme yanaşdik» (“Таким образом, приступая к делу во имя Аллаха, бе-
ремся за перо, чтобы служить правде и просвещению”) [От редакции 1883]. 

Как известно, обучение в крымских мектебах и медресе даже после джадидских 
реформ проходило в непосредственной близости с религией и часто тексты учебных 
пособий содержали рассказы религиозного характера, отрывки из жизнеописания про-
роков, образцы сур из Корана и т. д. К примеру, “Hoca-i subyan” (“Учитель детей”) – 
классическое учебное пособие для учащихся начального звена образования, изданное 
И. Гаспринским в 1884 г. В первую часть учебника было включено 16 страниц Хефтие-
ка (1/7 часть Корана).

Из изданий религиозной тематики, входящих в личное собрание И. Гаспринского, в 
фонде Мемориального музея, а также в фондах и научной библиотеке КРУ БИКЗ было 
обнаружено 112 единиц хранения. Из них 61 – книги и брошюры (39 – присланные или 
выкупленные И. Гаспринским из различных типографий и 22 издания, выпущенных 
при типографии газеты “Терджиман”, в число которых входят Кораны различных фор-
матов), а также 51 номер религиозных периодических изданий: “Din ve Adab” (г. Ка-
зань), “Din ve maiset” и “Dunya ve maiset” (г. Оренбург), “Islam dunyasi” (г. Стамбул), 
“Islam mecmuasi” (г. Стамбул), “Malümat” (г. Стамбул), “Maglümat” (г. Уфа).

Печатные книги духовного содержания, состоящие в личной библиотеке просвети-
теля, несмотря на свою разнообразность, были разделены самим И. Гаспринским на 
две отдельные категории. К первой категории, которую просветитель обозначил как 
“классические книги ислама”, И. Гаспринский причислил Коран и творения известных 
мусульманских богословов и комментаторов. А ко второй категории отнес “мелкие со-
чинения, более или менее современных авторов-мулл, пишущих разные объяснения и 
популяризации по тем или другим духовным вопросам и обрядам” [К вопросу о татар-
ской печати 1890].

В конце XIX века в России большинство мусульманских книг издавалось в Казани, 
так как с открытием в 1799 году татарской типографии Казань становится одним из 
наиболее крупных центров по изданию мусульманских книг в России, где каждый год 
печатался Коран и книги для преподавания арабского языка. Как пишет И. Гасприн-
ский, большая их часть предназначалась для религиозного обучения, а также включала 
в себя вопросы по шариату [Каримуллин 1984, 3]. 

Следуя примеру И. Гаспринского, решив перечислять самые яркие образцы книг ре-
лигиозной тематики из личной коллекции просветителя, стоит начинать с “самого луч-
шего и безошибочного издания в мусульманском мире” – Корана. В 1853–1859 гг. в 
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главной казанской типографии и в ряде частных типографий было напечатано 
82 300 экземпляров Корана. Все эти издания воспроизводили текст первого петербург-
ского издания Корана 1787 года [Грязневич 1984, 78]. После широкого распространения 
этих изданий далеко за пределами России казанские Кораны стали примером подража-
ния во многих мусульманских типографиях – Турции, Египта, Индии и в том числе 
Крыма, Бахчисарая. К середине XIX века уже не только Казань, но и Бахчисарай, Орен-
бург, Баку, Уфа, Троицк стали значительными исламскими культурными центрами, не 
уступавшими по ряду направлений Стамбулу, Каиру или Бейруту [Резван 2001, 403]. И, 
говоря о Бахчисарае, стоит заметить, что к концу XIX века лишь типография издатель-
ства “Переводчик-Терджиман” печатала соответствующую литературу. Однако И. Га-
спринский в это время издавал учебную и методическую литературу для начальных 
школ, поставив их на главенствующее место в деле реформирования образования. Ско-
рее всего, именно издание Коранов приносило И. Гаспринскому немалый доход, благо-
даря чему он мог печатать многочисленную просветительскую литературу.

К концу XIX века широкое издание текста Корана частными типографиями привело 
к резкому снижению цен и подорвало позиции монополистов. С 1787-го по 1917 г. по 
меньшей мере двадцать частных типографий в России, в том числе и бахчисарайская, 
выпустили в общей сложности до ста восьмидесяти изданий Корана [Резван 2001, 426]. 

В. Ю. Ганкевич отметил, что Кораны, издаваемые И. Гаспринским, были высокого 
качества и большие его тиражи распространялись даже за границей [Ганкевич 2000, 
169]. Л. И. Климович писал, что значительную часть тиражей Корана И. Гаспринский 
отправлял в Египет, Индию и другие страны для продажи. При этом просветителем 
преодолевались неожиданные препятствия. Так, сохранилось письмо И. Гаспринскому 
из Бомбея от некоего В. Клемина из Российского императорского Генерального Кон-
сульства от 18 (31) октября 1901 года (№ 133), сообщавшего, что, по наведенным им 
справкам, в Бомбее, Пешваре и Лагоре “мусульмане боятся навлечь на себя неудоволь-
ствие английских властей покупкою русских книг”. Однако в том же 1901-м и после-
дующие годы, а данные сохранились по 1912 год, продажа изданий И. Гаспринского, в 
том числе Корана малого, среднего и большого формата, исчислялась ежегодно многи-
ми тысячами экземпляров [Климович 1993, 103]. Помимо того что Кораны печати 
И. Гаспринского были различных форматов, они также издавались в различных поли-
графических стилях. К сожалению, на сегодняшний день остается затруднительным 
дать ответы на вопросы, связанные с годами издания бахчисарайских Коранов, а также 
в каком количестве они выходили в свет. В фонде Мемориального музея Исмаила Га-
спринского хранится один экземпляр Келям-и Кадима – за 1899 год (1317 г. по Хиджре) 
среднего формата в 12,5х18,5 см. Ввиду того что книга была реставрирована, а обложка 
заменена на кожаный переплет, формат оригинала, вероятнее всего, был меньше на 
1 см. Известный российский арабист и исламовед Е. А. Резван упоминает еще два бахчи-
сарайских издания Корана: помимо уже известного нам Корана 1317 года (1898/1899 гг.) 
издания исследователь пишет о том, что И. Гаспринский издавал Коран еще в 1312 г. 
(1893/1894 гг.) [Резван 2001, 427]. В Российской национальной библиотеке хранятся 
два Корана печати типографии “Переводчик-Терджиман” – это “Келям-и кадим” за 
1318 год (1899/1900 гг.) в 20 см и “Калим-и шериф” за 1317 год (1898/1899 гг.) в 11 см. 

Известен еще один Коран маленького формата в 7,5х10,5 см. На первой станице из-
дания содержится следующая надпись: «Коран, напечатан под редакцией редактора га-
зеты “Терджиман” Исмаила Гаспринского, с разрешения инспекции по печатным 
изданиям в С. Петербурге, в типографии “Терджиман”, в Бахчисарае, 20 октября 1898 г. 
(1316 г. по Хиджре)». К сожалению, этот экземпляр Корана состоит в частной коллек-
ции. Еще один экземпляр карманного Корана 1896 года издания хранится в семье 
Г. Ю. Сеитваниевой, будучи семейной реликвией. В экспозиции музея “La Richesse” 
(г. Бахчисарай) задействован “карманный” “Келям-и кадим”, изданный И. Гаспринским 
в 1316 году (1898/1899), и “Келям-и кадим” 1331 года (1912/1913) большого формата в 
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30х20 см. Из вышеперечисленных экзем-
пляров Корана, изданных в Бахчисарае, 
следует, что типография И. Гаспринского 
издавала Кораны в 1893, 1896, 1898, 1899, 
1900, 1910, 1912 гг. и, судя по большинству 
сохранившихся экземпляров, Кораны ма-
ленького “карманного” формата были са-
мыми популярными. Таким образом, исходя 
из отсутствия Коранов, изданных И. Га-
спринским ранее 90-х годов XIX в., как в 
фондах КРУ БИКЗ, так и в фондах иных 
музеев и библиотек, а также учитывая тот 
факт, что в исследовательской литературе 
не встречаются упоминания о них ранее 
1312 г. Хиджры, можно предположить, что 
издательство Коранов в типографии газеты 
“Переводчик-Терджиман” началось в 1893–
1894 гг., почти сразу после строительства 
здания типографии. 

Н. И. Ашмарин, известный российский 
языковед и тюрколог, пишет, что после Ко-
рана в России выходили “в большом коли-
честве книги богословского и религиозно-
нравственного содержания, жизнеописания 
пророков и святых, некоторые в прозе, дру-
гие в стихах” [Ашмарин 1901, 4]. Большая 
часть этих сочинений заимствовала свое 
содержание из арабских и турецких источ-
ников. Так, стоит отметить одно из самых интересных изданий религиозной тематики 
в личной библиотеке И. Гаспринского – поэму “Мухаммедие”, написанную в 1449 году 
Мухаммедом Челеби (Языджыоглу Мехмед, ум. в 1451 г.) (рис. 1). Будучи ярким при-
мером средневековой дидактической поэзии, “Мухаммедие” была одной из наиболее 
популярных книг среди мусульман Российской империи после Священного Корана, яв-
ляясь источником мусульманской нравственности, морали и этики. О популярности 
произведения Языджи за пределами Турции, и в частности в России, упоминал 
А. Е. Крымский, объясняя это тем, что книги на наречии османлы очень близки к лите-
ратурному татарскому языку [Ашмарин 1901, 4]. В содержание поэмы “Мухаммедие” в 
поэтической форме излагаются основные положения и ценности ислама, а также жиз-
неописание пророка Мухаммеда. До середины XIX века поэма распространялась в виде 
рукописи, а начиная с 1845 года по 1917-й переиздается 24 раза [Мухаметов 2006], в 
том числе в 1902 году в Бахчисарае в типографии “Терджиман” [Muhammedie 1902] и 
1916 году в издательстве Братьев Каримовых. 

Также в собрании присутствует сборник избранных глав “Masnavi-i Manavi” (“Поэ-
мы о скрытом смысле”) Джеляледдина Руми (1207–1273). В 1902 году И. Гаспринским 
было издано два тома избранных притч из “Месневи” в переводе на турецкий язык 
[Rumi 1320 (1902)]. Экземпляры этого издания сохранились в Отделе национальных 
литератур Российской государственной библиотеки (Москва). Известно, что в конце 
XIX века, когда в Зынджырлы медресе проходили некоторые преобразования, в том 
числе касающиеся библиотеки этого учебного заведения, просветитель пожертвовал 
сохтам училища экземпляр “Месневи” египетского издания 1268 (1852) года. “Masnavi-i 
Manavi” является одним из наиболее фундаментальных произведений мировой ми-
стической литературы. В коллекции также присутствует экземпляр 2 тома 6-томного 

Рис. 1. Титульная страница поэмы
“Мухаммедие” Мухаммеда Челеби

(Языджыоглу), изданной в типографии
газеты “Переводчик-Терджиман” в 1902 г. 
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перевода “Месневи” на турецкий язык с комментарием “Tercüme ve şerh-i Mesnevi-i 
Şerif” известного османского государственного деятеля и публициста Абидина Паши 
(1843–1906), изданного в Стамбуле в 1324 г. (1905) [Abidin Paşa 1324].

Исходя из слов Н. Абдульваапова, в коллекции должен присутствовать экземпляр 
ещё одного классического религиозно-дидактического, с элементами суфизма произве-
дения – широко известного “Гулистана” (“Розовый сад”) (1258) знаменитого персид-
ского поэта и суфийского наставника Муслихиддина Саади (1203–1292). “Гулистан” до 
начала XX века был одной из настольных книг османских медресе, имея огромную по-
пулярность и как памятник персидского языка, и как произведение религиозно-
философского и суфийского содержания. “Гулистан” – одно из самых известных в мире 
произведений мусульманской литературы. На многочисленные языки мира осущест-
влено более 200 его переводов. Исследователь утверждает, что это произведение было 
переиздано в Бахчисарае И. Гаспринским [Абдульвапов 2005]. К сожалению, экземпля-
ры этого издания в фонде Мемориального музея отсутствуют.

Среди книг по священной истории ислама, переизданных типографией газеты “Тер-
джиман”, следует отметить труды “Muhtasir tarih islyam” (“Краткая история ислама”), 
“Muhtasir tarih umumi” (“Краткая всеобщая история”) 1890 и 1907 года переиздания. 
Автор изданий Мехмед Мурад (Мизанджи) (1854–1917) – издатель известной турецкой 
газеты “Мазан” (“Весы”), автор “Akıldan Bela” (1884) – первого перевода на турецкий 
язык комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума” [Муртазалиев 2006].

Перечисляя книги и брошюры по разным религиозно-моральным темам, изданные 
бахчисарайским редактором-издателем, В. Ю. Ганкевич отмечает следующие издания: 
“Meclis hakima-i islyam” (“Совет управления исламом”); “Nasihat-i ulema az eser-i Lok-
man ve şeyh Attar ve digerleri” (“Наставления по произведениям Лукмана и шейха Атта-
ра”); “Tashih-i akaidden” (“На исправление догматики”); “Türkistan ulemaci” (“Улемы 
Туркестана”); “Namaz ocasi” (“Обучение Намазу”) Кемер-Ханым; на арабском языке – 
известную книгу Мехмеда мирзы Мехмед Али “Fetavi el guhi” (“Правоведение [рели-
гиозное]”) [Ганкевич 2000, 170].

Из религиозных изданий, вышедших в типографии газеты “Терджиман” и написан-
ных непосредственно И. Гаспринским, стоит выделить брошюры, содержащие настав-
ления и проповеди: “Medeniet islyamie” (“Цивилизация мусульман”), “Ramazan nasihati” 
(“Наставления на Рамазан”), “Ramazan hediesi” (“Дары Рамазана”), “Er kun kerek nizam-
lar” (“Правила, необходимые на каждый день”), “Hadis-i Şerif” (от слова “хадис” – со-
общения о различных эпизодах жизни пророка Мухаммеда), “Hedie al-Islyam” (“Дары 
ислама”).

В 1910 году в типографии газеты “Переводчик-Терджиман” вышел целый комплект 
учебников и учебных пособий, куда входили следующие издания: “Теджвид”, “Ильми-
хал”, “Тарих ислям”, “Сарф”, “Талик фарси”, прописи: два крупного письма “Слюс”, 
четыре мелкого “Рик-а”, два персидского подчерка “Талик” [Гаспринский 1910].

“Теджвид”, учебник для обучения правильному чтению и произношению сур Кора-
на, стоит в числе первых книг в ряду изданий, непосредственно связанных с Кораном. 
В фонде Мемориального музея хранится экземпляр “Теджвида” из 34 страниц, состав-
ленный и изданный в Турции в 1323 (1904/1905) г. Нафиз Феридом. Также известно, 
что в январе 1895 г. И. Гаспринскому в редакцию “Терджимана” был прислан “Течвид. 
Правила к чтению Корана”, изданный в Санкт-Петербурге в типографии И. Бораган-
ского [В редакцию… 1895].

“Ilmi-hal” (“Введение в ислам”) из комплекта учебников за 1910 год представляет 
собой учебник по богословию для мусульман-сунитов, где раскрывались основы веро-
учения, богослужения, морали, основные религиозные обряды. В коллекции литерату-
ры религиозной тематики присутствует “Ilmi hal” стамбульского 1307 (1888/1889) года 
издания [Ilmi-hal 1307]. Можно предположить, что эта книга была приобретена И. Га-
спринским либо получена в дар во время его периодических поездок в Турцию. 
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Следующая книга из комплекта одобренных учебников и пособий – “Tarih islyam” 
(“История ислама”), учебник, посвященный священной истории в освещении ислам-
ской догматики (хронологически охватывает периоды от сотворения мира до правления 
четырех праведных халифов, также в учебнике освещены вопросы “любви древних му-
сульман к изучению разных языков и наук, успехи мусульман в разных науках, зодче-
стве и промыслах”) [Гаспринский 1910]. 

В формировании коллекции литературы религиозной тематики не на последнем ме-
сте были книги, высылаемые И. Гаспринскому на рецензию. Исходя из заметок, разме-
щенных в рецензионном блоке газеты “Терджиман”, в коллекцию можно добавить еще 
более 20 изданий, которые не сохранились в фондах КРУ БИКЗ. Большая часть рецен-
зируемых печатных изданий коллекции религиозной тематики была издана в типогра-
фиях: Астрахани (типография Торгового дома “А. Умеров и К°”); Баку (электропечатня 
газеты “Баку”, электротипография братьев Оруджевых, паровая типолитография Про-
мышлянского, издательство Айси бей Ашурбеклы, типография Губернского правления); 
Елисаветполя (типолитография Ахверднева и Кº); Казани (типографии И. Н. Харито-
нова, Б. Л. Домбровского, М. А. Чирковой, электротипография “МААРИФ”, электроти-
пография Торгового дома “В. Еремеев и А. Шашабрин”); Москвы (типолитография 
“Русского товарищества печатного и издательского дела”, типография Товарищества 
“Печатня С. П. Яковлева”); Оренбурга (типография М. Ф. Г. Каримова, типография га-
зеты “Вакът”, типография “Дин ва Магишет”); Самарканда (типолитография Товари-
щества “Новое дело”, типолитография Г. И. Демурова); Санкт-Петербурга (типография 
газеты “Нур”, типография Товарищества А. Ф. Маркс, типография И. Бораганского); 
Симферополя (типография Спиро, хромолитография и фототипия В. И. Якубовича); 
Ташкента (типолитография В. М. Ильина, литография Гулама Хасан Арифджанова); 
Троицка (типография “Энергия”); Уфы (электротипография “Восточная печать”); от-
дельной группой выделяются иностранные 
типографии, большинство из которых турец-
кие (типография “Al Maktam”, издательство 
“Matin”, издательство “Istibal” и прочие). 

Среди рецензируемых И. Гаспринским 
книг религиозной тематики следует выде-
лить такое издание, как “История ислама. 
Краткий первый выпуск”, сочинителем-из-
дателем которого является Махмуд-ходжа 
Бегбуд-Ходжаев (Махмудходжа Бехбуди) 
(1875–1919) – один из идеологов и лидеров 
джадидизма [Бегбуди 1327 (1909)] (рис. 2). 
Далее следует отметить вторую часть книги 
“Muhtasar Şariat” (“Краткий закон”), состав-
ленную и изданную в 1911 г. в Тифлисе Ра-
шид-беком Эфендиевым (1863–1942) – вы-
дающимся азербайджанским педагогом, пи-
сателем и этнографом [Эфендиев 1911]. 

Еще одним ярким образцом литературы 
религиозной тематики в личной библиотеке 
И. Гаспринского является труд Ахмета Мид-
хата под названием “Islam ve ulüm” (“Ислам 
и знания”) [Midhat 1913]. Это издание ныне 
хранится в фонде Мемориального музея Ис-
маила Гаспринского, однако сохранилось 
фрагментарно. В свое время автор этого из-
дания написал ряд философско-публицис-

Рис. 2. Махмудходжа Бехбуди.
“История ислама. Краткий

первый выпуск”. Самарканд, 1909 г.
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тических трактатов, в которых выступал апологетом ислама. Примером такого трактата, 
рассчитанного на самого широкого читателя, служит его сочинение “Ислам и знания”, 
издававшееся отдельными выпусками на протяжении нескольких лет. Оно было посвя-
щено доказательству соответствия ислама развитию и распространению научных зна-
ний. Автор защищал ислам от критики тех, кто видел в нем препятствие общественному 
и культурному прогрессу. 

В книжном собрании И. Гаспринского, как и было уже указано выше, присутствует 
немало книг по суфийским течениям (тарикатам). Из них можно выделить несколько 
изданий: “Ziya al-kulub” (“Сияние сердец”), представляющее собой летопись деяний 
известного среднеазиатского суфийского шейха XVI в., главы ордена Накшбанди Хо-
джи Исхака; “Bit-tarikat-il muselli ve-l-akiden-il husni” петербургского издания 1895 года. 
В коллекции также присутствуют толкователи хадисов и брошюры с хадисами: Zehniy. 
“Şerh-i erbain hadisa fi cevami-l keleam”. – Darsaadet, 1307 (1889) г.; Kemal Paşa-zade 
“Hadis-ül erbain tercimesi”. – Istanbul, 1316 (1898) г. Перечисляя книги, затрагивающие 
различные течения в исламе, следует отметить еще одну книгу религиозного характера, 
хранящуюся в фонде Мемориального музея, – “Обозрение и возражение книги Эйганъ 
(Священной книги бабистов)”, единственное издание в собрании И. Гаспринского по 
бабизму. Ее автор Абдуссалам Ахунд-заде – общественно-политический деятель, с 
1894 года шейх уль-ислам Кавказа, автор более двадцати научных трудов по истории, 
литературе, языкознанию, один из основоположников Горийской семинарии. 

Как известно, в литературе Востока широко распространен жанр дидактических со-
чинений типа “поучений” или “зерцал”. По словам Н. Ашмарина, эти произведения 
“представляют по своему компилятивному характеру большое удобство для читающей 
публики, так как дают много разнообразных и интересных сведений и не утомляют чи-
тателя, не склонного к обширным сочинениям…” [Ашмарин 1901, 47]. В коллекции 
И. Гаспринского присутствуют яркие образцы такого вида сочинений: “Iman risalesi” 
(“Трактат о вере”) (Казань, 1893 г.); “Risale-yi Mir-et el Şehvid fi misaleti-l vucut” (“Трак-
тат о усмирении человеческих желаний на примере тела”) (Istanbul, 1320 г.); Kyatib 
Çelebi “Mizan al-hakk fi ihtiyar al-ahakk” (“Мерило справедливости относительно могу-
щества Наисправедливейшего”) (Константинополь, 1306 г.). Автор последнего – Кятиб 
Челеби (Мустафа Абдуллах, Хаджи Халифе) (1609–1657) – был выдающимся осман-
ским ученым, историком и писателем. В “Мериле справедливости…”, написанном на 
турецком языке в 1656 г., большое место отведено вопросам общественной жизни стра-
ны, показаны быт и нравы турецкого народа. В этой книге Кятиб Челеби защищает 
прогрессивные идеи, критикует суеверие и отсталость. Известно, что сочинение по ча-
стям было опубликовано в газете “Tasvir-i Efkyar” в 1858–1864 гг. 

В № 47 газеты “Переводчик-Терджиман” за 1904 год И. Гаспринский разместил 
рецензию на переведенную с арабского языка книгу “Применение Ислама к основам 
цивилизации” известного египетского писателя Мухаммада Фарида Вуджди. Редактор 
“Терджимана” пишет, что, опираясь на суры Корана и изречения пророка, автор сочи-
нения попытался показать мусульманам, “что Ислам, если рассмотреть его, как он есть 
в своей сути, может вполне укладываться на основы современной умственной культуры 
и цивилизации Запада” [Новые книги 1904]. Являясь одной из интересных книг в ново-
арабской литературе, издание было переведено на татарский язык известным татарским 
просветителем и педагогом Габдуллой Буби (1871–1922) в 1904 году и содержало боль-
шие комментарии самого Г. Буби, вследствие чего читателями, проживающими в Рос-
сии, воспринималась как его собственное сочинение. И. Гаспринский в своей рецензии 
на это издание подчеркнул, что Габдулла Буби эфенди, переведя эту книжку, “сделал 
своим сородичам весьма ценное и полезное преподношение, за что, конечно, вполне 
достоин благодарности каждого из нас” [Новые книги 1904].

Благодаря рецензиям в газете “Переводчик-Терджиман” в личной библиотеке И. Га-
спринского удалось выявить труд религиозного и общественного деятеля, писателя и 
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публициста Гатауллы эфенди Баязито-
ва (1847–1911) “Отношение ислама к 
науке и иноверцам” [Мы получили из 
С.-Петербурга… 1887]. Намерением 
автора книги было показать идею ве-
ротерпимости ислама, его цивилизо-
ванное отношение к иноверцам. Г. Бая-
зитов утверждал, что веротерпимость 
является одним из основополагающих 
принципов ислама, а не приспособ-
лением к новым веяниям времени и 
европейской цивилизации. В № 2 от 
17 января 1899 года И. Гаспринский 
пишет о новом труде того же автора 
под названием “Ислям и прогресс”, от-
мечая, что автор брошюры – имам Бая-
зитов “основательно доказывает бли-
зость ислама к науке, прогрессивное 
движение первых веков ислама, отсут-
ствие в нем того непримиримого фана-
тизма, которым часто попрекают это 
учение” [Ислям и прогресс 1899]. 

В № 48 от 1898 года в рецензион-
ном блоке газеты “Переводчик-Тер-
джиман” среди трех книг, присланных 
И. Гаспринскому, упомянута книга Ри-
заэтдина Фахретдина под названием “Танзимат” (“Законы”). Собрание состояло из све-
дений, необходимых для приходских мулл, – об их обязанностях, службе и правах. В 
книге содержались формы необходимых служебных бумаг и записей. И. Гаспринский 
отметил, что “книжка эта необходима каждому духовному лицу и может быть полезна 
также для мулл Крыма и Кавказского края” [Библиография 1898]. 

Отдельной группой выделяются уже упомянутые журналы религиозной тематики. В 
Мемориальном музее насчитывается 51 номер 6 тюркоязычных религиозных периоди-
ческих изданий, выписываемых бахчисарайским редактором-издателем: “Din ve Adab” 
(“Религия и нравственность”), “Din ve maiset” (“Религия и жизнь”; с 1907 г. издается под 
названием “Dunya ve maiset” (“Мир и жизнь”)), “Islam dunyasi” (“Мир ислама”), “Islam 
mecmuasi” (“Исламский журнал”), “Malümat” (“Сведения”), “Maglümat” (“Сведения”).

Журнал “Dunya ve maiset” на протяжении 12 лет отражал на своих страницах взгля-
ды татарских традиционалистов на различные религиозно-нравственные и обществен-
но-политические вопросы. Это оренбургское издание в коллекции И. Гаспринского 
присутствует в количестве 13 номеров. Журнал издавался под редакторством В. Хусаи-
нова, Ф. Даутова и Г. Ханисламова. Известно, что в апреле 1907 года журнал меняет 
название на “Din ve maiset”. Публикации издания во многом отражали противостояние 
в татарском обществе кадимистов и джадидистов, охватывая тематику, касающуюся 
религиозного, школьного вопроса; вопросов, затрагивающих положение женщины в 
обществе, проблему хиджаба и в целом женский вопрос; а также театр. Анализируя 
журнальные публикации, посвященные религиозной тематике, исследователь Р. Г. Му-
хаметшин выделяет: общие (соблюдение основ мусульманской веры, чтение пропове-
ди в мечетях, вопросы фикха и т. д.); проблему таклида и иджтихада; проблему 
следования тому или иному мазхабу; вопросы, связанные с народными праздниками и 
отношением к ним мусульманского духовенства; о жизни и деятельности имамов; о 
принятии исламской религии [Мухаметшин 2004].

Рис. 3. Титульная страница журнала
“Islam dunyasi” (“Мир ислама”). Стамбул, 1910 г.
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В коллекцию входят также 6 номеров турецкого журнала “Islam dunyasi” (рис. 3), из-
дававшегося в 1910-е гг. татарскими шакирдами, обучавшимися в Стамбуле. Редакто-
ром этого издания был Осман Джевдет. Еще один турецкий журнал – “Islam mecmuasi” 
(рис. 4), редактируемый видным ученым-богословом Халимом Сабитом (Xалим Сабит 
Шибай (1883–1946)), – сохранился в фонде Мемориального музея в количестве 4 номе-
ров за 1910–1913 гг. Скорее всего, “Islam mecmuasi” издавался в той же типографии, где 
печатался “Turk Yurdu”, так как под логотипом издания вместе с ценой (60 пара) указа-
но, что издание можно приобрести в книжном доме “Turk Yurdu”. Строки под логоти-
пом “Musulmanlarnin faydasina calisir” также уточняли, что издание работало во благо 
мусульман и выходило в свет дважды в месяц. С 1914 г. там же издавался литературно-
религиозный журнал “Islam”, издателем и редактором которого был Xалим Сабит. Так-
же в коллекцию религиозных изданий входят два журнала с одинаковым названием 
“Malümat” (“Сведения”): 4 номера константинопольского “Malümat”, редактируемого 
Тахир-беем, и 15 номеров оренбургского “Maglümat”. Первый издавался на турецком и 
французском языках и выходил дважды в неделю. Помимо того что издание Тахир-бея 
освящало вопросы ислама, журнал также был общественным, иллюстративным, инфор-
мационным изданием. О втором издании известно намного больше. Будучи органом 
Оренбургского магометанского духовного собрания, “Сведения” издавались в 1908–
1917 гг. Редакция издания располагалась в здании Магометанского духовного собрания.

Отдельного внимания заслуживает “Din ve Adab” (“Религия и нравственность”). Из-
дание являло собой двухнедельный религиозный, литературно-научный и политиче-
ский мусульманский журнал, издававшийся в 1906–1917 гг. Издателем и редактором 
журнала был Галимджан Баруди (1857–1921) – выдающийся татарский религиозный 
деятель, основатель новометодного медресе “Мухаммадия”. “Din ve Adab” печатался в 
Казани, в типографии “Миллят”. Почти половину статей в журнале составляли сочи-

нения религиозного характера. Здесь пу-
бликовались разъяснения по отдельным 
положениям Корана, вызывавшим разные 
толкования и споры среди мусульман; ста-
тьи, посвященные роли религии в общест-
венно-политическом развитии общества и 
проблемам нравственного воспитания му-
сульман. Еще в самом первом номере жур-
нала Баруди отмечал, что главной задачей 
“Din ve Adab” является “правильное объяс-
нение сущности ислама” [Хисамутдинова 
2004]. Издание, находясь на позиции необ-
ходимости переустройства жизни мусуль-
ман, предлагало начать его с мусульманских 
мектебе и медресе, изменив систему обу-
чения и введя в программу светские науки. 
С чем полностью был солидарен сам Ис-
маил Гаспринский. 

Исходя из заявленной цели и поставлен-
ных задач, следует сделать ряд выводов. 
Анализ книг и брошюр духовного содер-
жания, издававшихся в типографии И. Га-
спринского, изучение фондов КРУ БИКЗ и 
Мемориального музея И. Гаспринского, а 
также рецензионного блока газеты “Пе-
реводчик-Терджиман” позволили выявить 
коллекцию арабоязычной и тюркоязычной 

Рис. 4. Титульная страница журнала
“Islam mecmuasi” (“Исламский журнал”).

Стамбул, 1329–1332 гг.
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литературы религиозной тематики, принадлежащей Исмаилу Гаспринскому. В ходе ис-
следования удалось отследить издательства, с которыми И. Гаспринский, вероятнее 
всего, сотрудничал. С помощью рецензий газеты “Переводчик-Терджиман” были выяв-
лены книжные издания, некогда состоящие в личной библиотеке просветителя, однако 
не сохранившиеся в фонде КРУ БИКЗ. Также удалось проследить авторов, которые не-
однократно присылали свои труды редактору “Терджимана”, среди которых стоит от-
метить Махмудходжа Бехбуди, Рашид-бека Эфендиева, Ризаэтдина Фахретдина, 
Мизанджи Мехмеда Мурада, Ахмета Мидхата. Подводя итоги исследования, следует 
отметить, что изучение не только коллекции литературы религиозной тематики, являю-
щейся лишь частью личной библиотеки И. Гаспринского, но и оставшихся частей 
книжного собрания, принадлежащего редактору “Терджимана”, имеет немаловажное 
значение в контексте исследования вопросов, связанных с убеждениями просветителя, 
его мировоззренческими принципами и идеями. 

Таким образом, в личной библиотеке И. Гаспринского, состоящей из десятка учеб-
ников, брошюр, многочисленной и разнообразной периодики и иной книжной продук-
ции, где на первый план все же выходит печать учебного, научно-популярного, обще-
образовательного, художественного направления, среди всего этого разнообразия 
печатной продукции, литература религиозной тематики имела немаловажное значение, 
так как ее основу составляли издания, не только раскрывающие суть нравственно-
религиозного учения ислама, но и часть того литературного массива знаний, которые 
сформировали И. Гаспринского духовно богатым человеком. 
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Известный крымскотатарский ученый-филолог, поэт и общественный деятель Бекир 
Чобан-заде занимает достойное место в тюркологии. Б. Чобан-заде, входя в плеяду 
ученых-тюркологов нового поколения начала ХХ века, оказался у истоков крымскота-
тарской филологической науки, достойно продолжая традиции тюркологии. Областью 
его научных исследований явились тюркские языки, их история, фонология, морфоло-
гия и лексикология. Благодаря научной деятельности Б. Чобан-заде исследование 
крымскотатарского языка вышло на высокий уровень. Изучение научного наследия 
ученого активизировалось сравнительно недавно, в постсоветский период. Этот про-
цесс связан с реабилитацией Б. Чобан-заде и других ученых-тюркологов, в 1930-е годы 
ставших жертвами политических репрессий. Интерес к жизни и творчеству Б. Чобан-
заде в наше время получает новый импульс. В большей степени, хотя и не в полном 
объеме, исследовано литературное творчество поэта и ученого, тогда как его методоло-
гические подходы, вклад в языкознание еще только начинают изучаться. Осмысление 
научного наследия Б. Чобан-заде важно и в том плане, что его лингвистические труды 
совмещают арабскую грамматическую традицию и новые направления языкознания на-
чала ХХ века. Труды Б. Чобан-заде в этом смысле приобретают и методологическое 
значение. Многие лингвистические труды ученого написаны на османско-турецком 
языке арабской либо латинской графикой, их транслитерация и переиздание позволяют 
значительно увеличить источниковую базу исследований по крымскотатарскому и тюрк-
скому языкознанию.

Цель настоящего исследования – рассмотреть лингвистическое наследие Б. Чобан-
заде в аспекте отражения в них проблем морфемики и словообразования. Актуальность 
исследования определена необходимостью описать начальный этап становления уче-
ния о морфемике и словообразовании в крымскотатарском и тюркском языкознании. 
Без знания этого этапа развития науки, без знания особенностей формирования дерива-
тологической терминологии не представляется возможным понять, объективно описать 
и оценить достижения ученых в осмыслении словообразовательных процессов, изуче-
нии вопросов морфемики.

Интерес именно к дериватологическому аспекту обусловлен тем, что история ста-
новления и развития учений о морфемике и словообразовании до сих пор не исследо-
вана, хотя в тюркском языкознании предпринимались попытки выделить периоды в изу-
чении словообразования (в совокупности с морфологией). Первый этап заканчивался в 
20–30-х годах XX века, когда в морфологии господствовало формально-грамматическое 
направление, а словообразование еще не выделилось из общей морфологической про-
блематики. Начало второго периода относится к 30–50-м годам, когда словообразование 
выделяется из морфологии в самостоятельный раздел языкознания. Третий хронологи-
ческий отрезок приходится на середину 50-х – 70-е годы, когда в области словообразо-
вания осуществляется систематическое изучение словообразовательных типов и моде-
лей. Приведенная периодизация наталкивает на мысль, что вопросы словообразования 
и морфемики зародились лишь в современности. Однако это искажение действитель-
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ности. Хотя словообразование и морфемика характеризуются как молодые науки, за-
чатки учений о них находим в грамматических трудах по тюркским языкам XI–XIХ вв. 
Естественно, морфемика и словообразование развивались, взгляды ученых на состоя-
ние этих разделов тоже эволюционировали, что в совокупности привело к становлению 
данных учений в качестве самостоятельных наук. 

К сожалению, проблемы, связанные с зарождением и последующим развитием мор-
фемики и словообразования, в крымскотатарском языкознании практически не изучены.

Чтобы понять, как зарождалось учение о морфемике и словообразовании, просле-
дить ход его развития, рассмотреть, как решались проблемы, вызывающие сомнения, и 
требующие решения в наши дни вопросы, необходимо детально изучить вопросы мор-
фемики и словообразования, изложенные в лингвистических трудах начала ХХ века, 
сравнить грамматические работы одного периода между собой, а также с предшествую-
щими и последующими. Только так можно наблюдать динамику в изучении морфемики 
и словообразования, а также исследовать морфемику и словообразование крымскота-
тарского языка в контексте достижений современной лингвистики.

Несмотря на то что посвященная жизни и деятельности Бекира Чобан-заде библио-
графия насчитывает немало работ на самых разных языках [Ашнин 1967, 208–216; Ме-
метов 1988, 111–114; 1993, 262–268; Нагаев 1991, 75–216; Бабаjев 1998; Otar 1999; Acar 
2001; Эмирова 2003, 18–29; Урсу 2004; Юнусов 2004; Ганиева 2008, 106–109], задача 
достаточно полного изложения его общелингвистических идей всегда была довольно 
сложной.  Относительно обширное научное наследие ученого почти не включает боль-
ших обобщающих трудов, дающих адекватное представление о его общелингвисти-
ческих воззрениях в целом. В ряде статей сделана попытка общей характеристики 
научного наследия Б. Чобан-заде [Ашнин 1967, 208–216; Меметов 1988, 111–114; 1993, 
262–268; Эмирова 2003, 18–29; Юнусов 2004; Ганиева 2008, 106–109]. В труде К. Ад-
жара достаточно полно описываются лингвистические и литературоведческие труды 
Б. Чобан-заде [Acar 2001]. Проф. А. Эмирова [Эмирова 2003, 18–29] приводит деталь-
ный обзор “Крымскотатарской научной грамматики”. Полное описание лингвистиче-
ских воззрений Б. Чобан-заде возможно на основе всех его работ, посвященных общим 
и частным вопросам грамматики тюркских языков.

Имеющиеся общие исследования словообразования, в частности крымскотатарского 
языка, ставят целью описание инвентаря словообразовательных моделей и типов, 
средств словообразования и их функций. При этом, конечно, более или менее ясно про-
рисовываются теоретические концепции авторов и представляемых ими лингвисти-
ческих направлений. Если в научных исследованиях XIX века и первой половины 
XX века доминировало историческое направление, то современные исследователи 
стремятся, прежде всего, к синхронному описанию словообразования языка. Необходи-
мость выделения словообразования в отдельную дисциплину стала актуальной со вто-
рой половины XX века. Как отмечают исследователи тюркских языков, в рамках морфо-
логии трудно рассмотреть все возможные способы образования новых слов значимых 
частей речи, так как начинают размываться границы между лексикологией, синтакси-
сом и морфологией. Следует также отметить слабую теоретическую разработанность 
основных понятий системы словообразования. Понятия словообразовательного типа, 
гнезда, ряда, парадигмы, форманта еще прочно не утвердились в тюркологии, и в част-
ности в крымскотатарском языкознании.

Особое внимание вопросам формообразования и словообразования уделено в трудах 
Б. Чобан-заде. Одной из первых работ Б. Чобан-заде в области тюркского языкознания 
является книга “Türk-Tatar lisaniyatına medhal” (“Введение в турецко-татарское 
языкознание”) [Чобан-заде 1924; Çobanzade 2006], написанная на стамбульском наре-
чии османского (турецкого) языка арабской графикой и опубликованная в 1924 г. в Баку. 
Ученый считал, что морфология является самым главным вопросом любого языка. Од-
нако в указанном сочинении вопросам морфологии уделено мало внимания. В работе 
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нет специального раздела, посвященного морфемике и словообразованию, однако в 
разделах, посвященных морфологической классификации языков, классификации частей 
речи, историческим изменениям структуры слов, раскрываются такие понятия морфе-
мики и словообразования, как корень слова, основа, аффикс, префикс, суффикс, инфикс, 
словообразовательный аффикс, словоизменительный аффикс. По мнению Б. Чобан-
заде, для того чтобы определить в том или ином языке наличие грамматических форм, 
нужно найти в словах корневые и аффиксальные морфемы, т. е. выявить бинарную 
структуру слова. Для этого необходимо сопоставить слово с однокоренными словами и 
со словами, в составе которых есть такие же аффиксы: dağlıq – taşlıq, aşlıq, yazlıq; dağ – 
dağcı, dağlı, dağçıq… [Çobanzade 2006, 50]. Для разграничения аффиксальных морфем 
по функциям ученый использует понятие “формальное значение” (şekliy mana) и пола-
гает, что носителем такого значения является аффикс. В современном же языкознании 
признается, что аффикс не может быть самостоятельным носителем грамматического 
значения. Б. Чобан-заде отчетливо видит различия между словообразовательными и 
словоизменительными аффиксами и демонстрирует их на примере словоизменительно-
го аффикса -dan и словообразовательного аффикса -lıq [Çobanzade 2006, 49].

В целом ученый распределил слова на четыре класса в зависимости от того, какие 
аффиксы могут присоединяться к корню (основе) слова: 1) слова, в составе которых 
есть словообразовательные аффиксы, 2) слова, в составе которых есть только словоиз-
менительные аффиксы, 3) слова, в составе которых есть как словообразовательные, так 
и словоизменительные аффиксы, и 4) слова, в составе которых нет аффиксов. 

Б. Чобан-заде выделяет такие способы словообразования, как аффиксация, редупли-
кация и флексия [Çobanzade 2006, 52–53]. Также ученый описывает и исторические из-
менения в составе слова, в частности процессы опрощения: yaqın < yaq-ın [Çobanzade 
2006, 51], сращения основ: apar- < alıp bar, aket- < alıp ket.

В монографии “Qırımtatar ilmiy sarfı” (“Крымскотатарская научная граммати-
ка”), изданной в 1925 г. в Симферополе и переизданной в 2003 г. [Чобан-заде 1925; 
Чобан-заде 2003], Б. Чобан-заде особо подчеркивает то, что в грамматиках тюркских 
языков уделялось очень мало внимания вопросам состава слова и словообразования, 
“скелету, позвоночнику языка, основам словообразования” [Чобан-заде 2003, 54–55]. 

В “Крымскотатарской научной грамматике” Б. Чобан-заде разграничивает корневые 
и аффиксальные морфемы, приводит фонетические варианты аффиксов, указывает их 
значение, функциональные различия. Автор считает, что аффиксы отличаются от кор-
ней сходством формы и звукового состава. Подчеркивая роль морфологии, Б. Чобан-
заде отмечает, что слова в сознании человека связаны на основе сходства по форме, 
например, когда произносится слово qaçıq, на ум приходят в первую очередь слова, 
сходные по структуре: açıq, saçıq и др. [Чобан-заде 2003, 55].

В работе указаны такие способы словообразования, как аффиксация, полная реду-
пликация, частичная редупликация, образование парных слов. По структуре автор вы-
деляет четыре вида слов: 1) корневые слова: büyük, taş и др., 2) слова, состоящие из 
корня и аффикса: dalğın, 3) сложные слова: albastı, 4) слова, не принимающие слово-
образовательные аффиксы (служебные слова): kibi, içün и др. Б. Чобан-заде особо под-
черкивает, что слова, рассматриваемые в синхронии как непроизводные, т. е. состоящие 
из одного корня, в диахронии распадались на корень и аффикс: kömlek < kön+lek, ars-
lan < arsl+an, qaplan < qapl+an и др. [Чобан-заде 2003, 60]. Из этих примеров видно, 
что Б. Чобан-заде различал синхроническое и диахроническое состояния языка, знал, 
что звуковая и морфемная структуры слова исторически изменяются.

Характеризуя происхождение аффиксальных морфем, Б. Чобан-заде отмечает, что 
многие из них восходят к полнозначным словам, однако в современном языке утратили 
свое лексическое значение, например: -ıq, -qun, -an, -çı, -çıq [Чобан-заде 2003, 59]. Эта 
точка зрения широко распространена и в современном тюркском языкознании. Б. Чобан-
заде высказывает предположение о существовании в тюркских языках префиксальных 



Н. С. Сейдаметова

74                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

морфем, приводя такие примеры, как alkel < alıp kel, apar < alıp bar, aket < alıp ket, 
tışarı < tış + garı. Ученый говорит о том, что некоторые тюркские слова употреблялись 
в качестве префиксов, однако окончательный переход в разряд служебных морфем не 
завершился [Чобан-заде 2003, 89]. Он также выделяет “живые” и “мертвые” аффиксы, 
перечисляет продуктивные и малопродуктивные аффиксы [Чобан-заде 2003, 62–66]. 
Отдельно рассмотрены так называемые мертвые (джансыз) аффиксы – непродуктивные 
словообразовательные аффиксы, которые срослись с корнем в результате процесса 
опрощения морфемной структуры слова и в синхронии не выделяются в качестве само-
стоятельной морфемы: -ca / -ça (qoca, ince); -man / -men (qurman, şişman); -qa / -ğa / -ke / 
-ge (qırmısqa, sirke); -ıt / -it / -et / -üt (keçit, köget, ögüt); -tay (qurultay, Altay) и др.

Б. Чобан-заде обращает внимание на семантику словообразовательных аффиксов, 
указывает значения многих из них. Например, вариантные аффиксы -lıq / -lik / -luq / -lük 
могут выражать следующие грамматические значения: количества (arşınlıq, iiçimlik), 
места (taşlıq, bağçalıq), предмета (közlük, burunlıq), абстрактного признака (baylıq, 
güzellik), времени (ömürlik, aylıq) [Чобан-заде 2003, 63]. Таким образом, в рассматривае-
мой работе Б. Чобан-заде формируются тенденции к выделению словообразовательных 
типов и к формированию словообразовательных значений производных слов.

В своем труде “Türk grameri” (“Турецкая грамматика”), изданном в 1929 г. в Баку 
[Çobanzade 1929], Б. Чобан-заде выделяет две категории слов по структуре: 1) слова, не 
имеющие ни словообразовательных, ни словоизменительных аффиксов (междометия, 
союзы и т. п.), 2) слова, имеющие в составе как словообразовательные, так и словоиз-
менительные аффиксы. Автор использует понятие производной основы (“taban”) и осо-
бо подчеркивает, что многое корни тюркских слов исторически представляют собой 
производные основы, словообразовательные аффиксы в которых срослись с корнем 
слова [Çobanzade 1929, 48]. Ученый отмечает, что производная основа может состоять 
из корня и словообразовательного аффикса либо из двух производных или непроиз-
водных основ, например: qoşaqulaq < qoşa+qulaq [Çobanzade 1929, 46]. В данной своей 
работе Б. Чобан-заде подчеркивает различие между корневыми и аффиксальными мор-
фемами, говоря о том, что корневые морфемы не сходны по форме, тогда как аффик-
сальные морфемы сходны по форме. 

Автор разделяет аффиксальные морфемы продуктивные и непродуктивные. По по-
зиции в слове выделяет префиксы, инфиксы, суффиксы. Словообразовательные аф-
фиксы Б. Чобан-заде делит на 1) аффиксы, образующие имена, и 2) аффиксы, образую-
щие глаголы. Значительная часть данного раздела “Турецкой грамматики” посвящена 
анализу глагольных форм и образующих их аффиксов. Выделены и описаны аффиксы, 
образующие глагольные словоформы от имен (-la / -le, -ar / -er, -lan / -len, -a / -e), от 
глаголов (-t, -ur / -ür / -ır / -ir, -dır / -dir / -tur / -tür), отрицательные формы глагола 
(-maz / -mez / -maz / -mes /, ma / -me), именные формы глагола (-maq / -mek, -ma / -me, 
-ış / -iş) и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что ученый отводил ведущее место морфеми-
ке и словообразованию как разделам грамматики. По мнению Б. Чобан-заде, выявить 
все аффиксы, имеющиеся в языке, определить и описать их функции – значит описать 
грамматику языка [Чобан-заде 2003, 60]. В словообразовательном аспекте все слова, 
кроме непроизводных служебных слов, в лингвистических трудах Б. Чобан-заде клас-
сифицируются по принципу производности-непроизводности. В его работах форми-
руется несколько важных тенденций: 

1) тенденция к разграничению синхронии и диахронии в словообразовании, проя-
вившаяся в описании исторических изменений в структуре слова. Думается, определен-
ное влияние на взгляды Б. Чобан-заде в отношении синхронии и диахронии в слово-
образовании имела концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и его школы, согласно которой 
необходимо строго различать синхронный и исторический подходы, рассматривать яв-
ления современного языка. Описание вопросов диахронии и синхронии в процессе 
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формообразования и словообразования в трудах Б. Чобан-заде, на наш взгляд, несколь-
ко опережает другие грамматические труды по тюркским языкам начала ХХ в.;

2) тенденция к выделению словообразовательных типов, которая проявилась в опи-
сании производных слов с одинаковым способом словообразования, одинаковым фор-
мантом и общим словообразовательным значением для каждой группы слов (например, 
со словообразовательным значением совместности, словообразовательным значением 
процесса и др.) [Чобан-заде 2003, 62–63];

3) тенденция к формированию понятия “словообразовательное значение”, проявив-
шаяся в разработке словообразовательных значений словообразовательных аффиксов 
именных и глагольных дериватов.

Таким образом, научное наследие Б. Чобан-заде в целом соответствует уровню раз-
вития лингвистической мысли начала ХХ в. Морфемика и словообразование в лингви-
стических трудах Б. Чобан-заде были осмыслены как системные явления, входившие 
по традиции того времени в общую морфологическую систему. Формирование учения 
о морфемике и словообразовании и соответствующего понятийно-терминологического 
аппарата явилось важным этапом в развитии крымскотатарского и тюркского языкозна-
ния. Грамматические труды Б. Чобан-заде способствовали закреплению и традицион-
ных воззрений в плане морфемики и словообразования и в то же время явились одними 
из тех лингвистических работ, которые предопределили направления изучения морфе-
мики и словообразования и языковых единиц в крымскотатарском языкознании. Многие 
идеи и взгляды автора не утратили своей теоретической ценности для крымскотатар-
ского и тюркского языкознания по сей день.

В перспективе, по нашему убеждению, необходимо более детально изучить развитие 
научных знаний о морфемике и словообразовании в лингвистических трудах по крым-
скотатарскому языку, а также выявить методологическое значение трудов Б. Чобан-заде 
и других исследователей крымскотатарского языка начала ХХ века.
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The main aim of this paper is to present the position of halk as a word and as the basic con-
cept of the national state and important element of Turkish democracy. To begin with, the 

condition of Turkish must be taken into consideration. In the present paper I will focus on the 
language used in the period of Tanzimat1 (1839) till the end of the Ottoman Empire and on the 
Language Reform of the1920s, as well as the period during which halk gained strong position 
and many public institutions were opened. Numerous factors connected with halk which in-
fluenced the language and progress of all reforms included the position of religion and Muslim 
clerics, who had strong impact on political system, culture and lifestyle. 

Having adopted Islam, Turks took on new points of view, new civilization and at the same 
time had to introduce words which could express and explain it. Therefore Turks started using 
Arabic and Persian words, and more importantly not only theological but also vocabulary they 
believed they needed. Simultaneously they followed the Persian style of writing, which they 
set as a model. In fact, expansion degraded the status of Turkish in two ways: by reducing the 
proportion of Turkish speakers in the overall population of the empire, and by elevating the 
status of Persian and Arabic because of the increased importance of Islam, particularly after 
the adoption of the Caliphate2.

The language used by the elite of the Empire was a conglomerate of Turkish, Arabic 
and Persian words and grammar, and was called Osmalıca (Ottoman Turkish). The fact that 
throughout the centuries the Empire was the center of the Muslim world resulted in both posi-
tive and negative influences on the language. On the one hand, using lexis from other Muslim 
countries especially from Persian and Arabic, allowed them to develop unique literature and 
artistic expressions, particularly in poetry. While vocabulary was borrowed from both of these 
languages, the Persian grammar, especially word formation – izafet became the principal 
model of writing.

On the other hand, however, by the 18th century, the language became so complicated that 
hardly anyone, apart from the well educated elite, could seamlessly write and read it. Turkish 
words had practically disappeared from written language, since schooling based on teaching 
Arabic and Persian was the foundation of education. Pure Turkish was not used in writing 
any more, but only in spoken tradition and everyday life. “Language was a central feature of 
the duality in Ottoman society where two different cultural worlds existed. (...) As opposed to 
the world of folk culture, which is based on orally-transmitted literary traditions, the media 
of communication in palace culture were controlled by a relatively small group of Doctors of 
Islamic law (ulema), higher employees in central administration (...)”3

For ordinary people, language used by the elite and officials was totally incomprehensible. 
Similarly, language used by common people was not understandable for administration clerks 
or intellectuals writing poems.

In the Ottoman Empire, before socio-politic changes began in the 19th century, people who 
lived on the territory belonging to the sultan constituted two groups. One of the groups con-
sisted of intellectuals called havas (elite, people who saw themselves privileged). The other 
one was established by illiterate ordinary people called avam (the vulgar, lower class), who 
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were unfamiliar with the literary language used by havas. The overall illiteracy rate in the 
society was about 80 %. Throughout the years the illiterate seemed as an inferior, lower 
category of human, used for war and to collect taxes on them. The attempt at reducing the 
lack of education among avam was connected with the new ideology and with the creation of 
a national identity.

Intellectuals creating the new ideology and national identity appealed to large groups of 
people who did not see themselves as Ottomans. Neither their status, nor the language they 
used fitted the Ottomans. The problem with the uneducated population became apparent when 
in the 19th century a group of intellectuals turned to them, but they did not understand any-
thing, neither the idea of the new policy, nor changes proposed. The reason was not only the 
problem with grasping the new ideas, but also the fact that the language used by the intellec-
tual elite was incomprehensible to them.

In the late 19th and at the beginning of the 20th centuries it was characteristic that the 
new nationalist ideology and the new words used to explain this ideology were adopted to the 
language at a rapid rate, mostly from the West. New vocabulary started to be borrowed from 
French, and this trend was intensified at the beginning of the 20th century. Arabic and Persian 
borrowings started to be replaced by French ones4. On the other hand, there was a strong at-
tempt at returning to the pure Turkish language. The efforts of contemporary intellectuals 
focused on simplification of the language by elimination of loanwords and return to pure 
Turkish, which survived in other Turkish languages5.

The change introduced by Tanzimat (improvement / regulation) and reform charter of 1856 
was not understandable for people for two reasons: first, the people did not know about the 
changes, due to lack of education, second they did not understand those changes, because of the 
vocabulary and ideas of the new ideology. At the same time journalism developed in Turkey. 
Obviously, writers and editors wanted to be comprehensible for as many people as possible, 
but in order to achieve it they had to change the language which they used for writing.

From the beginning, all the reforms which took place in the Ottoman Empire were based 
on changes in the language. Language is one of the most important elements of national iden-
tity and this importance was well understood by the first president of Turkey. Although in the 
Ottoman Empire many changes had been initiated, none of them was rigorous and there had 
never been a strong and authoritarian leader as Mustafa Kemal Atatürk.

Until the 20th century, Arabic letters were used as the only type of writing, and new words 
were being borrowed from Arabic and Persian. Most importantly, not only new words were 
borrowed, but also idioms, expressions and syntactic structures, which endangered the nature 
of Turkish. Therefore, the first effort to change people’s perception of their own status in the 
country was dominated by changes in the language.

“With thousands of words borrowed from Arabic and Persian, the Ottomans elite created 
a hybrid vocabulary which was quite inaccessible to all except the highly educated. The vast 
majority of the population, being illiterate, relied on the oral traditions of folk poems and 
tales. The conservative religious officials obstructed the introduction of the printing press until 
1720’s, more than 250 years behind its appearance in Europe. Even then, the number of books 
printed and distributed was rather small until the middle of the 19th century”6.

In the last twenty years of the 19th century, there were several viewpoints on the language 
issue. There were three main groups of intellectuals, who tried to force their opinions. One 
group wanted simplification (sadeleştirme) in writing and using pure Turkish words by elimi-
nating non-Turkish elements and replacing it by Turkish ones, which were present in current 
speech. The other group wanted Turkized (Türkçeleştirme) language, which could be achieved 
by creating new words only according to Turkish grammar rules. However, in their opinion, 
borrowings from Arabic and Persian which were in use should be viewed as Turkish. The 
third group wanted purification of the language (tafsiye) by way of creating new words in 
accordance with grammatical rules belonging to different Turkish languages such as Kirghiz, 
Uzbek, Tatar. 
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The changes in the language were based on simplification of structures and reducing the 
number of new loanwords, especially from Arabic and Persian. This process lasted till the 
Language Reform in the 20th century and one can say that it is still in progress, though now 
the problem are the borrowings from English.

The new ideology needed a new language and this fact was emphasized by a new genera-
tion of intellectuals. Some names of the precursors are worth mentioning, e.g.: Ziya Gökalp, 
Namık Kemal, Ömer Seyfettin, Şemseddin Sami, Ali Suavi, and Ahmet Midhat. “The new 
policy undertook the task of creating a new social identity to replace the previous one with its 
emphasis on the Islamic community”7. In the history of Turkey, the language problem indicates 
efforts made to transform Turkish into an independent, national and modern language8. “The 
aim of Turkish language reform was to eliminate the Arabic and Persian grammatical features 
and the many thousands of Arabic and Persian borrowings that had long been part of the lan-
guage. It comprised two different phases of activity: isolated attempts from the mid-nineteenth 
century on, undertaken mostly by private individuals and groups, and the government-inspired 
campaign that began around 1930”9.

According to article 18 of the Constitution of 1876, the official language was Turkish not 
Ottoman, and State employees had to know Turkish10.

In 1871, Ahmet Midhat published an article in which he did not use any Persian construc-
tion (izafet), which was unusual for written intellectual language:

“En evvel kalem sahiblerine şunu sormak isterim ki, bizim kendimize mahsus bir lisanımız 
yok mudur? Türkistan’da söylenmekte bulunan Türkçeyi gösterecekler, öyle değil mi? Hayır, o 
lisan bizim lisanımız değildir. Bundan altı yedi asır mukaddem bizim lisanımız idi, fakat şimdi 
değil. O Türkçe bizim lisanımız olmadığı gibi Arabî ve Farisî dahi lisanımız değildir.”

“The first thing I should like to ask our writers is, don’t we have a language of our own? 
They will point to the Turkish spoken in Turkestan, won’t they? No, that is not our language. It 
was, six of seven centuries ago, but not now. That Turkish is not our language, nor are Arabic 
and Persian our language”11.

In 1881, Şemseddin Sami’s article “Lisân-ı Türkî (Osmânî)” was published. As he said: 
“Devlet-i Osmaniyenin zîr-i tâbiiyyetinde bulunan kâffe-i akvam efradına dahi ‘Osmanlı’denilüp, 
‘Türk’ ismi ise Adriyatik denizi sevahilinden Çin hududuna ve Sibirya’nın iç taraflarına kadar 
münteşir olan bir ümmet-i azîmenin unvanıdır. Bunun için, bu unvan,... müstevcib-i fahr ü 
mesâr olmak ıktıza eder”. – “So, too, members of all the peoples subject to the Ottoman dy-
nasty are called Ottomans, while ‘Turk’ is the title of a great community extending from the 
shores of the Adriatic to the borders of China and the interior of Siberia. This title, therefore... 
should be a reason for the pride and joy”12.

Moreover, in 1897 another modern Turkish intellectual – Mehmet Emin (Yurdakul) pub-
lished his poem entitled Türkçe Şiirleri, which opens with the words:

Ben bir Türküm: dinim, cinsim uludur:
Sinem, özüm ateş ile doludur:
İnsan olan vatanınım kuludur:
Türk evlâdı evde durmaz; giderim!”
“I am a Turk, my faith and my race are great;
My breast and soul are full of fire.
He who serves his native land – he is a man;
The son of Turks will not stay at home, I go!13

Language always plays a significant role in nation-building. It allows efficient communica-
tion between rulers and people. It is an instrument by which new ideology can be communi-
cated to the people. But such languages must be understandable, in case of Turkey it means 
the necessity of change in the status and in the corpus of written languages. Until Atatürk’s 
reforms the word Turk had derogatory implications as illiterate, vulgar and inconsiderate.

In modern Turkey the process of creating a national identity and a national state was based 
on the motto: one state, one nation, one language. This “one language should be understandable 
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for everybody, that is for the common people and for intellectuals, it had to be different from 
the language used by the former government and the elite.

The Language Revolution was the most significant and important element of the Turkish 
Revolution. Language as the base of education afforded implementation of new knowledge 
and new ideology. It is known that: “Nationalism was alien to the Middle East. It was imported 
from Europe, as were many other political ideologies. Mustafa Kemal used the ideology of 
nationalism during and after the Turkish War of Independence to bind the Turks together into 
one nation. He was as much an instructor as a politician or general, teaching the Turks that they 
were a people with a noble common heritage”14.

With the change of the alphabet from Arabic to Latin in 192815, the change in vocabu-
lary, and the return to the original Turkish grammar structures and suffixes, a new generation 
became literate. The gap between the old well educated elite and common, ordinary people 
started to vanish. Obviously, the level of knowledge and the knowledge itself were different, 
but a big part of the populace gained the opportunity to read and learn, and to acquire know-
ledge even from foreign languages which used Latin letters, because learning them became 
easier than before.

Pure Turkish language, used by the common people was important already for Sultan’s 
government. The Ministry of Education instructed schoolteachers to collect colloquial words. 
Such attempts were made in Turkey on a very big scale in the 1930s, when not only school-
teachers, but everybody collected dialectal words and expressions. Another task given to the 
people was to find pure Turkish words in old records and specifications. People were also 
asked to make proposals for new Turkish words, which would be used as equivalents for elimi-
nated Persian or Arabic words, they could use old Turkish suffixes, which existed in colloquial 
language or dialects, or came from other Turkish languages. Most importantly, however, they 
invented words to express new concepts and ideas which had come to Turkey from the West. 
Lists of such words were published in newspapers. As a result, many neologisms were con-
structed according to the Turkish language rules, but not many of them were adopted by the 
common reader. Another problem in seeking for equivalents for loanwords was that it seemed 
impossible to find one proper word, as the meaning of the borrowed one was too large. The 
result of all those efforts were Tarama and Derleme Sözlüğü, (dictionaries prepared by browse 
and collection old Turkish words), first TS published in 1962–79, next TS in 1965–77 (TS – 
consists of 8; DS – 12 volumes). 

Non-Turkish words were seen as symbols of the past, and there was great nationalist en-
thusiasm, supported by government policies, to get rid of them. Purification of the language 
became a national case. Dictionaries began to drop Arabic and Persian words and sought 
to resurrect archaic terms or words from Turkish dialects, or to coin new words from old 
stems and roots to be used in their place. The Turkish Language Society16 (Türk Dil Kurumu), 
founded in 1932, supervised the collection and dissemination of Turkish folk vocabulary and 
folk phrases to be used instead of foreign words. The citizens at large were invited to sug-
gest alternatives to words and expressions of non-Turkish origin, and many responded. In 
1934 lists of new Turkish words began to be published, and in 1935 they began to appear in 
newspapers17. The “new” words proved the ‘historic Turkishness’ of the language, as dialects 
were the storage for original Turkish words.

The previous era had passed and had to be forgotten. A new state would be built on secula-
rism, provided by the common people – the Turks, educated, believing in science and democra-
cy. While talking about the reforms made in Turkey, it is impossible not to quote Atatürk, who 
expressed the importance of the language for the new born Republic in the following words: 

“Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir, dilinin milli ve zengin olması, milli his-
sin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu şuurla 
işlensin. Ülkesini, yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır”18.

There is a very strong link between national feelings and the language. Nationality and rich-
ness of the language are factors affecting the development of national feelings. The Turkish 
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language is the richest of all languages. It is sufficient to have it in mind. The Turkish people, 
who know how to protect their own country and ensure its feature, must save its language from 
the yoke of foreign languages19.

“The Turkish language is one of the most beautiful, rich and easy languages in the word. 
Therefore, every Turk loves his language and makes an effort to elevate its status. The Turkish 
language is also a secret treasure for the Turkish nation, because the Turkish nation knows its 
moral values, customs, memories, interests, in short, everything that makes it a nation was 
preserved through its language despite the endless catastrophes it has experienced”20.

“Abandoning the prestige and privileges of the palace language and elevating the status of 
the folk language was part and parcel of the cadre replacement. Nationalist ideology foresaw 
the sovereignty of the ‘nation’. From this point of view, making the ‘nation’ its own master 
required elevating the status of its language vis-à-vis Arabic and Persian, which were pre-
sented as symbols of religious fanaticism and tools of oppression by the dynasty and religious 
elites. (...) Coupled with the legal alphabet reform, the reform of the Turkish Language became 
not only a cultural, but also a political symbol of the struggle of Turkish nationalism against 
Ottoman-style culture”21. 

Due to changes in the corpus of language, introducing neologisms and revived suffixes, and 
especially using Latin letters, the new generation of both educated and illiterate Turks had no 
literature to fallback. First, the Ottoman literature remained unread because of Arabic letters 
and the vocabulary and structures it contains; secondly, the image of the world it provided did 
not fit the changes in contemporary world with its new ideas and Westernized style of living. 

Even the name of the ruling Republican People’s Party22 emphasized the importance of the 
Turkish people. On the other hand, the peasantist ideology appeared in Turkey as well. This 
ideology23 became the background for every institution which worked towards inhabitants 
of villages, People’s Houses (Halkevleri), People’s Rooms (Halk odaları) and of course the 
most controversial Village Institutes (Köy Enstitütleri). These institutions worked as “public 
education” organs of the Republic. The task of these organizations, especially of the Village 
Institutes was not only to teach reading and writing, but also to introduce a new lifestyle into 
the society24. The programme of education offered by Village Institutes gave young people the 
opportunity to understand the role of cooperation and the necessity of learning. The program 
included a wide range of learning methods such as: observation, “tests”, “review” and “discus-
sion”. The characteristic of this program was getting rid of memorization, which in turn enab-
led students to think, to investigate, to explore everything using rational facts25. 

Village Institutes were established to train teachers for each village and send them back 
to form new village schools. In most of the institutes students built the school buildings and 
farmed their own food. Their education included both practical and classical courses. Their 
daily routine included gymnastics, reading and culture hours, and farming. “The Village 
Institutes provided rural Anatolian boys and girls a five-year secondary educational program 
in a boarding school, there they received a complete education and learned skill, such as car-
pentry or midwifery. The graduates were expected to go out to villages where they would 
become schoolteachers of other village youth, emphasizing modern techniques of agriculture 
and home industry, and seeking to inculcate the fundamental ideology of the Republic”26.

People’s Houses were established in 1932 in order to educate people in small places where 
there was no school. In 18 years of operation, 478 People’s Houses and 4 332 People’s Rooms, 
which worked in villages, were opened. Obviously, apart from giving lessons in various areas 
of knowledge, teaching alphabet and overpowering illiteracy, those institutions introduced 
the political principles as Republicanism, Nationalism, Populism, Reformism, Secularism and 
Statism, which was widely criticized and that is why the Village Institutes were closed by the 
Democrat Party in 195227.

“(...) Atatürk supported and encouraged the visual and the plastic arts, which had been sup-
pressed by the Ottoman leaders, who regarded depiction of the human form as idolatry. Many 
museums opened, architecture began to follow modern trends, and classical Western music, 
opera, and ballet, as well as the theatre, also took greater hold. Book and magazine publications 
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increased as well, and the film industry began to grow. Beginning in 1932, the People’s Houses 
(Turkish: Halk Evleri) opened throughout the country in order to meet the requirement that 
people between the ages of four and 40 were required to learn the new alphabet as mandated. 
There were congresses for discussing the issues of copyright, public education and scientific 
publishing. Literacy reform was also supported by strengthening the private publishing sector 
with a new law on copyrights”28.

All the reforms introduced by Atatürk, from initiating the War of Independence, through 
secularization, to democracy, had the same aim: to make Turkey a modern country, the base of 
which was the people – Turks, who embraced their nation and status. As was said before, most 
people were illiterate, so to increase the literacy among the largest possible group, and to make 
them feel the national identity, education and changes had to be provided. 

While speaking about the meaning of halk, the period of history and comprehension of this 
word at a given time must be taken into consideration. In modern Turkish dictionaries halk has 
eight different meanings: 1. people, 2. citizens, 3. neighborhood, 4. community, 5. populace, 
6. mob, 7. human being, 8. folk29. According to the Turkish-English Redhouse Dictionary, this 
word has only four meanings: “1. people, nation, 2. people, populace, 3. the common people, 
folk, 4. common, folk”30.

Special attention should be given to the definition of a new concept, which was one of the 
six principles of kemalism, that is halkcılık. 

halkçılık – populist31

“Devletin vatandaşa, vatandaşın devlete karşı görevlerini hakkıyle yerine getirebilmesi için 
millî irâde ve hâkimiyetin her iki tarafça âdilâne kullanılmasının gerektiği, fertler arasında bir 
fark ve hak ayrılığı gözetmeksizin halkı bir bütün olarak kabul edip onun yaşayış seviyesini 
yükseltmeyi, refah ve mutluluğu için çalışmayı esas kabul ettiğini ileri süren görüş”32.

Populism – Concept whose core element is working towards justly executing the duties of 
citizens to the state and of the state to citizens in accordance with the rules and the national 
will; towards increasing the welfare of the nation as a whole, regardless of social and indi-
vidual differences; and towards making the nation happy33.

Atatürk’s conception of populism was based on giving the power to the people who saw 
themselves as Turks and citizens of Turkey, who worked, fought and were ready to die for their 
country. “He was the first to utter radical statements portraying the condition of the Turkish 
peasant in 1922: ‘Who is the owner and master of Turkey? The peasant, that is, the real pro-
ducer! Therefore, he has the right and title to greater comfort, happiness and affluence than 
everyone else.’ He believed that the economic policy of the Government of the Grand National 
Assembly was directed towards the achievement of this objective. (...) Mustafa Kemal did not 
use the word ‘people’ for or on behalf of any social class. The War of National Liberation was 
fought with the cooperation of all classes”34.

However, not only the definition of halk is of importance, but also idioms and proverbs. 
Proverbs are important because they contain advice, beliefs and thoughts belonging to com-
mon people, and even if they are metaphorical, the given formulas are clear. Idioms and new 
collocations appeared due to the need to express something using words existing in the lan-
guage, or to say something in a more covert way, when the words used have a different meaning 
when used separately. This figure of speech is meaningful in historical or social contexts. 

There are many collocations with the word halk in different meanings. In Redhouse 
Dictionary35 we find:

halka açık – open to the public, public
halk adamı – man of the people
halk ağzı – vernacular, local tongue
halk bilgisi – folklore (i.e. the folklore of particular group)
halk bilimi – folklore (as a field of study)
halkevi – village gathering center established by the state for public instruction and social 

events
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halk odası – village gathering center established by the state for public instruction and 
social events

halk cephesi – popular front, people’s front
halk dili – popular speech, common language
halka dönük – popular, for the people
halk düşmanı – enemy of the people
halk yazımı/ edebiyatı – folk literature
halk günü – reduced-price day (at movies, theatres, museums)
halkla ilişkiler – public relations
halka inmek – colloq. to accommodate oneself to the common level
halk matinesi – reduced-price matinée
halk müziği – folk music
halk oylaması – plebiscite, referendum
halkoyu – public opinion, popular vote
halk oyunu – folk dance
halk ozanı – bard, minstrel, troubadour
halk şarkısı – folk song
And there is one proverb:
Halka verir takımı kendi yutar salkını. – colloq. He/she doesn’t practice what he/she 

preaches.
On the contemporary TDK website36 there are only a few, apart from the ones mentioned 

above:
halk okulu – public school 
halk otobüsü – public bus
halk sağlığı – public health 
halk şairi – halk ozanı- bard, minstrel, troubadour
halk şiiri – folk poetry
halk yardakçısı – 1. instigator; 2. populist
ev halkı – household
The latest Turkish Dictionary37 contains all of the phrases mentioned above plus the fol-

lowing ones:
halk ağzı (dili) – lisân-ı avam – common language
halk etimolojisi – folk etymology
Halka verir talkını, kendi yutar salkını – Başkalarına öğüt verir ama kendi tutmaz, âleme 

(ele) verir talkını kendi yutar salkını. – He/she doesn’t practice what he/she preaches. Moreover, 
does the opposite.

halk-ı âlem (cihan) – human being, universe, all the people 
halk bilimci – folklorists
halk bilgisi – folklore
halkçı – democrat, populist
The situation with proverbs is more complicated, the proverb: Halka (ele) verir talkını, 

kendi yutar salkını in Ömer Asım Aksoy’s Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü is given only as an 
idiom. In his dictionary there are only two idioms with this word: halka dönük – for the people; 
Ele (halka) verir talkını, kendi yutar salkını – Ele verir öğüdü, kendi keser söğüdü. – He/she 
doesn’t practice what he/she preaches. Moreover, does the opposite.

The difference between idioms and proverbs in Turkish is that a proverb can’t be conju-
gated; no changes are allowed in word formation, adding or changing suffixes is unacceptable. 
In Parlatır’s Atasözler ve Deyimler Sözlüğü38 this phrase is given as a proverb and as an idiom. 
Several idioms have different explications, and there are a few which are not given in Aksoy’s 
dictionary: 

halka inmek – go down to the public, valuing the opinion of folk
Halka verir talkını, kendi yutar salkını – As a proverb has a different variant too: Halka 

(âleme) verir talkını, kendi yutar salkını. 



The Meaning of Halk in Turkish Language and Culture

Східний світ, 2014, № 1                                                                                                           83

Halka sıyırma kantar, bize gelince tam tartar. – He/ she is tolerant for the others but not 
for us. 

Halkın ağzı torba değil ki, büzesin. – People always do rumour, it is impossible to shut 
them up.

Halkın dili/ sesi, hakkın dilidir. – People talk about what they believe. 

The following table illustrates the list of expressions used in particular dictionaries:

RH39

1999
TDK

web site
2013

MBTS/
TD

2010

ADS-
AKSOY

1988

ADS-
PATLARIR

2007
halka açık – open to the public, public X
halk adamı – man of the people X X
halk ağzı – vernacular, local tongue X X X
halk cephesi – people’s front X
halk dili – common language X X X
halka dönük – popular, for the people X X X X X
halk düşmanı – enemy of the people
halk yazımı/ edebiyatı – folk literature X X X
halk günü – reduced-price day X X X
halkla ilişkiler – public relation X
halka inmek – to accommodate oneself to 
the common level

X X

halk matinesi – reduced-price matinée X
halk müziği – folk music X X X
halk oyunu – folk dance X X
halk ozanı – bard, minstrel, troubadour X X
halk şarkısı – folk song X
Halk-ı âlem – human being, universe, all 
the people

X

halk bilgisi – folklore (i.e. the folklore of 
particular group)

X X X

halk bilimi – folklore (as a field of study) X X
halk ekmeği X
halkevi – village gathering center 
established by the state for public 
instruction and social events

X X X

halk odası – a place to gather together in a 
sparsely populated area

X X

halk okulu – public school X
halk otobüsü – public bus X
halk oylaması – referendum X X X
halkoyu – popular vote; public opinion X X X
halk sağlığı – public health X
halk yardakçısı 1. instigator; 
2. populist

X

halk eğitimi – education given to adult 
people by Ministry of National Education 
across the country 

X
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halk etimolojisi – folk etymology X
halk bilimci – folklorist X X
halkçı – democrat, populist X X X

As we can see, the most frequently enumerated expression is halka dönük – popular, for the 
people, which existed in all of the dictionaries analyzed. This fact emphasizes the importance 
of halk and of the new point of view, because it was the halk that became the focus of intel-
lectuals’ activities.

Other frequently occurring expressions are: 
halk ağzı – vernacular, local tongue
halk bilgisi – folklore (i.e. the folklore of a particular group)
halk dili – popular speech, common language 
halkevi – village gathering center established by the state for public instruction and social 

events
halk yazımı / edebiyatı – folk literature 
halk günü – reduced-price day (at movies, theatres, museums) 
halk müziği – folk music
halk oylaması – referendum
halkoyu – public opinion
The most popular expressions show the area of interest connected with halk. As has already 

been said, the socio-cultural-political situation assumed that common people would be the 
base of the new country system. Folklore, common language, folk dance, folk music and oral 
folk literature, proverbs and sayings were all collected, analyzed and popularized. Even at uni-
versities (until today) there are lessons in folk dance, music, tradition, rituals and ceremonies 
from different parts of Turkey, and popular folk events are organized all over the country. On 
the other hand, regional expressions gained with time their own place in the linguistic system 
and became generally applicable, and, as has been shown, exist in the modern language and 
modern dictionaries.

Due to the changes in political system, the spread of education and big interest in country 
lifestyle, new words have become popular. 

Intellectuals who turned towards common people were set as the example to follow. 
Therefore, the trend for fondness of peasant life and search for the essence of Turkishness in 
common country lifestyle still remains popular. New organizations like halkevi or halk odası, 
and the abovementioned Köy Enstitüleri, existed in Turkish cultural life till 1950s, and played 
an important role in popularization of new ideas and increasing the significance of education.

Expressions connected (only) with politics refer to widespread vote and participation in 
decision-making process. The opinion of the public became as important as the opinion of 
landowners, and in spite of customary law, everybody became equal. 

In an attempt to analyze proverbs, one is faced in only a few, which occur in the abovemen-
tioned dictionaries:

Ele (halka) verir talkını, kendi yutar salkını – Ele verir öğüdü, kendi keser (Aksoy).
Halka (âleme) verir talkını, kendi yutar salkını. (Patlatır) – He/she doesn’t practice what 

he/she preaches. Moreover, does the opposite.
Halka sıyırma kantar, bize gelince tam tartar. (Patlatır) – He/she is tolerant for the others 

but not for us.
Halkın ağzı torba değil ki, büzesin. (Patlatır) – People always make rumour, it is impossible 

to shut them up.
Halkın dili/ sesi, hakkın dilidir. (Patlatır) – People talk about what they believe. 
In all of these proverbs the meaning of ‘people’ is ‘the others’, not ‘folk’. Although proverbs 

are the result of observations made by rural communities, the word ‘halk’ dose not refer here 
to ‘folk’, but rather to widely understood human being.
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But when we look at them as at proverbs, which present folk believes, we can conclude 
that in these proverbs a common view of the world is present. People are different, they like to 
give advice and instructions to others, but do not practice their own tips. People’s behaviour 
depends on mood and is not always fair. To the contrary, as we can see in the proverb: Halka 
sıyırma kantar, bize gelince tam tartar. (He/she is tolerant for the others but not for us), people 
do not behave in the same way towards everyone. Sometimes people do not measure others 
by the same yardstick.

People like talking, particularly about things they believe in, mostly to convince others to 
their opinion, or only to talk about something, which is obviously well known. 

Chatting or rather gossiping is the topic of the last proverb listed. People’s unique feature 
is the ability to speak and talk and this way they convey more or less important information. 
Talking to pass the time or just to harm someone is the feature exclusive to a human. Even if 
something is not true, but is controversial or unusual, though only invented, became the sub-
ject of discussion and rumor. 

This feature is especially visible in a society or community, which is used to oral not writ-
ten communication.

In conclusion it can be said that kemalism and the introduced changes made halk the base 
of Turkey, and this aspect is clearly visible in Turkish expressions. 
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heavily influenced by European ideas, were intended to effectuate a fundamental change of the empire 
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know Turkish, which is the official language of the state; http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp11-
def-ang.pdf, p. 6 (18.09.2013) quoted from G. Lewis, The Turkish Language Reform.

11 Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform, A Catastrophic Success, Oxford University Press, 
1999, p. 15–16.

12 Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform, A Catastrophic Success, Oxford University Press, 
1999, p. 17.

13 Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform, A Catastrophic Success, Oxford University Press, 
1999, p. 18.

14 Justin McCarthy and Carolyn McCarthy, Turkey and the Turks: Education Resource Guide, 
Turkish Cultural Foundation, 2003, 2004. The American Forum for Global Education, p. 67.

15 Law No. 1353 on the Adoption and Application of the New Turkish Letters was passed through 
the Grand Parliament on 1st November, 1928. Thereafter all books and official correspondence should 
be written in new letters. People (educated and illiterate) had only two months to learn and practice the 
new style of writing. The changes in corpus lasted much longer.

16 TDK is known as the Turkish Language Association, too.
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17 http://www.allaboutturkey.com/reform.htm#dil (19.09.2013): The mid-1930s saw the height of the 
enthusiasm for language reform, and some of the suggested reforms were so extreme as to endanger 
the understandability of the language. Although purist and zealot opinion favored the banishment of all 
words of non-Turkish origin, it became obvious to many that some of the suggested reforms verged on 
the ridiculous. Atatürk resolved the problem with an ingenious political invention that, though embar-
rassing to language experts, appealed to the nationalists. He suggested the historically preposterous 
but politically efficacious Sun- Language Theory, which asserted that Turkish was the “mother of all 
languages,” and therefore all foreign words were originally Turkish. Thus, if a suitable Turkish equiva-
lent for a foreign word could not be found, the loanword could be retained without violating the purity 
of the Turkish language. 

18 Quoted from: Hikmet Bayur, Atatürk ve Dil Devrimi // Dil Dâvası, Ankara 1952, s. 22.
19 Translation of mine.
20 http://badevardarli.blogspot.com/2011/02/recent-language-reforms-in-turkey-and.html 

(20.07.2013); Kongar 2001:29, cited from Eraydin 2003:13.
21 http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp11-def-ang.pdf, p. 14–15 (18.09.2013). According to 

O. Baskan, Turkish Language Reform, 1986 cited from as ab. (...) language policy was used for all four 
processes in Turkish modernisation: Anti-secularisation, De-Ottomanisation, Pro-westernisation and 
Re-Turkification, p. 16.

22 This party as the only one existed till loosing election in the 50’s.
23 Today [in the 30s.] even the leading industrialized countries take all kinds of precaution by jea-

lously preserving peasant life against the proletariat, which shows the internationalist and revolu-
tionary trends, and against the political currents which desire to pull the peasants into the cities and 
evacuate the countryside. In order to do so, they consider villages and village life abundant and clear 
resource of national life and the instrument for social stability; A. Asim Karaömerlioğlu. The Village 
Institutes Experience in Turkey // British Journal of Middle Studies (1998), 25 (1), p. 47–73.

24 http://www.ardaboyu.com/index.php/ataturk-spor/103-halkevlerivekgyenstituleri.html; Halkevleri 
ve Köy Enstitüleri [33]: «Halkevleri, Halkodaları ve sonrasının Köy Enstitüleri üçlüsü “Halk Eğitiminin” 
Cumhuriyetin temelini oluşturmuşlardı. Bu kuruluşların, özellikle “Köy Enstitülerinin” görevi, köylüye 
yalnız okuma-yazma öğretmek değildi. Amaç, köylünün bütün yaşamını toplum içine almaktı».

25 http://www.ardaboyu.com/index.php/ataturk-spor/103-halkevlerivekgyenstituleri.html; Köy Ens-
titülerinin eğitim sisteminde gençlere, sevgiyi, kardeşliği ve dostluk kavramlarını ediniyor, öğreniyor ve 
gelecekte de öğreniyorlardı. Bu programda “gözlem”, “deney”, ”araştırma”, “inceleme” ve ”tartış-
ma” gibi öğrenme yöntem ve tekniklerine geniş bir yer verilmiştir. 1943 programı bu özelliğiyle, ezberci 
eğitimden kurtularak, öğrencileri düşünmeye, soruşturmaya, gerçekleri akılcı yollardan araştırmaya 
özendirici bir nitelik göstermektedir.

26 Douglas A. Howard. The History of Turkey / The Greenwood Histories of the Modern Nations. 
Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881, 2001, p. 107.

27 See also e. g.: European Studies in Education, vol. 26, Arnd-Michael Nohl; Arzu Akkoyunlu-
Wigley; Simon Wigley (eds.), Education in Turkey; Waxmann Verlag GmbH, Münster, 2008, p. 134–
136: People’s Rooms were established to carry out the work of the People’s Houses in a smaller towns 
and villages. The People’s Houses, that became community centers, offered a wide range of educational 
activities under nine Arms (kols), each providing specific services or activities, namely: Languages, 
Literature and History Arm: Fine Arts Arm, Dramatics Arm, Sports Arms; Folk Schools and Course 
Arm; Library and Publications Arm, Villages Welfare Arm, Museums and Exhibits Arm, and Social 
Assistance Arm. 

People’s Houses contributed to the efforts for rural development and promoting literacy education 
although there has also been criticism against these centers for providing services to government of-
ficials, teachers, and other professionals and not people from a rural-agricultural background. Besides, 
People’s Houses were mainly identified with the Republican People’s Party and so they have been 
criticized for being used as local party cells for the dissemination of political propaganda by the party. 
The rival Democratic Party won the general elections of 1950 and all 478 People’s Houses and 4327 
People’s Rooms were banned in 1951.

Village Institutes were established in 1940 by the Ministry of National Education (MoNE) as a se-
condary education level boarding schools to which only the village elementary school graduates were 
admitted. These schools were of five years in duration and half of the school time was devoted to theo-
retical studies and the other half to practical work. The male students received functional knowledge 
of, and practice in, agriculture, husbandry, trades and industrial arts; whereas, female students mainly 
learned about and practiced housekeeping, emergency first aid, and children care. Those who were 
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considered as potential teachers were directed to the pedagogical track in the fourth year of the school, 
and others received training in public health service in order to become health officers and midwives 
(Şavlı 1974).

The importance of Village Institutes lies in the fact that young villagers were trained as teachers and 
sent back to their own villages not only to teach at schools, but also to provide education and training for 
village community in general. Therefore, those who became teachers would return back to their villages 
where they were provided with a home, land, and some seed capital to cultivate his or her own land to 
show villagers the way to better living and more progressive methods of land cultivation, husbandry, 
and trade (Arayıcı 1999).

Village Institutes trained 10 000 village teachers who worked with villagers in all aspects of farming 
and husbandry as well as reading and writing. This represented an innovative approach to rural develop-
ment. However, as in the case of People’s Houses, Democrat Party supporters and especially small town 
businessman “regarded the Village Institutes as a threat to a valuated way of life and feared that their 
position in the rural areas would be undermined. Village Institutes were characterized as a “communist 
conspiracy’ founded to subvert the country and its social and cultural heritage (Duman / Williamson, 
1996, p. 291). After the Democrat Party came into power, 21 Village Institutes were closed in 1951. 
Although, the graduates of these institutes continued their contributions to the country in the ensuing 
years. There are still debates going on over the impact and merits of Village Institutes today. (...) the 
1950s were characterized by social tension and, as indicated above, People’s Houses, People’s Rooms, 
and Village Institutes were abolished since they were identified with the People’s Republican Party that 
lost the 1950 general election. 

28 http://www.nationalturk.com/en/turkey-83th-anniversary-of-turkish-language-reform-to-be-
celebrated-14675 (19.09.2013).

29 “Halk – bir milleti meydana getiren insan topluluğu 2. aynı ülkede, aynı devlete bağlı vatan-
daşların tamamı; 3. Isim tamlamasının ikinci öğesi olarak – Aynı yerde bulunan kimseler, mahalle 
halkı. 4. Belli bir bölgede yaşayan kimseler, Batı Anadolu halkı. 5. Bir milletin aydın tabakası ve devlet 
yöneticileri dışında kalan kısmı, ahâli. 6. Kalabalık, güruh, 7. İnsanlar, yaratılmış olanlar. 8. Isim ta-
mamlasının birinci öğesi olarak – Bir milletin aydın tabakasının dışında kalan büyük çoğunluğa âit, 
bu çoğunluk tarafından yapılan, ona has olan halk müsikîsi, halk edebiyatı”; Misalli Büyük Türkçe 
Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı, İstanbul 2010, p. 463.

30 Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü / The Redhaouse Turkish-English Dictionary; SEV Maatbacılık 
ve Yayıncılık Eğitim Tic. A.Ş., İstanbul 1999, p. 360.

31 Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü / The Redhaouse Turkish-English Dictionary, SEV Maatbacılık 
ve Yayıncılık Eğitim Tic. A.Ş., İstanbul 1999, s. 360.

32 Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı, İstanbul 2010, p. 463.
33 Translation mine.
34 Türkkaya Ataöv. The Principles of Kemalism // The Turkish Yearbook, vol. XX, 1980–81, p. 31.
35 Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü / The Redhaouse Turkish-English Dictionary, SEV Maatbacılık 

ve Yayıncılık Eğitim Tic. A.Ş., İstanbul 1999, s. 360.
36 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51cf2db7 

cd6c23.82536953 (29.06.2013).
37 Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı, İstanbul 2010, s. 463–464.
38 İsmail Patlatır, Atasözleri ve Deyimler I-II, Ankara Üniversitesi, TDK, İstanbul 2007, v. II, s. 441, 

v. I, s. 267–268.
39 Abrevations used: RH – Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü / The Redhaouse Turkish-English 

Dictionary, SEV Maatbacılık ve Yayıncılık Eğitim Tic. A.Ş., İstanbul 1999; TDK website – websi-
te of the Assotiation of Turkish Language; MBTS/TD – Misalli Büyük Türkçe Sözlük; İlhan Ayverdi, 
Kubbealtı, İstanbul 2010; ADS-AKSOY – Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve deyimler sözlüğü I, II, 
İnkılâp Kitapevi Yayın, İstanbul 1988; ADS-PATLARIR – İsmail Patlatır, Atasözleri ve Deyimler I–II, 
Ankara Üniversitesi, TDK, İstanbul, 2007.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Когнітивні аспекти емоцій, їхня концептуалізація і вербалізація посідають значне 
місце серед сучасних лінгвістичних досліджень. Позаду залишилася давня супереч-

ка серед лінгвістів (М. Брель, К. Бюлер, Е. Сепір, ван Гіннекен, Г. Гійом, Ш. Баллі та ін.) 
стосовно того, чи повинна лінгвістика займатися емоційними складовими. Як відомо, 
деякі вчені (К. Бюлер, Е. Сепір, Г. Гійом) були переконані в тому, що домінантою в мові 
є когнітивна функція, а тому вивчення емоційного компонента має бути усунуто з кола 
лінгвістичних досліджень. Інші дослідники (Ш. Баллі, ван Гіннекен, М. Брель), навпа-
ки, вважали вираження емоцій центральною функцією мови [Шаховский 2008, 15]. Од-
нак у сучасній лінгвістиці емоцій уже не викликає сумніву той факт, що емоції тісно 
пов’язані з когнітивними процесами людини і включені в саму структуру її свідомості 
та мислення [Шаховский 2008, 13]. Тому питання мовної концептуалізації емоцій, і зо-
крема їхнього метафоричного осмислення, привертають все більшу увагу дослідників.

Однією з ключових проблем загальної теорії емоцій є проблема універсальності/не-
універсальності емоцій. Деякі дослідники вважають, що емоції не універсальні, їхня 
природа залежить від типу культури, лінгвоетнічної належності людини та інших фак-
торів, а тому вони засвоюються як певні культурні патерни, задані відповідним соціо-
культурним простором. Інші вчені, навпаки, переконані в тому, що емоції, маючи єдину 
біологічну основу, універсальні й не залежать від культурних параметрів. Прибічники 
третьої, компромісної, позиції твердять, що емоції – це генетичний вроджений фено-
мен, але тільки завдяки досвіду люди навчаються культурно-специфічних правил їх-
нього вираження. Ідея про те, що існує певна кількість універсальних, базових емоцій, 
пронизує численні праці з психології, психофізіології й нейропсихології [Изард 2003, 
63]. Фізіопсихологи експериментально довели принциповий збіг соматичного оформ-
лення переживання емоцій у людей різних етносів [Красавский 2008, 92]. Так, при від-
чутті щастя у людей незалежно від їхньої етнічної належності з’являється посмішка, 
при переживанні страху піднімаються брови, розширюються зіниці тощо. Однак сту-
пінь прояву емоцій регламентований певними вимогами культури, а тому може значно 
варіювати. Ідея універсальності виразів обличчя принаймні для шести базових емо-
цій – гніву, страху, відрази, суму, радості, здивування – при культурній варіативності їх-
ньої соціальної маніфестації міститься у працях американського фізіолога П. Екмана 
[Ekman 1999]. На думку А. Вежбіцької, кожна культура не тільки накладає деяку лінг-
вістичну сітку на концептуалізацію емоцій, а й пропонує певний набір “скриптів”, тобто 
правил емоційної поведінки представників того чи іншого лінгвокультурного простору 
[Wierzbicka 1999, 240]. 

Ми вирішили встановити, яку саме лінгвістичну сітку “наклала” перська культура 
на концептуалізацію емоції страх і як це позначилося на її метафоричному осмисленні 
перською мовною свідомістю. Нас зацікавили передусім соматичні аспекти метафорич-
ної концептуалізації емоції, тому було вирішено визначити деякі універсальні та етно-
специфічні особливості її соматичного осмислення в перському лінгвоментальному 
просторі. Ми виходимо з того, що емоція страх у різних мовах може бути концептуалі-
зована і лексикалізована по-різному, однак нейробіологічні механізми страху, зокрема 
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його локалізація в певному відділі головного мозку людини (мигдалеподібному тілі), є 
міжкультурно-універсальними [Апресян 2011, 27]. В усіх культурах світу страх “скла-
дається з визначених і цілком специфічних фізіологічних змін, експресивної поведінки 
і специфічного почування людини, що походить від очікування загрози або небезпеки” 
[Изард 2003, 293].

Отже, метою цієї розвідки є визначення етноспецифіки метафоричної (соматич-
ної) концептуалізації емоції страх у перській мові. Об’єктом дослідження є перський 
емоційний концепт страх та мовні засоби із соматичним компонентом, що його 
об’єктивують. Предмет дослідження становить образна семантика відповідних мовних 
одиниць. Наукова новизна дослідження зумовлюється відсутністю праць, присвячених 
мовній концептуалізації емоцій у перській мові на матеріалі мовних одиниць вторинної 
номінації із соматичним компонентом. Матеріалом дослідження послужили 150 пер-
ських лексичних та фразеологічних одиниць (ФО) на позначення емоцій, образна се-
мантика яких містить знаки соматичного коду культури.

Слід зауважити, що лексико-фразеологічне поле соматизмів у системі будь-якої мови 
посідає значне місце. За підрахунками Р. М. Вайнтрауба, фразеологізми із соматичним 
компонентом становлять близько 30 % фразеологічного складу будь-якої мови [Селіва-
нова 2004, 84]. Соматичний код культури, очевидно, є найдавнішим з усіх, оскільки лю-
дина почала осягати навколишній світ з пізнання самої себе, а вже потім екстраполюва-
ла ці знання на навколишню дійсність [Красных 2003, 297]. Проаналізований нами 
матеріал засвідчив, що найбільшу роль у мовній концептуалізації емоції страх віді-
грають “внутрішні” соматизми del серце, jegar печінка, zahre жовчний міхур, “зовніш-
ні” соматизми češm око, pā нога, dast рука та такі партоніми голови, як ru обличчя, 
češm око, zabān язик, dandān зуб, dahān рот, sebil вуса.

Відомо, що в багатьох лінгвокультурах світу серце постає як “орган” емоційного 
життя людини. Перське серце в цьому відношенні не становить винятку та, як і україн-
ське серце, є місцем локалізації почуттів і емоцій людини, найважливіше з яких – ко-
хання, головне інтимне почуття людини. Тому, висловлюючись метафорично, серце 
можна віддати, забрати, вкрасти, вирвати, розбити, причарувати, пестити, ранити, втра-
тити, мучити, програти тощо. Розглянемо, яку роль відіграють ФО із соматичним ком-
понентом del серце у вербалізації концепту страх.

Зазначимо, що перське слово del є полісемантичним і, окрім серця як органа крово-
обігу, може позначати деякі абстрактні поняття, зокрема ‘сміливість’, ‘мужність’. Роз-
гляньмо приклад:

گفتم: »پسرجان، آرام باش... مرد بايد دل داشته باشد. گريه برای چه؟...« (محمدعلی جمال زاده، فارسی شکر است)
Я сказав: “синку, заспокойся… Людина повинна мати мужність (букв. мати серце). 

Для чого плакати?..” (М. Джамаль-заде. “Милозвучна фарсі”).
Як можна бачити з наведеного уривка, перське серце не лише містить у собі муж-

ність, що, до речі, притаманне й українському серцю (пор. укр. в його серці жила від-
вага), а й аналогізується з цим абстрактним поняттям, про що свідчить ужите автором 
дієслово del dāštan (букв. мати серце) у значенні “мати мужність”. Коли описують лю-
дину у стані переляку, вживають ФО, в яких слово del потрібно розуміти як “мужність”, 
напр.: del-aš-rā az dast dād (букв. він втратив своє серце / мужність), del-aš-rā bāxt 
(букв. він програв своє серце / свою мужність). Однак у деяких зворотах на позначення 
страху це слово реалізує і своє основне значення, напр.: band-e del-aš pāre šod він зля-
кався (букв. зв’язки його серця урвалися), del-aš pāyin / foru / tu rixt його серце обірва-
лося (букв. його серце обрушилося вниз), tu-ye del-e kas-i-rā xāli kardan залякувати 
когось (букв. спустошувати чиєсь серце) тощо. Це слово може виступати в семантич-
ній ролі агенса, і тоді перське серце набуває яскраво антропоморфних ознак: del-am 
tars bar-dāšte я злякався (букв. моє серце набралося страху). 

У перській мові існує специфічне співвідношення між соматизмами del серце та je-
gar печінка. Існує ціла низка фразеологізмів і похідних слів, у яких ці слова виступають 
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як повні синоніми, напр.: del / jegar dāštan бути сміливим, мати мужність, del / jegar 
bāxtan злякатися, втратити мужність, deldār / jegardār сміливий (букв. такий, що 
має серце / печінку), bidel / bijegar лякливий (букв. без серця / печінки) тощо.

Із семантикою страху в перській мові пов’язаний і такий “внутрішній” соматизм, як 
zahre жовчний міхур. Для передання ідеї втрати мужності, переляку використовується 
синонімічна до зазначених вище ФО zahre bāxtan лякатися (букв. програвати жовчний 
міхур), напр.:

 گفتم: »پسرجان، من فرنگی کجا بودم. ... من ايرانی و برادر دينی توام. چرا زهره ات را باخته ای؟ مگر چه
شد؟... »(محمدعلی جمال زاده، فارسی شکر است)

Я сказав: “синку, який же я іноземець?.. Я іранець і твій брат по вірі. Чого ти зля-
кався? Що трапилося?..” (М. Джамаль-заде. ‟Милозвучна фарсі”).

Крайній ступінь переляку може призвести до того, що жовчний міхур може луснути, 
про що свідчить пара ФО zahre tarak šodan / zahre tarak kardan лякатися / лякати ко-
гось до смерті, напр.: 

 ... ای درد و بالت به جان اين ديوانه ها بيفتد! به خدا هيچ نمانده بود زهره ام بترکد...  (محمدعلی جمال زاده،
فارسی شکر است)

…Ой, нехай всілякі нещастя впадуть на голови цих божевільних! Їй-богу, я ледь не 
помер від страху (букв. мій жовчний міхур ледь не луснув)… (М. Джамаль-заде. “Ми-
лозвучна фарсі”).

Слово zahre в перській мові, крім жовчного міхура, означає і саму жовч. Саме в цьо-
му значенні воно фігурує у ФО: zahre-ye kas-i-rā āb kardan / zahre-ye kas-i-rā bordan 
налякати когось до смерті (букв. розтопити / віднести чиюсь жовч). Внутрішня фор-
ма ФО zahre tu-ye del-aš nist / zahre tu-ye del nadārad він слабкодухий, він боязкий 
(букв. жовчі в його серці немає) наводить на думку про те, що в наївній свідомості пер-
сів ще за архаїчних часів відклалося уявлення, що жовч, як носій мужності і відваги, 
містилася в серці.

 اگر زهره توی دلش بود (زهره در دل داشت) با آن صورت رسوا از ميدان جنگ فرار نمی کرد.
(فرهنگ اميرقلی امينی)

Якби він не був таким боягузом (букв. мав жовч у серці), він би так ганебно не утік 
з поля бою (Словник А. Колі Аміні) [Голева 2000, 345].

Композит češmzahre жовчний погляд, утворений шляхом сполучення із зовнішнім 
соматизмом češm око, бере участь у творенні ФО із семантикою залякування: češmzahre 
raftan be kas-i дивитися погрозливо на когось, češmzahre gereftan az kas-i залякувати 
когось [Голева 2000, 178]:

او هم برای اينکه از زنش چشم زهره بگيرد عادت کرده بود او را اغلب می زد. (صادق هدايت، حاجی آقا)
…Однак, щоб залякати дружину, він звик час від часу давати їй прочуханки (С. Ге-

даят. “Хаджі-ага”).
Тепер розглянемо особливості використання так званих “зовнішніх” соматизмів у 

процесі метафоричної вербалізації концепту страх. Як зазначають дослідники, емо-
ційна метафорика, маючи біологічне підґрунтя, заснована на реальній симптоматиці 
людини, що переживає ту чи іншу емоцію. Метафоричні звороти в такому разі лише 
позначають фізіологічні прояви відповідних емоцій [Апресян 2011, 30]. Оскільки, як 
зазначалося вище, фізіологічні прояви базових емоцій, до яких належить і страх, мають 
універсальний характер в усіх культурах, можна припустити, що їхня метафорична 
концептуалізація відбувається за допомогою одних і тих самих соматизмів. Розглянемо, 
в чому полягає перська специфіка в цьому аспекті. 

Найбільшу роль у метафоричній вербалізації концепту страх відіграють соматиз-
ми, які є партонімами голови: ru обличчя, češm око, zabān язик, dandān зуб, dahān рот, 
sebil вуса. Відповідні фізіологічні зміни організму людини в момент страху відображе-
ні в таких ФО: az ru raftan лякатися, поступатися суперникові (букв. виходити з об-
личчя) [Охріменко 2011, 172], zabān-aš band āmad у нього відібрало мову (букв. його 
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язик спинився) [Голева 2000, 334], āb dar dahān-aš xošk šod він дуже злякався (букв. у 
нього в роті пересохло) [Голева 2000, 7] тощо. Стани, пов’язані зі страхом або його кау-
зацією, вербалізуються за допомогою партоніма češm око, оскільки очі людини завжди 
відображають емоції, які вона переживає, напр.: češmtarside переляканий (букв. той, у 
кого очі перелякані), češmqorre погрозливий, гнівний погляд (букв. з ревучим поглядом) 
[Parchami 2003, 169], češmnamāyi kardan погрожувати (букв. виставляти очі), āb-e 
češm az kas-i gereftan залякувати, жахати когось (букв. забирати в когось воду з очей) 
[Охріменко 2011, 169]. 

Внутрішня форма ФО dandān nešān dādan залякувати когось (букв. показувати, 
скалити зуби) демонструє зв’язок соматичного коду культури із зооморфним, оскільки 
відтворює запозичений із тваринного світу сценарій протистояння:

 دندانهايش را به من نشان می دهد، پندارد که من از او بيم دارم (فرهنگ امير قلی امينی)
Він залякує мене (букв. показує мені свої зуби), думає, я його боюся (Словник А. Колі 

Аміні) [Голева 2000, 291].
Етноспецифічним для перської мовної свідомості видається асоціювання процесу 

залякування із соматизмом sebilhā вуса. Образ ФО az sebilhā-ye kas-i xun čakidan заля-
кувати когось (букв. крапає кров з чиїхось вусів) відтворює вигляд обуреної відповід-
ною емоцією людини, що має намір залякати свого супротивника, напр.:  آدمی همان   من 
 Я був якраз тією людиною, яка залякувала всіх [Охріменко بودم که از سبيلهايم خون می چکيد
2011, 172]. 

Специфіка використання соматизму mu волосся в процесі метафоризації страху по-
лягає в тому, що фізіологічні зміни відбуваються не з волоссям на голові, як це має міс-
це в українському та російському лінгвокультурних ареалах (пор. укр. волосся на голові 
стало дибки, рос. волосы на голове встали дыбом), а з волоссям на тілі: mu bar tan-aš 
(andām-aš) rāst šod (six šod) волосся стало дибки (букв. волосся на його тілі стало 
прямим) [Голева 2000, 567–568]:

وقتی نگاهش می کردم از ترس موهای تنم سيخ می شد... (خسرو شاهانی، مرد سرگردان)
Коли я на неї дивився, у мене від страху волосся ставало дибки… (Х. Шагані. “Во-

лоцюга”).
Коли людина відчуває сильний страх, все м’ясо з її тіла може “обсипатися”, про що 

свідчить ФО gušt (gušthā-ye) badan-aš rixt він сильно злякався (букв. все м’ясо його 
тіла обсипалось) [Голева 2000, 517]:

از بلند شدن صدای شليک ناگهان تمامی گوشت بدنم ريخت. (فرهنگ امير قلی امينی)
Я сильно злякався, коли пролунали постріли (Словник А. Колі Аміні).
Як показав аналіз, метафорична концептуалізація страху зачіпає не тільки тіло, а й 

дух людини. На це вказує зворот релігійного походження із квазісоматизмом ruh дух: 
qabz-e ruh šodan дуже злякатися, ледь не віддати Богу душу від страху (qabz-e ruh – 
забирання душі померлого ангелом смерті Азраїлом) [Голева 2000, 444]:

 در ميان جار و جنجال مسافرين، داد و فريادهای حمالهای عرب و صدای موتور کشتی، نزديک بود که سيد
نصرهللا قبض روح بشود. (صادق هدايت، مهين پرست)

серед ґвалту й гамору пасажирів, галасу носильників, ревіння моторів сеїд Насрол-
ла трохи не віддав Богу душу від переляку (С. Гедаят. “Патріот”).

Фраземи із соматичними компонентами dast рука та pā нога мають переважно 
жестове або моторно-кінетичне походження. Так, каузація страху втілена в таких ФО 
із соматизмом dast рука, як: dast az āstin dar-āvardan насмілитися, виявити хоро-
брість, відвагу (букв. вийняти руки з рукавів) [Голева 2000, 252], zarb-e dasti namā-
yāndan be kas-i залякувати когось, тримати у страху (букв. показувати удар своєї 
руки), напр.: 

 با بکار بردن قدرت چنان او را ترساندم و ضرب دستی به او نماياندم که از آن پس جرأت نکرد با من سرشاخ
شود. (فرهنگ اميرقلی امينی)

Застосувавши силу, я так його налякав, що відтоді він не наважувався стикатися 
зі мною (Словник А. Колі Аміні) [Голева 2000, 410].
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Поведінку людини під час небезпеки відтворює фразеологізм із соматизмом pā нога: 
do pā dāštan va do pā(-ye digar) ham qarz kardan тікати з усіх ніг (букв. дві ноги 
мати та дві інші ще позичити) [Голева 2000, 93]:
يکی از وکال... شنيده بود که زار محمد سه تا را کشته و ممکن است به سراغ او بيايد در پا داشت و دو پا هم قرض 

کرد و دوان دوان به طرف خانه رفت. (رسول پرويزی، شير محمد)
Один з адвокатів… почувши, що Зар Мохаммад уже убив трьох і, можливо, розшу-

кує і його, схопився і з усіх ніг кинувся бігти додому (Р. Парвізі. “Шір Мохаммад”).
У значенні губитися, не знати, що робити (від страху) використовується ФО за 

участю обох соматизмів: dast-o pā-ye xod-rā gom kardan (букв. губити руки й ноги): 
 گفتم: »پسرجان، ... چرا زهره ات را باخته ای؟ مگر چه شد؟ تو برای خودت جوانی هستی؟ چرا اين طور دست

و پايت را گم کرده ای...؟« (محمدعلی جمال زاده، فارسی شکر است).
Я сказав: “синку!.. Чого ти злякався? Що трапилося? ти ж мужчина. Чому ж так 

розгубився?..” (М. Джамаль-заде. “Милозвучна фарсі”).
Як показав аналіз, у процесах метафоричної концептуалізації емоцій соматичний 

код часто взаємодіє із зооморфним. Так, внутрішня форма деяких копулятивів із сома-
тизмом del серце відображає стереотипи перської свідомості стосовно певних якостей 
тварин, якими метафорично наділяється людина. Зокрема, боязкість, на думку персів, 
притаманна верблюду, лані, козлу і куріпці, про що свідчать такі ФО зі значенням ля-
кливий: šotordel (букв. з серцем верблюда), āhudel (букв. з серцем лані), bozdel (букв. з 
серцем козла) – та компаративна фразема mesl-e kabk sar-e xod-rā zir-e barf kardan ля-
кливо і невміло ховатися від небезпеки (букв. наче куріпка, ховати голову під сніг) [Го-
лева 2000, 423], напр.:

ما آدمهای سست و بزدل... به کمترين وزش باد مثل بيد می لرزيم... (محمدعلی جمال زاده، دار المجانين).
Ми люди слабкі, налякані… здригаємося, як верба від найменшого поруху вітру… 

(М. Джамаль-заде. “Божевільня”).
خودت که مثل کبک سرت را زير برف کرده ای و کسی را نمی بينی، به خيالت رسيده هيچکس تو را نمی بيند؟ 

(علی محمد افغانی، شوهر آهو خانم)
сам ти, наче куріпка, сховав голову під сніг і нікого не бачиш, думаєш, що і тебе 

ніхто не бачить? (А. Афгані. “Чоловік Агу-ханом”).
Взагалі, тваринний світ, використовуваний як донорська сфера, відіграє активну 

роль у процесах метафоризації страху. ФО із зоокомпонентами вербалізують як стан, 
так і поведінку людини під час переживання емоції, напр.: saglarz dāštan сильно дри-
жати (від страху, холоду) (букв. дрижати наче пес) [Голева 2000, 373]; susk šodan ля-
катися, зіщулюватися від переляку (букв. ставати тарганом) [Parchami 2003, 258]; 
šāh-o šāne kešidan barāye kas-і лякати когось, погрожувати (букв. витягувати плечі і 
роги перед кимось, прибирати бойову позу) [Голева 2000, 373]:
گفت: بارک هللا هنوز دو ماه نشده واسه من شاخ و شونه می کشی؟ گفتم: نه وهللا ما اهل شاخ و شونه نيستيم ... 

(غالمحسين ساعدی، آشغالدونی)
– От молодець, ще двох місяців не пройшло, а вже погрожуєш мені? – Ні, клянуся 

аллахом, я не з тих, хто погрожує… (Г. Саеді. “Смітник”).
 نه نيروی شاخ و شانه کشيدن و جنجال بپا کردن داشت نه توان گريه و زاری... (علی محمد افغانی، شوهر آهو

خانم)
У неї не було сил ані на погрози, ані на сварки, ані на скарги, ані на сльози… (А. Аф-

гані. “Чоловік Агу-ханом”).
Мовна концептуалізація страху в перському лінгвоментальному просторі відбува-

ється і через знаки інших кодів культури, зокрема рослинного, предметного, духовного. 
Наведемо кілька прикладів. Як рослина страх концептуалізується у звороті: tars dar 
qalb-aš riše gereft страх оселився в його серці (букв. страх пустив коріння в його сер-
ці). Предметний код представлений фраземами, що відтворюють відповідний фізіоло-
гічний стан людини: tu-ye tombān-aš rid (букв. він зробив у штани), tonoke-rā zard 
kard / najes kard (букв. зробив штани жовтими / нечистими). Знаки духовного коду 
спостерігаємо у складі ФО, яка вказує на поведінку людини в момент переляку: mesl-e 
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eblis az lahoul gorixtan бігти як чорт від закляття  (la houl – скорочено від la houl va 
la qovvata illa bi-llahi немає сили й могутності, крім як в аллаха, формули з Корану, 
яку промовляють у момент небезпеки, переляку або несподіванки) [Голева 2000, 34]. 
Утім потрібно зазначити, що кількісно такі ФО значно поступаються фраземам, що 
мають у своєму складі знаки соматичного коду культури. Це й не дивно, оскільки емо-
ційна метафорика, заснована на реальній симптоматиці людини, часто позначає фізіо-
логічні прояви відповідних емоцій, стан або поведінку людини, що їх переживає.

Отже, попри універсальність і вродженість базових емоцій, значно варіюють не 
тільки правила емоційної поведінки представників різних етнокультурних спільнот, а 
й мовна концептуалізація емоцій, тобто їхня лексикалізація і метафоричне осмислен-
ня. Аналіз соматичних аспектів метафоричного вираження концепту страх у перській 
мові дозволив встановити деякі універсальні та етноспецифічні особливості його 
осмислення перською мовною свідомістю. Встановлено, що більшість ФО із “зовніш-
німи” соматизмами мають жестове, мімічне або моторно-кінетичне походження. Аналіз 
ФО із “внутрішніми” соматизмами дозволив скласти уявлення про “закріпленість” 
певних внутрішніх органів за цією емоцією. Перспективи подальшого дослідження 
цього фрагмента внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі 
полягають у залученні текстів художньої літератури та публіцистики з метою визна-
чення переліку концептуальних метафор, які лежать в основі вираження цієї емоції в 
перській мові. 
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На сьогодні питанню розвитку марокканської поезії в науково-літературознавчому 
дискурсі приділяється набагато більше уваги, ніж це було ще в 90-ті рр. ХХ ст. По-

чинаючи з 2000-х років, на Заході та Сході з’являється низка критичних публікацій, 
присвячених марокканській арабомовній поезії [Касемі 2000; Аль-Куббадж 2005; Ат-
Тарісі 2008; Каріма 2010; Аль-‘Оуфі 2013], запроваджуються тематичні семінари та 
конференції. У США з 1984 року функціонує навіть окремий Інститут досліджень Ма-
грибу – AIMS1 (The American Institute for Maghrib Studies). При AIMS існує профільне 
академічне видання – “Журнал північноафриканських студій” (The Journal of North 
African Studies) [AIMS JNAS 2014], де розглядаються, зокрема, теми, що стосуються 
марокканської літератури та культури.

Втім, навіть сьогодні помітна чітка розмежованість досліджень, присвячених марок-
канській арабомовній поезії та поезії європейськими мовами, що набули широкого 
вжитку на території Королівства Марокко. До початку ХХІ ст. більша частина марок-
канських літературознавчих студій (поезії зокрема) стосувалися саме текстів французь-
кою мовою [Прожогина 1968; Abdelkebir 1968; Abdellatif 1981]. Вірші ж марокканських 
поетів фусхою (арабською літературною мовою) чи її північноафриканськими діалек-
тами стали предметом наукового розгляду та критичних осмислень лише на хвилі гло-
балізації, коли перед жителями Королівства черговий раз постало питання національної 
самоідентифікації. Але якщо попередні хвилі пошуку духовних засад були пов’язані 
з опором зовнішнім агресорам, таким як Османська імперія та колоніальні держави 
Європи, то наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. орієнтири змінюються. Молоде поко-
ління марокканців розуміє, що противитися європейському впливу немає резону – до-
речніше намагатися поєднати традиційні духовні цінності мусульманського суспільства 
з надбаннями західної цивілізації [Drissel 2009, 129–130, 135–138].

Тому сьогоднішні марокканські автори вже не культивують протиставлення Заходу 
та Сходу, навпаки, тяжіння до культурного симбіозу двох світів проявляється вже в са-
мих текстах, де французька та арабська мови можуть гармонійно співіснувати навіть у 
межах одного куплету [Langone 2008, 280–283]. Втім, ця тенденція характерна марок-
канській поезії пізнішого періоду, коли простежується зворотний процес міграції носіїв 
обох мов: якщо наприкінці ХІХ – на початку другої половини ХХ ст. колонії Північної 
Африки були для європейців чимось на кшталт місця, де життя можна почати з чистого 
аркуша, і це відкривало шляхи для активного освоєння французами, іспанцями та пор-
тугальцями країн Магрибу, то вже наприкінці ХХ ст. внаслідок економічних і соціаль-
них процесів ситуація докорінно змінюється. Велика кількість мігрантів із колишніх 
заокеанських володінь Франції покидають свої домівки заради пошуку кращої долі в 
Європі [Drissel 2009, 129–130]. Молоді афрофранцузи, нащадки мігрантів з країн Пів-
нічної Африки та острівних володінь Франції у другому та третьому поколіннях, вже 
вважають, що їхня батьківщина – саме Європа, а рідна мова – французька. 

Втім, тут варто розрізняти французьку літературу, написану емігрантами з країн Пів-
нічної Африки (Магрибу), що проживають на території Франції, та власне магрибську 
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літературу, написану французькою мовою, але авторами, що ототожнюють себе з араб-
ським культурним середовищем. Природа такої двомовності сучасних магрибських ав-
торів має кілька причин. 

Перша пов’язана з міцними позиціями франкофонії у світі. Пишучи французькою 
мовою, марокканський, алжирський чи туніський автор автоматично розширює коло 
потенційної аудиторії поза межі батьківщини, звертаючи свій посил до усіх франкомов-
них читачів. Тому найбільш популярні і відомі за кордоном твори магрибських авторів 
(як поетичні, так і прозові) написані переважно французькою мовою.

З другого боку, простежується й протилежна тенденція. Оскільки більша частина 
емігрантів із колишніх північноафриканських та острівних володінь Франції прожи-
вають, як правило, відокремленими громадами в бідних французьких передмістях і не 
вступають в активну асиміляцію з етнічними французами, створюється середовище лю-
дей, відірваних від будь-яких культурних коренів, як рідних (арабських), так і набутих 
(французьких). У цьому середовищі культивується демонстративне протиставлення 
Заходу і Сходу, ісламу та західних цінностей. Автори текстів у пошуках відповіді на 
питання витоків власної культурної та духовної ідентичності звертаються до “першоос-
нов”: ідей умми – ісламського братства, протиставлення “духовного” – мусульманського 
світу – “бездуховному” матеріальному світу європейців тощо [Drissel 2009, 125–126].

Усі ці чинники вносять дисонанс у сприйняття магрибської (а відтак і мароккан-
ської) літератури як єдиної. Французькі дослідники звертають свою увагу на франко-
мовні тексти, вважаючи їх французькою літературою, арабські – оперують передусім 
творами, написаними фусхою, що автоматично відносить їх до арабської літератури, 
але не означає, ніби марокканські автори, які пишуть французькою (іспанською, англій-
ською чи діалектами берберської), не беруть участі в загальному літературному процесі 
країни.

Ми навмисне зупиняємося на питанні розмежування марокканської літератури за 
мовним принципом, адже метою нашої статті є простеження тенденцій розвитку тек-
стів марокканської поезії, написаних саме арабською мовою, та доведення її тісного 
зв’язку з поезією авторів Машрику2, тому в рамках цього дослідження ми не будемо 
посилатися на праці попередників, присвячені дослідженню франкомовної літератури 
Марокко. Відтак актуальність і новизна нашої роботи полягає в тому, що на сьогодні у 
вітчизняному та російському літературознавстві не існує ґрунтовних праць, присвяче-
них сучасній поезії Марокко, так само як і в західноєвропейській критиці бракує дослі-
джень, що зосереджували б свою увагу на поетичних творах марокканських авторів 
арабською мовою, як літературною, так і її діалектними формами. 

За останні десять років з’являється низка праць арабських літературознавців, 
присвячених становленню марокканської поезії протягом ХХ ст. У першу чергу слід 
відзначити такі дослідження: монографія “Шлях довжиною в сто років: еволюція по-
няття про поетичне мистецтво в Марокко” марокканського критика Ахмада ат-Тарісі 
(нар. 1946), стаття “Сучасний поетичний рух в Марокко” іракського дослідника Каріма 
Саїда [Ат-Тарісі 2008; Каріма 2010], а також ґрунтовний бібліографічний компендіум 
професора університету Уджди (Марокко) Мухаммада Касемі (нар. 1960): “Шлях каси-
ди: бібліографія сучасної марокканської поезії 1936–2000 рр.”, у якому автор аналізує 
розвиток поезії у Королівстві, а також наводить докладну статистику видань мароккан-
ських поетів по роках, із зазначенням назви публікації, кількості сторінок та місця ви-
дання [Касемі 2000].

На початку ХХІ ст. зростає цікавість до марокканської арабомовної поезії і серед за-
хідних вчених [Sheehi 2004; Ben Abdeljelil 2007; Head 2013]. Завдяки активному розви-
тку науки й техніки, а також швидкому поширенню мережі Інтернет по всьому світу 
автори знаходять нові форми втілення свого творчого натхнення, освоюючи передусім 
медійний простір. Тексти віршів накладаються на музику, молоді виконавці доносять свої 
ідеї до аудиторії за допомогою кліпів на YouTube та активності в соціальних мережах. 
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З одного боку, зникають мовні, географічні та культурні бар’єри, з другого – усе менш 
помітною стає грань між мистецтвами. Тому сучасні західні дослідження магрибської 
поезії, як правило, не обмежуються лише літературознавчим підходом, твори розгля-
даються всебічно: філологія тут тісно поєднується з культурологією, мистецтвознав-
ством, політологією та іншими галузями знань. Так, професор Університету Форт Додж 
(Айова, США) Девід Дріссел у своїй статті “Різноманіття хіп-хопу у глобалізованому 
світі: африканський та мусульманський дискурс у французькій реп-музиці” [Drissel 
2009] розглядає вплив арабо-мусульманських традицій на популярну музичну культуру – 
хіп-хоп – та видозміни, яких ця культура зазнала у Франції внаслідок впливу африкан-
ських (зокрема північноафриканських) ритмів та мусульманської тематики. Французька 
дослідниця А. Д. Лангонь підходить до аналізу марокканського хіп-хопу з мовознавчих 
позицій: у статті “Фактор Д (Діалект) і нове покоління марокканців: музичне мистецтво 
між інновацією та традицією” [Langone 2008] автор розглядає функціонування марок-
канського діалекту в поезії молодих виконавців арабомовного хіп-хопу покоління 80–
90-х років ХХ ст.

Така методика дозволяє розглядати марокканську поезію, не обмежуючись в аналізі 
тексту одним підходом – літературознавчим, мовознавчим чи будь-яким іншим. З дру-
гого боку, велика кількість молодих марокканських авторів, що відкрили для себе мож-
ливості самовираження, не відповідає темпу розвитку літературної критики, тому усі 
дослідження, написані навіть після 2000 року, як правило, обмежуються етапами ста-
новлення марокканської поезії протягом ХХ ст., залишаючи творчість сучасників поза 
увагою. Така ситуація характерна не тільки для Марокко, а й для інших держав регіону, 
наприклад Єгипту – країни, що претендує на лідерство у сфері розвитку арабської про-
зи та літературної критики. На це зауважує, зокрема, російський дослідник єгипетської 
літератури В. В. Сафронов [Кирпиченко, Сафронов 2003, 52–60].

Водночас, говорячи про розвиток марокканської поезії протягом ХХ–ХХІ ст., не 
йдеться про більш ніж сторічну історію становлення красного письменства в цій країні. 
Так, усі марокканські критики ведуть відлік започаткуванню арабомовної поезії в Коро-
лівстві лише з 1936 року, коли світ побачила перша друкована збірка віршів автора Аб-
делькадера Хасана під назвою “Мрії світанку” (أحالم الفجر) [Касемі 2000; Ат-Тарісі 2008]. 
У той же час в інших країнах Магрибу цей процес відбувається раніше: так, у Лівії пер-
ша поетична збірка виходить друком у 1908 році, в Тунісі – в 1911, і навіть в Алжирі, 
що сильніше постраждав від мовної політики Франції, – в 1933 році [Касемі 2000; 
Каріма 2010]. Іракський дослідник Каріма Саїд підкреслює, що такий стан речей не 
означає відсутність обдарованих поетів у Марокко, просто їхні збірки не були впоряд-
ковані – поезія в тогочасному марокканському суспільстві не відігравала важливої ролі 
порівняно з іншими країнами регіону [Каріма 2010]. Так, алжирські автори, наприклад, 
у своїх віршах пропагували ідеї просвітництва, повернення до класичної арабо-
мусульманської спадщини, протистояли окупаційному французькому режиму. Для них 
поезія стала інструментом політичного волевиявлення та створення засад національної 
свідомості. Це ж саме ми зможемо побачити і в текстах марокканських поетів, але на 
десятиліття-півтора пізніше.

Як зазначає Ат-Тарісі (вказуючи на чіткий період: остання чверть ХІХ ст.), на почат-
ку свого зародження марокканська поезія побутувала в житті народу, але не сприймала-
ся як мистецтво або самодостатня літературна форма. Римування використовувалося 
при виконанні пісень, на святах та релігійних заходах, у народній творчості, пареміях 
тощо. Крім того, вірші вважалися чимось на кшталт тренування красномовності: завдя-
ки їм вивчалися, зокрема, правила арабської граматики [Ат-Тарісі 2008, 2–3]. 

Такий суто “утилітарний” підхід до поезії можна пояснити цілою низкою факторів. 
По-перше, на відміну від монархій Аравійського півострова, Марокко – це конгломерат 
націй, мов та світоглядів, обумовлений історичними причинами. Протягом своєї історії 
Королівство підпадало під вплив багатьох народів: берберів, римлян, арабів, турків-
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османів, європейців (передусім португальців, іспанців та французів), важливу роль та-
кож відігравали євреї та індійці. Тому арабська поетична традиція, що сягає ще 
доісламських часів, не була рідною для марокканців. 

По-друге, історичні обставини не змогли не вплинути на національну ідентифікацію 
жителів Марокко: наприкінці ХІХ ст. іще не сформувалося покоління мислителів, які б 
ототожнювали себе саме з арабською ментальністю, а не з культурою античного світу 
чи Західної Європи. Більш того, Марокко до підписання Феських угод у 1912 році, які 
передбачали перехід Королівства під протекторат Франції, взагалі не було єдиною дер-
жавою. За вплив у регіоні крім європейців боролися представники численних місцевих 
кланів, серед яких правителі Феського королівства вважалися лише першими серед рів-
них. Навіть сьогодні частина марокканців (особливо етнічних неарабів, передусім кабі-
лів) воліють асоціювати себе з європейцями, а не з африканцями.

Аналізуючи загальне становище культури та просвітництва наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. в Марокко, Ат-Тарісі наводить цитату з праці “Світло, пролите на проб-
леми освіти в Марокко” (بالمغرب التعليم  مشكلة  -критика Мухаммада Абіда аль (أضواء على 
Джабірі (1936–2010) [Аль-Джабірі 1973, 27]3: “Протягом ХІХ та початку ХХ ст. Універ-
ситет аль-Карауїн4 та усі школи, що функціонували при ньому, являли собою еталонний 
приклад того, як сильно може бути занедбана освітня установа, якщо в неї немає тих, 
хто там навчається. У часи правління Хасана І5 кількість студентів не перевищувала ти-
сячі осіб, а вже на початку ХХ ст. це число взагалі зменшилося вдвічі”.

Ат-Тарісі розділяє історію становлення марокканської поезії на п’ять етапів [Ат-
Тарісі 2008, 1]: кінець ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.; 30-ті роки ХХ ст. – початок літератур-
ного відродження в Марокко; 40–60-ті рр. – активізація контактів із поетами Машрику; 
і, нарешті, період від 60-х рр. ХХ ст. до наших днів. Ця класифікація перегукується зі 
статистикою М. Касемі, згідно з якою загальна кількість друкованих публікацій марок-
канських поетів зростала в такій прогресії: 30-ті роки ХХ ст. – 2 збірки (1936, 1937); 
40–50-ті роки – 6 збірок (1947, 1948, 1955, 1956, 1958 (2)); 60-ті роки – 18 збірок; 70-ті – 
71 збірка; 80-ті – 148 збірок; 90-ті – 319 збірок [Касемі 2000, 94–96]. На жаль, такої ж 
докладної статистики щодо критичних публікацій немає, але, за свідченнями обох ма-
рокканських критиків,  їхнє число суттєво нижче.

Другий період в історії марокканської поезії Ат-Тарісі пов’язує зі зростанням актив-
ності салафітських рухів у Марокко. Послідовники салафітів сповідували повернення 
до канонів ісламу, звільнення від усього “нечистого”, “єретичного” [Ат-Тарісі 2008, 4]. 
Свої ідеї реформатори передавали традиційно: на молитовних зібраннях у мечетях, на 
базарних площах – у будь-якому місці скупчення великої кількості люду. Особливого 
поширення вчення салафітів набуло після підписання султаном Марокко (де-факто те-
риторій, що належали правителям Королівства Фес) Абдель Хафізом (роки правління 
1908–1912) Феських угод. Монарх формально продовжував очолювати державу, але був 
змушений поступитися реальною владою і погодитися на військову окупацію країни. 
Одразу ж після підписання Абдель Хафіз передав повноваження рідному братові Му-
лай Йусуфу (роки правління 1912–1927) і перестав відігравати важливу роль у політич-
ному житті країни. Проте при дворі наступного султана салафіти також мали своїх 
покровителів, адже їхнє вчення відігравало важливу роль у спротиві європейським за-
гарбникам.

Ат-Тарісі зазначає, що, попри усі позитивні зрушення, які впровадили салафіти у 
духовний світ марокканців, поезія цього періоду все ще продовжує відігравати “утилі-
тарну” роль: вірші в першу чергу правлять знаряддям досягнення цілей реформаторів, 
а не створюються заради мистецтва. Так, найвідоміші марокканські поети початку 
ХХ ст. Абдалла аль-Куббадж та Мухаммад аль-Джазвалі порушують ті ж самі соціальні 
питання, що і салафіти на своїх проповідях.

30-ті роки ХХ ст. ат-Тарісі називає “Ан-Нагдою” – “ренесансом” (від ар. «النهضة» – 
Ренесанс) і пов’язує з проникненням нових літературних віянь до Марокко з країн 
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Машрику, передусім ідей єгипетської “школи Відродження” (المدرسة اإلحيائية), до якої на-
лежали такі відомі арабські поети, як Ахмад Шауки, Хафіз Ібрагім, Махмуд Самі аль-
Баруді. Велику роль у формуванні марокканської поезії відіграли також праці Мустафи 
Садика Ар-Ріфа‘і, Аббаса Аккада, Таги Хусейна. Марокканські автори 30-х впрова-
джують у свої вірші інтертекстуальні зв’язки з творчістю єгипетських, сирійських та 
ліванських поетів. Так, критик Мухаммад ібн Аббас аль-Куббадж наводить приклад: 
марокканський поет Мухаммад аль-Мухтар ас-Сувейсі (1900–1963) в одній зі своїх ка-
сид вступає в діалог з класиком сучасної арабської літератури, єгипетським прозаїком, 
поетом і перекладачем Хафізом Ібрагімом [Аль-Джабірі 1973, 27]. Бейт ас-Сувейсі

أواجه وجه الشعب شطر لغاتي» «بأي خطاب أم بأي عظاب
“У будь-якому виступі чи проповіді          Я звертаю свою мову до аудиторії”
Тематично і стилістично перегукується з бейтом Хафіза Ібрагіма з його касиди  
-Ас-Сувейсі на .(Я повернувся до себе зі своїми докорами) ”رجعت لنفس فاتهمت حصاتي“

віть суворо дотримується оригінальної кафії (римування) Хафіза Ібрагіма [Аш-Шарбіні 
2011, 68]:

وناديت قومي فاحتسبت حياتي» «رجعت لنفس فاتهمت حصاتي
“Я повернувся до себе із своїми докорами

І покликав громаду – гріхи підраховувати”. 
На значимість постаті Мухаммада ас-Сувейсі для літературного процесу 30-х ро-

ків у Марокко вказують чимало арабських критиків. Окрім досліджень Касемі, ат-
Тарісі та Мухаммада аль-Куббаджа, що розглядають доробок ас-Сувейсі в загальному 
контексті, творчості поета присвячено низку спеціалізованих публікацій. Відзначимо, 
зокрема, статтю “Прояви народної культури в поетичному доробку Ас-Сувейсі” 
 марокканського літературознавця Мухаммада (مظاهر الثقافة الشعبية في آثار الحاج المختار السويس)
Халіля, в якій автор обстоює думку про те, що саме поезія Мухаммада ас-Сувейсі віді-
грала вирішальну роль в еволюції марокканської літератури і сприяла початку “Ан-
Нагди” в 30-ті роки ХХ ст. [Халіль 1982].

Халіль зазначає, що, попри підписання Феських угод Абдель Хафізом у 1912 році, 
політична ситуація в Королівстві не стала спокійнішою. Деякі регіони, особливо пів-
денні та східні території Марокко, де проживали гірські племена, продовжували опір 
європейським загарбникам аж до 1934 року [Халіль 1982]. Однак жителі великих міст, 
розташованих у центрі та на Півночі Марокко, таких як Фес, Касабланка, Рабат, Тан-
жер (особливо інтелігенція, що дістала освіту в європейських або мусульманських 
навчальних закладах за кордоном), розуміли: збройна боротьба проти чужинців безпер-
спективна, якщо вона не підкріплена духовними та культурними засадами. Поети поча-
ли усвідомлювати свою суспільну роль, тепер їхні вірші перестали бути інструментом 
чистої словесності, перетворившись на знаряддя консолідації народного духу та пошу-
ку національної ідентичності. Аналогічні процеси ми спостерігаємо в алжирській літе-
ратурі 20–40-х рр. ХХ ст. [Рибалкін 2013]. 

У цьому вимірі “покоління тридцятих” продовжувало роботу, розпочату їхніми по-
передниками – салафітами. Але між представниками руху поетичного оновлення, ідео-
логом якого був і Ас-Сувейсі, та мусульманськими реформаторами існувала суттєва 
різниця в підходах. У той час як салафіти вбачали шлях до консолідації народу в повер-
ненні до “чистого ісламу”, відмежуванні від усього чужого, іноземного, поети руху 
оновлення будували своє бачення, керуючись досвідом закордонних “колег” – вже зга-
даних єгипетських, сирійських та ліванських письменників. Водночас у тридцяті роки 
в сусідніх країнах Магрибу – Тунісі та Алжирі – також діють письменники з активною 
громадською позицією, що підтримують марокканців у їхніх просвітницьких ініціати-
вах. Також, зважаючи на спільність історії і культури цих країн, багато хто з магриб-
ських авторів не вважають себе суто марокканськими, алжирськими чи туніськими 
письменниками, адже почасти беруть участь у літературному процесі кожної з цих країн. 
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Згадаємо, наприклад, Мухаммада аль-Іда Аль Халіфу (1904–1979) – алжирського поета 
та громадського діяча, який у своєму дивані не тільки писав про незалежність Алжиру 
від Франції, а й переймався долею братніх народів, чи автора алжирського гімну – 
Муфді Закарію, відзначеного державними нагородами обох урядів, Алжиру та Тунісу, 
за значний внесок у літературний процес та діяльність на суспільно-політичній ниві 
[Рибалкін 2013].

Ас-Сувейсі відомий як поет і активний громадський діяч водночас. У своїх касидах 
автор звертається до співвітчизників, закликаючи їх не сподіватися, поки хтось при-
вчить до культури, натомість радить самим робити кроки в напрямку до пізнання. На-
ведемо цитату з вірша поета “Допоки мій народ вклонятиметься невігластву” (حتى متى 
:[Аль-Куббадж 2005, 64–65] (شعبي يعبده الجهل

قبل من السيادة قطب يكن لم كأن «حتى متى شعبي يعبده الجهل
ويحتل يشاء ما يحمي المماليك لتكلم مديرا يوما يكن لم كأن
يعلو رأسه من الرأس يحني قال إذا محكما الشعوب بين يكن لم كأن
«والطول للشعب الستعالء تم به الذي المرابطي فينا يكن لم كأن
“Допоки мій народ вклонятиметься неві-
гластву?

Так, наче не був ніколи раніше вільним.
Так, немов не настане день, аби вислови-
тися…

Королі захищають лише те, що в їхніх 
можливостях,

А серед нас хіба нема просвітителя,
Який би сказав: підведіть голови, чому ви 
їх опустили?

Хіба не залишилося у нас Моравідів,
Які би вказали народу шлях до його велич-
ності?”

У кількох коротких бейтах Ас-Сувейсі вдалося яскраво відобразити становище, в 
якому опинилося марокканське суспільство 30-х років. Поет звертається до народу, під-
креслюючи, що хоча король і виступає захисником традицій, але він не може змусити 
кожного насильно подолати особисте невігластво. Поет не звинувачує колонізаторів у 
духовних проблемах нації, на відміну від авторів Алжиру, де у 30-х роках ХХ ст. вже 
відчувається активна неприязнь до європейських загарбників, підкріплена сторіччям 
французької окупації. Ас-Сувейсі підкреслює, що духовні та культурні традиції Марок-
ко сягають глибокої давнини, згадуючи у тексті Альморавідів (ар. المرابطون) – мусуль-
манське духовне братство, засноване Абдуллою ібн Ясіном аль-Гузулі (1058–?) в ХІ ст. 
на землях Сахари та Сенегалу. Братство було відоме просвітницькою діяльністю серед 
берберських племен Сахари і невдовзі перетворилося на вагому силу в регіоні, 
об’єднавши під своїм началом до того розрізнені клани пустелі. У тому ж ХІ ст. Мора-
віди заснували королівство на землях Алжиру, Марокко та в частині іспанських воло-
дінь. Держава проіснувала до середини ХІІ ст., коли на зміну династії Моравідів 
прийшли берберські кочові племена Альмохадів [Stewart 1931, 185–196].

Окрім Мухаммада ас-Сувейсі, 30-ті роки ХХ ст. у Марокко відзначилися активною 
працею на ниві просвітництва таких авторів: Аббаса ібн Ібрагіма аль-Марракеші (1905–
1959), Абдаррахмана ібн Зейдана (1873–1946), Мухаммада аль-Кянуні (1893–1938), Аб-
далли Ґеннуна (1908–1989) та інших. Завдяки наполегливій праці цих мислителів 
культурний клімат у марокканському суспільстві змінюється. Відкриваються школи, за-
вдяки розвитку друкарської справи з’являються газети та журнали, де публікуються 
молоді автори; розвивається літературна критика [Халіль 1982; Ат-Тарісі 2008, 9].
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Ат-Тарісі зауважує, що наприкінці тридцятих років ХХ ст. у Марокко формується 
школа літературної критики, яка виразно розділяється на два напрямки: “консерваторів” 
та “реформаторів”. Консерватори услід за салафітами закликають до очищення літера-
тури від усього неарабського за суттю та формою, повернення касиди до її традиційних 
канонів, реформатори ж орієнтуються на єгипетську школу Відродження [Ат-Тарісі 
2008, 9]. Попри те що обидві течії обстоюють збереження касиди в її традиційних фор-
мах (обов’язкове дотримання єдиного римування, чітка визначеність жанрів, структура 
поеми тощо), єгипетська школа Відродження надає касиді нових значень. Представни-
ки школи, зокрема Ахмад Шауки, Хафіз Ібрагім, Махмуд Самі аль-Баруді, в межах ста-
лих форм арабської поеми створюють такі жанри, як “патріотична касида”, “касида на 
соціальну тематику”, “дидактична касида”, розвивають театральне мистецтво. 

Однак, попри відмінності в поглядах на джерела відродження касиди, представники 
обох напрямків вводять у марокканську літературну критику нові теми та категорії, зо-
крема поєднання реального та уявного в поезії, вплив літератури на суспільну свідо-
мість, впроваджуються поняття “творчість”, “індивідуальне світосприйняття автора”, 
“колективна свідомість” [Ат-Тарісі 2008, 10].

Загалом, якщо наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. марокканська література пере-
буває, за свідченням арабських критиків, у занепаді, то у 30-ті роки ХХ ст. тенденція 
суттєво змінюється на краще. Цьому можна назвати цілу низку причин, які арабська 
критика об’єднує під поняттям “Ан-Нагда”: зміна у свідомості авторів, що зрозуміли 
значення поетичного слова на шляху пошуку національної єдності; розвиток друкар-
ської справи; поява літературної критики; вплив арабських письменників Машрику; 
соціально-політичні фактори. Тому вже під кінець 30-х рр. – на початок 40-х література 
Марокко якісно та кількісно (загальне число публікацій) досягає показників сусідніх 
країн Магрибу – Алжиру, Тунісу та Лівії.

40-ві роки ХХ ст. в марокканській поезії відзначаються продовженням і поглиблен-
ням взаємодії між авторами Марокко та їхніми колегами з Машрику. Поети 40-х рр. 
відкривають для себе творчість представників Сирійсько-ліванської поетичної школи, 
шкіл Аполлон та Диван [Ат-Тарісі 2008, 11]. Уривки з поезії сирійських, єгипетських, 
ліванських класиків публікуються в літературних журналах Марокко, які починають 
з’являтися завдяки налагодженню співпраці авторів із критикою. Знайомство з літера-
турою інших арабських країн збагачує марокканську поезію новими темами, образами, 
технічними засобами віршування. У цей час на літературну арену виходить багато та-
лановитих авторів: Абделькарім ібн Сабіт (1917–1961), Абдельмаджід Бенджеллун 
(1919–1981),  Мухаммад ас-Сіргіні (нар. 1930) та ін. Тематично поезія починає тяжіти 
до арабського романтизму, палка соціальна риторика змінюється міркуваннями щодо 
місця громадянина в суспільстві, співвідношення понять колективного й особистого; 
активного розвитку набуває любовна та пейзажна лірика. Поети 40-х років більше ці-
кавляться внутрішнім світом людини, на перший план виходять її духовні переживання. 
Ат-Тарісі, пишучи про сповнену чуттєвості творчість представників цього покоління, і 
сам не шкодує барв:

بالشقاء“ والنعيم  بالغروب،  والشروق  بالليل،  والصباح  بالدمعة،  واالبتسامة  الشعر،  هذا  في  بالحزن  تمتزج   فالفرحة 
.”واألمل باأللم. وكل ذلك في هذا الشعر الذي يكشف عن عمق تلك المعاني من خالل الكلمة الجديدة

“Радість у цій поезії змішується з горем, посмішка – зі сльозами, ранок – з ніччю, 
схід сонця із заходом, ніжність – зі стражданням, надія з розпачем. Усі глибини нових 
змістів і слів знайшли відображення в цій поезії” [Ат-Тарісі 2008, 12].

У 40-ві рр. ХХ ст. втрачає актуальність полеміка з приводу джерел оновлення поезії: 
активне знайомство з літературним доробком зарубіжних авторів, як арабських, так і 
західних (американських та європейських), та одночасне підвищення інтересу до влас-
ної культурної спадщини перетворюють питання підбору засобів виразності в особисте 
рішення конкретного автора. Разом з тим марокканська літературна критика 40–50-х ро-
ків розділяє поетів на два табори: тих, хто пише про особисте, про духовний світ людини 
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як індивіда, і тих, хто вважає літературу засобом вирішення конкретних соціальних пи-
тань. Відповідно, першу категорію авторів Ат-Тарісі називає представниками марок-
канського романтизму в поезії, а другу – прихильниками реалізму [Ат-Тарісі 2008, 13–
14]. Схожі процеси в цей час відбуваються і в літературах сусідніх арабських країн. 
Так, у Єгипті в 1954 році розгортається полеміка, актуалізована відомим письменни-
ком, літературознавцем та критиком Тагою Хусейном, основною темою якої стає пи-
тання ангажованості (التزام) художника. Ця полеміка виходить за межі Єгипту, поряд із 
питанням ангажованості порушується інша проблема: для кого працює митець – для 
більшості чи для обраних? Тага Хусейн обстоює думку, що принцип ангажованості для 
літератури є неприйнятним і суперечить самій природі художньої творчості [Кирпичен-
ко, Сафронов 2003, 55]. В Алжирі в цей час теж лунає питання ангажованості, але через 
політичні фактори воно розглядається під іншим кутом: у 40–50-х роках національно-
визвольна боротьба проти французького уряду набуває інтенсивних форм і читацька 
аудиторія починає дивитися на поета переважно як на рупор революції, особисті теми в 
цей час відходять на другий план [Рибалкін 2013, 72–73].

Услід за французьким романтизмом ХІХ ст. представники марокканського романтиз-
му 40-х рр. ХХ ст. намагаються боротися проти зайвої раціональності в поезії – тієї 
“утилітарності”, якою відзначалися ще тексти салафітів, коли мистецтво вбачається 
лише знаряддям досягнення суспільно-політичних цілей, а не розглядається як само-
достатня цінність. Але в марокканського романтизму є певна особливість, що відрізняє 
його від європейського. Йдеться про споконвічну любов арабів до красивих лінгвістич-
них конструкцій, гри слів, значень, використання багатої палітри синонімічних відтін-
ків. Представники марокканського реалізму звертають увагу не лише на формальний 
зміст вірша – суттєвою складовою цього змісту стають і лінгвістичні засоби, що на-
дають тексту образності.

Позицію представників марокканського романтизму висвітлив згаданий нами вище 
поет і літературний критик 40-х років Абделькарім ібн Сабіт у своїй праці “Хадіс міс-
бах”. Наведемо цитату:

 الشعر تعبير عن الذات والشاعر ذو رؤية متطلعة إلى استكشاف مجاهل النفس دون تفاعل مع األحداث اآلتية ولكن»
.[Ібн Сабіт 1957, 49] «مع الحياة والكون في إطار قومه

“Поезія – це самовираження. Поет у процесі свого духовного збагачення не повинен 
замикатися на плинній буденності, хоча і має творити у згоді з інтересами суспільства, 
в якому він проживає”. 

Активне знайомство марокканських поетів із кращими зразками зарубіжної літера-
тури сприяє появі відповідних досліджень. Деякі критики, зокрема Абдессалям аль-
Алаві (пом. 1994)6, у своєму захопленні західною літературою настільки категоричні, 
що скептично ставляться до перспектив марокканської поезії, відзначаючи її як таку, 
чиї автори у своїй творчості ніколи не зможуть дорівнятися до ідеалів європейської 
словесності [Ат-Тарісі 2008, 15].

Проте навіть песимістичні настрої окремих дослідників не зменшують важливості 
тих змін, які відбулися в марокканській поезії протягом 40-х рр. ХХ ст. Навпаки, по-
дібний скепсис вказує на те, що літературний процес вийшов за межі регіону, а крити-
ки дістали можливість поглянути на творчість марокканських авторів масштабніше, 
враховуючи загальносвітові літературні тенденції. Це дало змогу марокканським пись-
менникам поглибити проблематику своїх творів, тому якщо 30-ті роки ХХ ст. в літерату-
рі Королівства справедливо називають “ренесансом”, то 40-ві рр. закріплюють цей успіх 
і сприяють входженню марокканської поезії в загальносвітовий контекст.

Наступний етап розвитку марокканської поезії, що розпочався в 60-ті рр. ХХ ст. і 
триває до сьогодні, докорінно змінивши саму суть марокканського вірша, ат-Тарісі на-
зиває періодом зародження “нової касиди” і пов’язує з кількома факторами.

По-перше, це значне збільшення кількості друкованих періодичних видань літерату-
рознавчого характеру та сплеск публікацій повноцінних поетичних збірок – “диванів” 
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окремих авторів. На це вказує, зокрема, і наведена нами на початку статті статистика 
М. Касемі, згідно з якою кількість поетичних збірок за 40–50-ті рр. дорівнювала шести, 
за 60-ті рр. – 18, а в 70-ті цей показник сягає вже 71 [Касемі 2000, 94–96].

По-друге, поезія стає модною серед молоді, це вже не прерогатива університетських 
професорів та прихильників сивої давнини. Молоді автори вносять у звучання касиди 
свіжі відтінки: поети 60–70-х рр. не бояться відкритості новому досвіду, водночас вони, 
як зазначає ат-Тарісі, не займаються оновленням поезії заради оновлення, натомість це 
відбувається тому, що, шукаючи нових змістів, поети починають експериментувати 
[Ат-Тарісі 2008, 20–23].

І, нарешті, третій, найважливіший чинник: протягом зазначеного періоду, починаючи 
з 60-х рр., в арабській літературі з’являються яскраві постаті, переважно іракських та 
єгипетських авторів, які власним поетичним та критичним доробком переосмислюють 
самі основи арабського вірша. Це такі імена, як Назік аль-Маляіка (1923–2007, Ірак), 
Бадр Шакір ас-Саййаб (1926–1964, Ірак), Абдель Ваггаб аль-Байаті (1926–1999, Ірак), 
Салах Абд ас-Сабур (1931–1981, Єгипет), Ахмад Хіджазі (нар. 1935, Єгипет) та ін. За-
вдяки активним літературним взаєминам між поетами Магрибу та Машрику мароккан-
ські автори мають змогу ознайомлюватися з найновішими віяннями в літературі регіону 
та брати на озброєння ті теми та прийоми, які б відповідали реаліям їхнього культурно-
го середовища. 

Окрім чинників, на які звертає увагу ат-Тарісі й інші марокканські критики, слід 
згадати також, що одночасно з еволюційними процесами в поезії та літературі на фор-
мування загального становища в Марокко вплинули й політичні фактори. Так, у берез-
ні 1956 року королівство здобуває незалежність від Франції, а у квітні того ж року – від 
Іспанії. Це приводить до появи змін у національній свідомості народу і, відповідно, до 
перегляду цінностей у літературі [Ат-Тарісі 2008, 20–23].

Починаючи з 60-х рр. ХХ ст., марокканська касида видозмінюється як за змістом, 
так і за формою. У цей час слово قصيدة (касида) перестає означати для марокканської лі-
тератури власне традиційний арабський поетичний жанр з усталеними канонами побу-
дови змісту й форми і використовується на позначення будь-якого віршового твору. 
Услід за поетами Машрику, які завзято переходять від використання традиційних форм 
(касиди) до новаторських, зокрема “вільного вірша” і “поезії у прозі”, марокканські ав-
тори  усвідомлюють, що для втілення нових, сучасних змістів у тексті форма касиди 
стала застарілою. Набагато більше для цього підходить саме вільний вірш [Кирпичен-
ко, Сафронов 2003, 56]. 

Звільнившись від “кайданів касиди”, марокканські поети 60-х років наповнюють 
свої тексти новими змістами, пов’язаними в першу чергу з роздумами над перетворен-
нями, які сталися з країною після проголошення незалежності. І прихильники роман-
тизму, і поборники реалізму в Марокко не оминають тих процесів, що відбуваються в 
суспільстві і свідомості окремих його індивідів, намагаючись відбити у своїх текстах 
загальний настрій народу, а також прямо або опосередковано висловити власне став-
лення до ситуації. У цей час вірші наповнюються рефлексією, не всі поети задоволені 
змінами, які відбуваються в їхній країні [Ат-Тарісі 2008, 20]. На рівні лінгвопоетичних 
засобів автори намагаються передати свої переживання за допомогою незвичних порів-
нянь, насичених фарб, гри слів та значень, використання оксюморонів тощо. Поети, 
особливо молодь, відкривши для себе вільний вірш, більше не стримуються у викорис-
танні технічних засобів віршування. Так, Ахмад аль-Міджати (нар. 1936), лауреат двох 
літературних премій, у поемі “Вітер, що збився з ходи” (كبوة الريح) для вираження своїх 
почуттів не шкодує мінорних відтінків [Аль-Міджати 1987, 21–22]:

«على المحيط يستريح الثلج والسكوت “Спочивають в океані тиша і сніг,
تسمر الموج على الرمال Хвиля б’є об пісок свій прибій.
والريح زورق بال رجال Вітер – човен без жодних гребців,
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وبعض مجداف وعنكبوت Де радість серед виру суму і сліз
من يشعل الفرحة في مدامعي رجوع Знаходять тільки весла і павуки.
من يوقظ العمالق من يموت Хто розбудить велетня від смертельного сну?
رائحة الموت على الحديقة Запах могили чутно в саду, –
تهزا بالفصول Щось висить тут і ніяк не щезне.
وأنت يا صديق А ти, мій друг – 
حشرجة أو دمعة بتول Прорив гімену, хруст цнотливого епітелію,
ووقع أقدام على الطلول Вистав ноги на всю довжину,
تبحث عن حقيقة Шукаючи істину –
عن خنجر، عن ساعد يصول». Кинджала, помічника, який тебе вбереже”.

Аль-Міджати не поодинокий у своєму песимістичному сприйнятті дійсності. Поетів 
60-х років можна зрозуміти: будь-які значні перетворення в історії країни, такі як рево-
люція, зміна державного устрою чи здобуття незалежності, завжди викликають не-
однозначну реакцію. Дехто відверто виступає проти “арабізації” Королівства і відходу 
від європейських ідеалів. Інша категорія авторів – ті, чиї надії та мрії не здійснилися в 
повній мірі в результаті зміни політичного становища у країні. Так, попри визнання Іс-
панією суверенітету Марокко, деякі території, зокрема міста Мелілья та Сеута, де-
факто залишаються іспанськими, не підпадаючи під марокканську юрисдикцію.

У дивані аль-Міджати “Аль-Фарусійя”, за який поет у 1985 році отримав почесну 
літературну премію імені Ібн Зейдуна від Інституту арабо-іспанської культури (Іспанія, 
м. Мадрид), є навіть поема з однойменною назвою “Сеута” (سبتة), де автор рефлексує з 
приводу розбрату та загальної атмосфери розчарування, що охопили марокканську ін-
телігенцію в перший час по проголошенню незалежності [Аль-Міджати 1987, 2]. Образ 
міста в поемі не буквальний – аль-Міджати не звинувачує іспанців у проблемах Коро-
лівства: місто Сеута було заселене з давніх часів, ще до приходу арабів, через своє 
стратегічне розташування правлячи “брамою” між північним узбережжям Африкан-
ського континенту та Піренейським півостровом [Dionisio 1999]. Натомість Сеута в 
аль-Міджати – образ алегоричний, поет підкреслює, що одних політичних змін недо-
статньо, аби дійти суспільної згоди. Для консенсусу та об’єднання нації потрібні час та 
зусилля кожного, щоб забути ті взаємні претензії та нездійсненні мрії, досягнення яких 
неможливе винятково політичним шляхом. У цьому сенсі поема аль-Міджати перегу-
кується з наведеним нами вище віршем Мухаммада Мухтара аль-Сувейсі, представ-
ника 30-х років ХХ ст. у поезії Марокко, який закликав не сподіватися у всьому на 
мудрість короля, а вирішувати свої проблеми власними силами. 

Аль-Міджати є патріотом своєї батьківщини, його не можна звинуватити в нелюбові 
до власної історії чи культури. Однак для поета історія та культура його батьківщини не 
обмежуються арабським світом, він сумує, що зі здобуттям незалежності Марокко може 
втратити значну частину своєї духовної спадщини, сліпо намагаючись відмежуватися 
від європейського впливу. Так, у поемі “Касабланка” (الدار البيضاء) автор, звертаючись до 
міста, як до дівчини, сумує за втраченим духом паризьких вуличок, питає, чи вона (Каса-
бланка-дівчина) ще любить його, як раніше, чи забула, викинувши назавжди з серця. 

Ат-Тарісі поруч з іншими марокканськими критиками, серед яких, зокрема, Му-
х’їддін Субхі та Мухаммад Наджіб аль-‘Оуфі, відзначає ще один важливий чинник, 
який сформував коло тем у марокканській поезії. Здобуття Королівством незалежності 
від Франції та Іспанії в 1956 році не тільки породило скептиків, таких як аль-Міджати, 
що сумували за втраченим європейським минулим, а й включило до літератури нові 
цінності, зокрема поняття “умми”, про яке ми згадували на початку статті. Мароккан-
ські поети, чиї естетичні смаки та техніка віршування сформувалися на базі доробку 
поетів Машрику, в цей час починають ще сильніше відчувати свій зв’язок з братніми 
народами, популярними стають ідеї панарабізму [Субхі 1987; Ат-Тарісі 2008; Аль-
‘Оуфі 2013]. 
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Але якщо на початку 60-х рр. ці ідеї надихають поетів оптимізмом та знаходять ві-
дображення в їхніх віршах, то події 1967 року (поразка арабів у Шестиденній війні з 
Ізраїлем) знову боляче б’ють по світосприйняттю та національних почуттях мароккан-
ських авторів. Тексти, відповідно, знову набувають меланхолійності, надмірного песи-
мізму, часто йде заклик до тем смерті, руйнації, зневіри. Наведемо уривок із поеми 
“Перші вірші” (األشعار األولى) Мухаммада ас-Сіргіні [Ас-Сіргіні 2007]:

Ви вклоняєтеся золотому тельцю під ір-
жання коней,

 عْجُل التوراة إذ يعلو صهوات الخيل

Підроблюєте Книги Османа7.  تزور مصاحف عثمان
Мені однаково – померти за рік, за місяць 
чи, може, за день,

وسواء كانت موتى في عام أو شهر أو أسبوع

Я лише тіло – вода, що тече з джерела. فأنا جثمان يتفصد منه نهر أو ينبوع
Ас-Сіргіні не лише постулює відому філософську тезу щодо плинності людського 

буття – в поемі він вводить ряд алюзій та ремінісценцій на арабо-мусульманську релі-
гійну та культурну спадщину, апелює до сюжетів канонічних текстів (історія про золо-
того тельця зі Старого Заповіту), при цьому використовуючи форму вільного вірша, а 
не класичної касиди. За словами марокканського критика М. Субхі, вірші ас-Сіргіні 
“подібні до розкішного будинку, фундамент якого закладено традиціями, а стіни зробле-
но з новітніх тенденцій” [Субхі 1987, 142]. 

Якщо наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. марокканська поезія існувала переваж-
но за рахунок консервативних мусульманських мислителів та окремих любителів мис-
тецтва, знайомих із шедеврами зарубіжної літератури, а протягом 30–50-х рр. збагачу-
валася, головним чином, завдяки контактам з авторами Машрику, то вже наприкінці 
60-х рр. ХХ ст. еволюція марокканської поезії знову виходить на новий рівень. У своє-
му ідейно-тематичному наповненні та підборі лінгвопоетичних засобів література Ма-
рокко більше не відстає від темпів розвитку літератур інших країн регіону: відчуваючи 
себе належними до арабської нації, марокканські поети тепер поділяють тривоги й пе-
реживання братніх народів. Це можна простежити, зокрема, за назвами віршів, що 
входять до диванів марокканських поетів цього періоду. Так, у збірці “Аль-Фарусійя” 
Ахмада аль-Міджати поряд із поемами “Касабланка”, “Сеута”, “Писання на березі Тан-
жеру” можна знайти також і вірші під назвою “Єрусалим” та “За стінами Дамаска”, ба-
гато поетів торкаються палестинської проблеми та теми арабо-ізраїльських конфліктів 
[Аль-Міджати 1987, ас-Сіргіні 2007].

Схожі процеси в цей час відбуваються і в єгипетській поезії [Кирпиченко, Сафронов 
2003, 54–64]. Палестинський літературознавець Абдалла Курраз у своїй праці “Поетика 
Т. С. Еліота та Салаха Абд ас-Сабура: тематико-міфологічна інтертекстуальність” пише: 
“Сучасна арабська поезія виникла лише після арабо-ізраїльської війни 1948 року та 
низки подальших невдач, зокрема Шестиденної війни 1967 року. У цей час національна 
поезія насичена песимізмом поразки і сумної реальності, яка зароджує в серцях інте-
лектуалів скептицизм, кидаючи виклик усім попереднім традиціям, сталим звичкам і 
табу” [Kurraz 2011].

До марокканських поетів 60–70-х років належать Ахмад аль-Міджати (1936–1995), 
Мухаммад ас-Сіргіні (нар. 1930), Мухаммад аль-Мухтар аль-Кянуні (1941–1991), Аб-
делькарім ат-Таббаль (нар. 1931), Ахмад аль-Джаумар (1939–1995) та інші. 

Подальше становлення марокканської поезії, починаючи із середини 70-х років 
ХХ ст. і до наших днів, пов’язане із загальними тенденціями в арабському регіоні. Так, 
арабомовні поети продовжують писати на теми, які хвилюють увесь Близький Схід (па-
лестинська проблема, криза в Перській затоці 90-х років, питання еміграції в пошуках 
кращої долі до Європи, США або аравійських монархій тощо), в той час як мароккан-
ські поети, що пишуть французькою, дистанціюються від арабо-мусульманського світу, 
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або переїхавши на Захід, або продовжуючи жити в Марокко і підтримуючи контакти із 
франкомовним культурним осередком.

Іще один чинник, який привніс у марокканську поезію та критику нові, почасти бо-
лючі змісти, пов’язаний із відділенням у 1975 р. від Марокко земель Західної Сахари, 
яка після деколонізації колишніх іспанських володінь стала спірною територією Ма-
рокко та Мавританії8. Згадаємо, наприклад, такі статті: “Віршові розміри Сахари: лі-
тературознавчі студії народної поезії авторів Західної Сахари” Фадля аль-Марісі 
(Бахрейн), “Майбутнє арабської поезії літературною мовою в Західній Сахарі” Махму-
да Хатарі (Західна Сахара) та “Витоки і першоджерела поезії марокканської Сахари” 
Саф’ї аль-Гілялі (Марокко) [Аль-Марісі 2005; Хатарі 2012; Аль-Гілялі 2013]. 

Говорячи про поетів, які почали свій літературний шлях у 70-х роках ХХ ст. і продо-
вжують свою творчу діяльність до сьогодні, слід згадати в першу чергу Мухаммада 
Бенніса (нар. 1948 в місті Фес), чия праця на ниві поезії була відзначена багатьма араб-
ськими та зарубіжними критиками. Так, за французький переклад свого дивану “Да-
рунок пустоти” (Le Don du vide) в 1993 році М. Бенніс отримує премію “Краща 
марокканська книга”, у 2003 р. уряд Франції нагороджує поета званням Лицаря ордена 
Мистецтва і Культури (Chevalier des arts et des lettres) [Maghress 2011]. Працю поета у 
сфері культури відзначено також італійськими літературними преміями у 2007 та 
2011 роках, а у 2010 році, в Тунісі, Бенніс отримує відзнаку за внесок у розвиток куль-
тури Магрибу. 

Перша збірка поета побачила світ у 1969 році і мала назву “Те, що передує словам” 
-З того часу М. Бенніс став автором більше тридцяти поетичних збірок, кри .(ما قبل الكالم)
тичних досліджень та перекладів європейських авторів на арабську мову. Частину до-
робку самого поета було перекладено на турецьку, французьку, англійську, німецьку, 
іспанську, італійську, деякі балканські та скандинавські мови. Продовжує писати 
М. Бенніс і сьогодні, за 2013 рік було опубліковано дві книги поета: “Шлях чорнил” 
(Chemin d’encre) та “Книга забуття” (كتاب النسيان).

Вірші, які входять до диванів М. Бенніса, різноманітні як за формою, так і за зміс-
том. У творчості поета можна знайти і любовну лірику, і соціально-політичну ритори-
ку, зустрічаються також вірші-алюзії на історичні події, патріотичні касиди, переклади 
зарубіжних авторів. Наведемо уривок із вірша “Я – не я”, перекладеного на французьку 
та англійську мови9:
 I’m the Andalusian living between the pleasures أنا األندلُسّي المقيُم بين لذائِذ الوْصل

of lovers’ renion
وَحشرجاِت الَبـْيْن And the rattles of separation.
 I’m the Zahirite from Corddoba أنا الظاهريُّ
 Who has renounced all power and ministerial القرطبيُّ

positions.
الهاجُر لكّل وزارٍة وُسلطاْن

I’m the one who was brought up in women’s laps
أنا الذي ُربّيُت بيَن ُحجور النَساِء And grew up in their presence,
بيَن أْيديهّن نشأُت They’re the ones who taught me poetry, calligraphy, 

and the Qur’an.
وهّن اللواتي علّمنني الشعَر والخّط والقرآْن Of their secrets, I’ve learnt what hardly anyone 

else has learnt.
ومَن أسرارهّن أعلُم ما ال يكاُد يْعلمُه غْيري
Я – андалузець, живу між принадами 
єдності
Та дратівливим звуком розлуки.
Я – загиріт із Кордови.
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Відмовився від усіх міністерських 
портфелів,
Ігноруючи влади спокуси.

Я вихований жіночим оточенням,
Зростав у їхній присутності.
Вони навчили мене поетичних строф,
Корану, а також того,
Що не знає ніхто, 
Не знайомий з секретами жіночої мудрості.

Поет називає себе “загирітом” – прихильником загирітського мазгабу (المذهب الظاهري), 
що набув поширення в мусульманському світі протягом Х–ХІІІ ст., ставши особливо 
популярним в Андалузії. Засновником мазгабу вважається Давуд ібн Халаф аль-Іс-
фагані (817–883), більш відомий під іменем Давуд аз-Загирі. Представники школи 
вірили, що усі аяти Корану є буквальними і не містять прихованих, ізотеричних змістів 
[Али-заде 2007].

Втім, на нашу думку, згадка про загирітський мазгаб у вірші алегорична, враховую-
чи те, що вчення представників цієї школи поступово втратило свою популярність вже 
в ХІV ст. Вводячи згадку про ісламську правову школу Андалузії, поет підкреслює 
свою належність одночасно і до європейської, і до арабської культури. Це підкріплюєть-
ся, зокрема, твердженням “загиріт із Кордови”. Свого часу Кордова була столицею Кор-
довського халіфату, держави на Іберійському півострові, що існувала між 929-м та 
1031 роками і зробила значний внесок в активізацію контактів між арабо-мусульман-
ською та європейською цивілізацією.

Перехід із ХХ у ХІХ ст. не привніс у марокканську поезію якихось радикальних 
зрушень. За відсутністю великих соціальних та політичних потрясінь, яких, приміром, 
зазнав Алжир у 90-ті роки через спалах тероризму, марокканські автори знову спряму-
вали свій пошук у глиб людської свідомості, соціальна риторика в цей час стихає. По-
пулярною стає поезія на марокканському діалекті, серед найвідоміших авторів якої на 
сьогоднішній день можна назвати Абдаллу Заріка, Саїда Абдельгаді та Ахмеда Лемсі-
ха. Актуалізується також “жіноча тематика” – дискусія з приводу прав і свобод марок-
канської жінки, піонерами поетичного втілення якої стали Зугра аль-Мансурі та Вафа 
ль-Амрані. 

На початку ХХІ ст. продовжують літературну працю і такі відомі поети ХХ ст., як 
Мухаммад ас-Сіргіні, Абделлятиф Ля‘абі, Мустафа Ніссабурі, Ідріс ібн аль-Хасан аль-
‘Алямі (1925–2007), Абдельмалік Бельгіті (1906–2010) та інші. А. Ля‘абі та М. Ніссабурі 
відомі, зокрема, тим, що стояли біля витоків сучасної літературної критики в Марокко: 
в 1966 році вони заснували видання “Souffles”, яке стало орієнтиром для багатьох мо-
лодих поетів та прозаїків.

Висновки
Процес становлення і розвитку марокканської поезії арабською мовою критики роз-

діляють на декілька етапів: кінець ХІХ – початок ХХ ст.; 30-ті роки ХХ ст. та початок 
“Ан-Нагди”, 40–50-ті рр. і посилення контактів між авторами Магрибу та Машрику; 
60-ті рр. – зародження “нової касиди”, період, який, за визначенням сучасних марок-
канських дослідників, зокрема Ахмада ат-Тарісі та Мухаммада Касемі, продовжується і 
сьогодні.

Після проголошення незалежності в 1956 році марокканські поети розділилися на 
два табори: тих, хто був незадоволений змінами і сумував за європейським минулим, і 
тих, хто вітав нові віяння, почавши відчувати приналежність до умми – арабо-мусуль-
манської спільноти. Поразка об’єднаних сил Єгипту та Сирії в Шестиденній війні з 
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Ізраїлем у 1967 р. викликала нову хвилю песимізму в марокканській поезії, визначив-
ши нові теми та образи. Ці ж теми та образи побутували паралельно і в поезії авторів 
Машрику.

Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст. не був відзначений радикальними перетвореннями 
в марокканській поезії: у цей час автори продовжують писати на теми, коло яких вже 
було напрацьоване попередніми поколіннями поетів. Суттєві зміни у мистецтві віршу-
вання починаються пізніше – приблизно з 2010 року, коли з поширенням науково-тех-
нічного прогресу автори відкривають нові шляхи творчого самовираження. В умовах 
глобалізації активізується культурний обмін, швидко освоюється простір мережі Інтер-
нет: багато поетів починають свій творчий шлях, публікуючись на YouTube та в со-
ціальних мережах. Але цей феномен потребує вже окремого дослідження, що відкриває 
перед літературознавчими та мистецтвознавчими студіями марокканської культури по-
дальші перспективи в майбутньому.

1 Офіційний сайт: http://aimsnorthafrica.org/
2 Країни Магрибу: Західна Сахара, Мавританія, Марокко, Алжир, Туніс, Лівія. Країни 

Машрику: Ірак, Сирія, Йорданія, Палестина, Ліван; дехто відносить сюди також Єгипет.
3 Тут і далі переклад з арабської С. Рибалкіна. 
4 Університет аль-Карауїн – заснований у 859 році вищий навчальний заклад, розташований 

у місті Фес (Марокко). Є одним з духовних і освітніх центрів ісламського світу, вважається 
“найстаршим у світі постійним вищим навчальним закладом, що діє”.

5 Хасан І (1836–1894) – султан Марокко з 1873-го по 1894 рік.
6 Точних відомостей про дату народження немає. Першу працю опубліковано в 1941 р. Див.: 

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3901
7 Книги (сувої) Османа – ті тексти Корану, що увійшли в його фінальну, уніфіковану за часів 

правління халіфа Османа (644–656 рр.) редакцію. Відповідно усі інші варіації писемного запису 
Корану були знищені, і Коран Османа почав вважатися єдиною правильною редакцією священ-
ного тексту.

8 У 1979 р. Мавританія поступається своїми інтересами і проблема Західної Сахари стає го-
ловним болем винятково марокканського уряду. Ця проблема суттєво вдарила по соціальній та 
політичній стабільності Королівства, внаслідок чого Марокко призупинило дипломатичні відно-
сини з країнами Африканського союзу, адже більша частина з них підтримали проголошену За-
хідною Сахарою незалежність, а в Алжирі, в місті Тіндуф, навіть було створено уряд у вигнанні. 
Проблема Західної Сахари актуальна для марокканського уряду й у ХХІ ст.: у 2006 р. це питан-
ня було знову винесено на порядок денний для обговорення в ООН, у рамках якого генеральний 
секретар Кофі Аннан виступив із доповіддю щодо ситуації в Західній Сахарі, зазначивши, що 
наразі не знайдено вирішення ситуації, яке б задовольнило обидві сторони. Так, фронт Поліса-
ріо, який представляє інтереси новоствореної Сахарської Арабської Демократичної Республіки, 
наполягає на проведенні референдуму, в той час як марокканський уряд відкидає таку можли-
вість, якщо на порядку денному буде стояти питання про визнання незалежності [UNSC Report 
2006]. Єдиний компромісний варіант – це автономія в межах Королівства, але це не задоволь-
няє, у свою чергу, фронт Полісаріо, що бореться за незалежність Західної Сахари, в тому числі 
й збройними методами.

9 Уривок взято з офіційного сайту автора: http://mohammedbennis.com. Переклад англійською 
J. Boullata. 
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САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

Єврейська літургійна поезія доби пізньої Античності і раннього Середньовіччя бага-
та на різноманітні форми: тут можна знайти й імітацію біблійного паралелізму (зо-

крема в переспівах біблійних поетичних текстів у таргумах – перекладах біблійного 
тексту арамейською мовою), і чотиристопні акровірші без рими, і віртуозно складені 
римовані акровірші. Всі ці поетичні форми відображають різні етапи і відмінні тради-
ції віршування, що складалися протягом ІV–VIII ст. н. е. Не завжди ці поетичні твори 
відзначаються високим естетизмом поетичного слова, проте вони є джерелом знань про 
живе релігійне почуття, про активну участь професійних і самодіяльних поетів у сина-
гогальній літургії і, зрештою, є пам’яткою єврейської та арамейської мов, що викорис-
товувалися юдеями на Близькому Сході в талмудичний (II–V ст.) та постталмудичний 
(VI–X ст.) періоди. 

Чимало досліджень було присвячено історії єврейської літургійної поезії в після-
біблійні часи. Серед найвидатніших дослідників варто відзначити Л. Цунца [Zunz 
1865], І. Ельбогена [Elbogen 1993], Й. Ягалома [1994 ,1985 יהלום], Е. Фляйшера [פליישר 
1985], Й. Кірнера [Kirner 1991], Л. Вайбергера [Weinberger 1998], М. Валленштайна 
[Wallenstein 1956]. Згадані праці присвячені історії духовної поезії, класифікації її основ-
них жанрів, опису структури віршування. Особливо варто відзначити дослідження 
А. Розенталем [1966 רוזנטל] поем на свято Шавуот, що були написані арамейською мо-
вою, а також єдину на цей час працю Й. Ягалома “Синтаксис давньої літургійної поезії 
(включаючи Янная) як основа її стилю” [1974 יהלום], в якій описано поетичний синтак-
сис творів єврейською мовою.

Літургійні поетичні твори є цінним джерелом з точки зору історії юдаїзму, літерату-
рознавства та філології. Історично вони цікаві тим, що в них відображені певні теоло-
гічні акценти юдаїзму доби пізньої Античності і раннього Середньовіччя. Багато в чому 
акцентування певних аспектів світогляду та їхня часткова трансформація відбувалися 
під впливом полеміки, що її вели юдейські громади з гностицизмом, християнством, а в 
більш пізні часи ще й з ісламом. Найбільш активно ця полеміка велася на теренах Ерец 
Ісраель (територія сучасного Ізраїлю), саме тому тексти, створені тут (зокрема так звані 
Палестинські Таргуми), відзначалися особливою насиченістю полемічними елементами 
[Smelik 2003, 49–50]. Не оминула ця доля і поезію: вірші, написані для декламації на бо-
гослужінні на свята, містять чимало уривків, у яких утверджуються важливі риси юдей-
ського релігійного світогляду. Зокрема, в поемах на свято Шавуот, що коментують 
Десять Заповідей, особливим чином підкреслюється юдейське розуміння монотеїзму.

З другого боку, наявність великої кількості поетичних творів, що призначалися для 
читання в синагогах як додаткова частина до основної літургії, свідчить про особливос-
ті юдейського богослужіння в ті часи, про діяльність поетів і навіть про особливі мане-
ри читання цих текстів. Так, наявність рефренів та розподілу тексту деяких поем “за 
ролями” (як, наприклад, поеми про Трьох Отроків та царя Навуходоносора) дає підста-
ву припустити, що ці твори читалися антифоном, у супроводі хору, або навіть інсцену-
валися.

Д. В. Цолін
 

ДЕСЯТЬ ПОЕМ НА СВЯТО ШАВУОТ З РУКОПИСУ
PARIS HÉBR. 110 ФРАГМЕНТАРНОГО ТАРГУМА:

ПЕРЕКЛАД З АРАМЕЙСЬКОЇ, КОМЕНТАРІ, ПРИМІТКИ
(Частина І)
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Згадки про поетів та їхні твори вперше з’являються в Мішні і Талмуді. Серед них – 
елегії на смерть мудреців, що були складені професійними плакальниками (Вавилон-
ський Талмуд, Моед Катан 25б). Авторство деяких поетичних творів приписується 
єврейським поетам, що діяли на території Вавилонії. Так, автором мальхуййот (гімни, 
що проголошують Бога Царем), зіхронот (гімни, що згадують про Бога як Суддю) та 
шоферот (гімни, що славлять Бога як Спасителя) на Новий рік (Рош га-Шана), а також 
гімну Алейну ле-шабеах (“Нам треба прославляти”) вважається знаменитий мудрець з 
вавилонської діаспори аморай Абба Аріка (ІІІ ст.). Інші елегії, що збереглися в рабин-
ських джерелах, приписуються відомому рабину доби танаїв Пінхасу бен-Яїру та амо-
раям Бар Кіппоку і Бар Абіну, що також походили з Вавилонії (Мішна, Сота 9.15). До 
творів вавилонських поетів належить також анонімна пісня, яку нібито ізраїльтяни 
мали співати при перенесенні Ковчегу Заповіту (Чис. 10:35); згадка про неї зустрічаєть-
ся у Вавилонському Талмуді (Авода Зара 24б). 

Що ж стосується діяльності поетів на теренах Ерец Ісраель, то найбільш цікавою є 
згадка про ранніх митців у Саадії Ґаона (Х ст.), в написаній ним арабською мовою пе-
редмові до Сефер га-Еґрон: Йосе бен-Йосе, Елеазар [Кіллір], Йегошуа і Пінхас. Крім 
них, було ще кілька анонімних авторів, близько тридцяти фрагментів творів яких ді-
йшли до нас у писаннях рабинів. Деякі з широковідомих літургійних творів на кшталт 
піюта У-вхен тен пахдеха (“І нині пошли страх Твій…”) на Дні Трепету та Ріббон коль 
га-оламім (“Володарю всіх світів…”) для ранкових молитов приписуються палестин-
ському амораю Йоханнану бар-Наппаху (ІІІ ст.). 

Що ж стосується літературознавчого виміру поем, то варто зауважити, що форми їх-
нього віршування заслуговують на особливу увагу. Це вже не біблійний вірш, в основі 
якого лежить семантичний паралелізм двох рядків, а нова форма віршування. Згідно із 
загальноприйнятою серед дослідників та детально описаною Е. Фляйшером класифіка-
цією [91–81 ,1985 פליישר] літургійні поеми поділяються на дві групи відповідно до фор-
ми вірша та історичного періоду їхнього написання: 1) докласичні та 2) класичні. Для 
творів докласичного періоду характерні такі риси:

– відсутність рими (можлива лише її імітація у вигляді повторюваного слова або 
асонансу) [Zunz 1865, 11–12]; 

– вірш, в основі якого лежить рядок, а не куплет: дві розділені цезурою синтагми 
складають один рядок;

– ритмічна будова зумовлена структурою рядка, принцип квантитативності відсут-
ній;

– використання акровірша;
– у деяких випадках можлива імітація біблійного паралелізму з еліпсом дієслова у 

другому рядку. 
Така поетична форма широко представлена у творах єврейського поета Йосе бен-

Йосе (IV–V ст.), тому саме з його ім’ям пов’язується докласичний період. Втім, варто 
зауважити, що найхарактерніша риса, що традиційно вважається межею між поезією 
докласичною та класичною, – рима – з’являється вже в докласичний період. Л. Вайн-
бергер називає серед поетичних інновацій Йосе бен-Йосе “експериментування з римо-
ваними формами більше, ніж з римою-повторенням (тобто квазіримою у вигляді повто-
рення в кінці рядка одного й того ж слова. – Д. Ц.)” [Weinberger 1998, 23]. А. Розенталь 
у своєму виданні арамеомовних поем на свято Шавуот також відзначає більш-менш ре-
гулярне використання рими в поезії цього типу [116–28 ,1966 רוזנטל].

Досить часте використання рими в докласичній поезії підтверджується і нашими 
дослідженнями: чимало поем з текстів Каїрської Ґенизи та Фрагментарного Таргума 
мають досить регулярну риму. Тут використовується як монорима (однакова рима в 
усьому поетичному творі, наприклад -א), так і два або три різновиди рими, що чергу-
ються регулярно (наприклад, -יה-, ,-י   ще інші вживають риму й асонанси в кінці ;(ין 
рядка (наприклад, -א [ā] та -לן [lān]). Тому основним критерієм для розмежування цих 
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двох періодів літургійної поезії варто вважати структуру вірша – лінійну (докласичну) 
та строфічну (класичну). 

Найбільш поширені жанри докласичної доби були пов’язані з днями посту та святами:
Сліхá (סליחה – “прощення”) – покаянні молитви на дні посту;
Азгарá (אזהרה – “застереження”) – поеми-повчання до заповідей Тори, читалися на 

свято Шавуот;
Аводá (עבודה – “богослужіння”, “жертвопринесення”) – додатки до основної молитви 

Амідá, призначені для читання у дні свят Нового року (Рош га-Шана) та Дня Очищен-
ня (Йом Кіппур); включали мальхуййот, зіхронот та шоферот (Мішна, Йома 7.4) 
[Weinberger 1998, 27–28]. 

Що ж стосується мови поетичних творів докласичного періоду, то вони написані єв-
рейською та арамейською. Єврейська мова літургійних поем цього періоду має особли-
вий, штучний характер. Для неї притаманне активне вживання давньоєврейської біблій-
ної лексики, натомість лексика з Мішни й Талмуда з’являється вкрай рідко, так само 
рідко з’являються посилання на мудреців доби танаїв і амораїв. Синтаксис характери-
зується використанням еліптичного паралелізму (дієслово опускається в другому пара-
лельному рядку), пропускаються допоміжні слова; подекуди можна зустріти імітацію 
біблійного паралелізму в межах чотиристопного рядка; зв’язок між реченнями-рядками 
переважно безсполучниковий [103–93 ,1975 פליישר].

Арамейська ж мова літургійних поем цього періоду відзначається значною кількіс-
тю грецизмів та інших запозичень, досить вільним синтаксисом і, можливо, наявністю 
живої розмовної лексики1 – процес “очищення”, що торкнувся поетичної єврейської 
мови, охопить арамейську лише в класичну добу. У багатьох поемах відчутний східно-
арамейський вплив [7–27 ,1966 רוזנטל]. Одним з найбільш показових фактів є вживання 
грецького слова κυριος (“пан”, “володар”) в арамейській транслітерації (קיריס) для вка-
зівки на Бога. Так, наприклад, у 60 поемах арамейською мовою, що були написані на 
честь свята Шавуот і знайдені серед рукописів Каїрської Ґенизи, термін קיריס зустрі-
чається 20 разів [44–42  У недосліджених поемах з рукопису Paris .[יהלום וסוקולוף 1994, 
Hébr. 110, яким присвячена ця стаття, цей термін зустрічається 4 рази. Слово קיריס вжи-
валося грекомовними юдеями ще в дохристиянський період [Roberts 1976, 29–33; Rosén 
1963, 71; Heinemann 1973, 367–368], отже, його присутність, як і вживання інших іно-
земних слів2, свідчить про активне залучення запозиченої лексики. 

Поетичні форми класичного періоду пов’язуються з творчістю поетів Янная, Еліезе-
ра Кілліра, Йегошуа, Пінхаса (VI–VIII ст.) та інших анонімних авторів, що наслідували 
моделі класичного віршування. За Е. Фляйшером [130–120 -найвизначні ,[פליישר 1975, 
шими рисами, що характеризують структуру вірша класичного періоду, є такі:

– регулярна рима; хоча римування було відоме в докласичний період, тепер же рима 
виходить за межі поетичного експерименту і стає невід’ємною частиною вірша;

– основа структури вірша – строфа (куплет), а не рядок, як у докласичний період;
– більш чіткий, але не квантитативний ритм;
– особливе вживання акровірша: не тільки на початку, а й у середині рядка або 

строфи, чи навіть на початку кожного слова; зустрічаються так звані реверсні акровір-
ші, що будуються за принципом אתʺבש (перша й остання букви алфавіту, друга і пере-
достання і т. д.);

– подекуди можна зустріти імітацію біблійного семантичного паралелізму, особливо 
у творах Кілліра [Weinberger 1998, 43–44].

Що ж до образності та поетичних засобів, то варто відзначити, що, на відміну від 
докласичної поезії, класичні поетичні твори більш насичені метафорами, порівнян-
нями, епітетами. Подекуди з’являється намагання імітувати біблійний паралелізм (як у 
Янная та Кілліра).

Що стосується жанрової різноманітності, то вона представлена досить широким 
спектром:
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Керовá (קרובה – “наближення”, “жертвопринесення”) – додатки до основної літургій-
ної молитви Амідá; 

Кедуштá (קדושתא – “освячення”) – віртуозне поетичне прикрашання благословень 
Аміди та циклу ранкових молитов-хвалінь Йоцер;

Йоцéр (יוצר – “той, хто творить”) – п’ять поем, що доповнюють і прикрашають читан-
ня ранкової молитви Шма Ісраєль (שמע ישראל – “Слухай, Ізраїлю!”); назва походить від 
початкових слів першої молитви “Той, Хто творить (йоцéр) світло і створює темряву…”; 

Ма’арíв (מעריב – “надвечір’я”) – додаткові поеми до щоденного вечірнього богослу-
жіння; відомі ще в докласичний період, проте в класичну добу набувають нових форм;

Сліхá (סליחה – “прощення”) – покаянні молитви на дні посту, також відомі з докла-
сичної доби, проте оновлені за поетичною формою у класичний період;

Кінá (קינה – “плач”) – елегії на дні жалоби; особливо відомі елегії, написані Кілліром 
на день жалоби Дев’ятого Ава, в яких відчутні патріотичний дух і прагнення віднов-
лення Єрусалима та єврейської державності;

Гоша’óт (הושעות – “спасіння”) – гімни на сьомий день свята Кучок (Суккот) – Гоша-
на Рабба; в цей день після семи обходжень вівтаря співали “Врятуй нас, благаємо Тебе, 
о Господи!”;

Мішмарóт (משמרות – “сторожі”, “охоронці”) – молитви, що виконувалися в пам’ять 
про 24 черги священиків у Храмі;

Біркáт га-Мазóн (ברכת המזון – “подяка за їжу”) – відома ще у Вавилонському Талмуді 
(Берахот 48б).

Мова єврейської класичної поезії також дещо штучна: у синтаксисі присутня іміта-
ція біблійних поетичних конструкцій (асиндетони та аппозиція), але для підтримки 
рими автори часто ігнорують граматичні правила, зокрема в словосполученнях немає 
узгодження між підметом і присудком у роді та числі, словосполучення іменник + при-
кметник та іменник + іменник теж не узгоджені [137–118 ,45–44 ,37 ,1974 יהלום]. Слова 
повсякденної лексики не вживаються, часто використовуються двоконсонантні дієсло-
ва (як і в біблійній поезії), абстрактні дієслова вживаються із займенниковими суфікса-
ми для надання їм більш “високого” звучання [97 ,67 ,57 ,47 ,41 ,1985 יהלום]. 

Арамейська мова класичної поезії також зазнає впливу процесу “очищення”: інозем-
ні слова (перш за все грецькі) зустрічаються вкрай рідко; синтаксис є більш впорядко-
ваним і нормованим, хоча граматичні “неузгодженості” теж трапляються (перш за все 
між підметом і присудком); давньоєврейські граматичні форми (наприклад, дієслова 
порід niphal та hophal) майже не використовуються; вживання порід дієслів є більш по-
слідовним. Таким чином, синтаксис і морфологія є більш наближеними до норм так 
званої “імперської” арамейської мови. 

Літургійна поезія в таргумах. Чимало поетичних творів, написаних на честь свят, 
були виявлені серед рукописів Каїрської Ґенизи. Частину з них було знайдено у вигляді 
окремих рукописів або їхніх фрагментів3, іншу частину складають поетичні твори, вве-
дені в тексти Палестинських Таргумів – парафразів Тори арамейською мовою, створе-
них у IV–VIII ст. Головним чином, ці поеми містяться в таргумах з Каїрської Ґенизи та 
у Фрагментарному Таргумі. Важливо відзначити, що тексти таргумів, серед яких збере-
глися літургійні поеми, були укладені так, що розташування біблійних уривків у них 
відповідає послідовності єврейських свят. У введених до таргумів Каїрської Ґенизи 
поемах є твори, що належать до так званих святково-літургійних збірок – компіляції 
уривків з Тори, зміст яких відповідає певним святам [Klein 1986, XXII–XXIII], а додані 
до них поеми мали драматизувати їхнє читання під час богослужіння. Те ж саме можна 
сказати і про Фрагментарний Таргум: на думку деяких дослідників, біблійні уривки в 
ньому теж розташовано так, щоб їхній зміст відповідав порядку календарних свят, а 
поеми додаються до них для надання більшої емоційної виразності.

У таргумах Каїрської Ґенизи налічується 19 поем, тоді як у Фрагментарному Таргу-
мі – 11. Нижче наводимо список рукописів. 
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Поеми з Таргумів Каїрської Ґенизи: Cambridge University Library MS T-S NS 186, fo-
lio 21v; MS GG, Plate 164 (2 поеми); folio 21r; MS GG, Plate 163; H11.51; MS HH, Plates 
166, 167; Plates 169, folio 4r – 169 5v, folio 5v – 171 folio 6v; MS MM, Plate 176; folio 1; 
MS JJ, Plate 172, folio 6v; H 10.78; MS MM Plate 176, folio 2v; 

Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS KK, Plate 174 (down); Plate 173, folio 29r; 
Plate 174; Ms. Heb. e25; MS T Plates 113, 114, folio 64v; MS Heb. folio c74v, c75r, MS X, 
Plates 119, 120; Ms Heb. f33; MS G Plate 96, folio 25; 

Jerusalem Jewish National & University Library MS 40 577.49; MS PP, Plate 178, folio 3 
(2r); Plate 180-181, folio 5 (3r);

Leningrad, Saltykov-Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2 – Oxford 
Bodleian Ms Heb. f33; MS G, Plate 99, folio 26.

Поеми з Фрагментарного Таргума: Paris – Bibliotheque national Hébr. 110, folios 1–16; 
також десять поем до Десяти Заповідей – רשויות, що помилково були вставлені перепи-
сувачем після Повтор. 7:10 Hébr. 110 folio 13a. 

У нашій статті ми розглядаємо саме ці останні десять поем, що присвячені Десяти 
Заповідям і були призначені для читання на свято Шавуот. Арамейський текст згаданих 
поем опублікований М. Кляйном у його виданні Фрагментарного Таргума [Klein 1980], 
проте, на відміну від решти тексту, ці твори не були перекладені англійською мовою 
видавцем; немає також перекладу цих творів німецькою, французького чи російською 
мовами. Тож запропонована українська версія – перша спроба їхнього перекладу індо-
європейськими мовами.

Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110 є збіркою, що включає в 
себе твори різних авторів як докласичного, так і класичного періодів. Більшість поем 
належить до першої групи, отже, рима тут не завжди регулярна, а в основі структури 
вірша – рядок; проте зустрічаються і зразки гарних римованих віршів строфічної будо-
ви. Далі ми подаємо переклад-білінгву цих поем з невеликими коментарями та пояс-
неннями.

Поема перша. На початку твору є напис, що відображає жанровий різновид, – רשות 
 Вступ до Десяти Заповідей”. Вірш починається з патетичного визнання“ – לעשר הדברות
неможливості висловити подяку Богові: стверджується, що лише “один із тисячі десяти 
тисяч” здатний на це. Потім автор переходить до образів двох з таких достойних лю-
дей – імовірно, алюзія на Мойсея та Йегошуа (Ісуса Навина), заради яких Бог “змінив 
порядок світобудови” (розділення вод Очеретяного моря перед Мойсеєм та зупинка 
сонця і місяця за молитвою Йегошуа (Вих. 14:13-31; Іс. Нав. 10:12-14)). Завершується 
твір величною картиною наближення ізраїльтян до гори Синаю для “отримання двох 
скрижалей карбованих”. 

רשות לעשר הדברות
אפילו כל נימי֗
בפומי מחלפן֗
גוילי דמתיחי֗
דיו ימי זלפן֗

הדור אגמי לקולמוס֗
ואינשי גליפן֗

זיער דאינון ספיקין֗
חדא לריבוא דאלפין֗
טפי שבחא דבריין֗
יתיר חבה כלפן֗

כלא אומי חשיבין֗
ללמא סוף שלפן֗ 

מטולא תרין אלפין֗
נהר קמיה אולפן֗
סדר עלמא בדילן֗

Вступ до Десяти Заповідей
 Навіть якби всі звуки (א)

,мінялися б в устах моїх (ב)
,і всі сувої розкрились (ג)

,і моря чорнила розбризкались (ד)
,повноводні озера для очеретяних паличок були б дані (ה)

,і каліграфи би виводили літери гарні (ו)
– тільки дехто із нас був би здатний (ז)

 – хіба лиш один із тисячі десяти тисяч (ח)
,промовити краплі хвали (ט)
.найвищу любов передати (י)

Бо всі численні народи (כ)
.зійдуть нанівець у кінці віків (ל)
Адже лише заради двох учнів (מ)

 .стовп навчання сяяв (נ)
Порядок світобудови заради них (ס)
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ערב לית ליה חולפן֗
פרק לן מענמי/ בגו ימי חולפן֗

צהירין ענני יקר/ דלא לינזק טילפין֗
קבל טוורא דסיני/ קריבין בחר ליפן֗

 רגווני לקבולי/תרין לוחי גליפן֗
שמיא ארכינו/ ובוסמני זלפן֗ 

תילת כל תליתאין/ ואוריתא אולפן֗

!Він змінив, та в Нім переміни нема (ע)
.Він вигідно їх відкупив у плинних днів (פ)

 ,Хмари слави сяяли, щоб ніг вони не поранили (צ)
 ,до гори Синаю йдучи неухильно (ק)

 піднесено наближаючись для отримання (ר)
двох скрижалей карбованих.

 – Небеса схилилися і кропили пахощами (ש)
.тричі по три рази – і вченням Тори (ת)

Структура вірша: акровірш, тип віршування – докласичний, основа – рядок, завер-
шення якого позначене особливим знаком реві’а ֗; будова рядка – речення або словоспо-
лучення, в другій половині помітна внутрішня рима (י- в трьох рядках), що позначає 
цезуру всередині рядка; рима в кінці рядків майже регулярна (крім неримованого за-
вершення одного рядка ֗לקולמוס), два різновиди рими – ין-, פן-.

Особливості синтаксису: складний умовний період з дієприкметниками в предика-
тивній функції і в протасисі, і в аподосисі; східноарамейське закінчення י- [-ē] для мно-
жини іменників і дієприкметників як альтернатива ין- [-īn] (דמתיחי גוילי   часто ;(נימי, 
трапляється неузгодженість у роді підмета і присудка (גליפן ואינשי  זלפן,  ימי  מחלפן,   פומי 
-крім стандартних, можна зустріти й особливі форми генітивних словоспо ;(בוסמני זלפן
лучень (דיו ימי – під впливом акровірша); прямий визначений додаток може вводитися 
без nota accusativi (יתיר חבה, תרין לוחי גליפן, ואוריתא אולפן). 

Запозичені слова: קולמוס (< лат. calamus = очерет),הדור (грецьке υδωρ = вода).
Поема друга. Має назву רשות אחר – “Вступ інший”, тобто наступний після загально-

го (див. першу поему). Побудована як розповідь про видіння пророка Мойсея (він не 
названий тут своїм ім’ям, але говорить від першої особи), яке він бачив третього міся-
ця Сівана – час його сходження на гору Сінай для дарування Десяти Заповідей (Вих. 19-
20). Унікальним елементом є перші два рядки, що містять заклик до метургеманів 
(перекладачів) перекласти в усному парафразі Десять Заповідей згідно з правилами. 
Використовується метафоричний образ Тори як прикраси праведників у майбутньому 
віці. Цікавою є також алюзія на “чотирьох звірів” з Дан. 7 – пророчо-алегоричного зо-
браження держав-гнобителів народу Ізраїлю: Вавилону, Персії, Греції та Риму. 

רשות אחד
אציתו למימרי/ הדברין ורברבנין ומלכוון֗
בקיימי לתרגומי/ עשרה פתגמין בסיפוון֗

גבורתיה גלת עלן/ ברתיכי אישתא ודינור סוסוון֗
דתא הב לן/ בירחא תליתאה סיון֗

הורמני בעת/ מיניה עתיק יומין בכורסוון֗
ומינכון בחירין ליואי/ מהקרבין ניחו[ח]ין ועלוון֗

זעית ודחילית/ ואיתהפיכו אפיי מגוון לגוון֗
חרצי משתריין/ ומטרפא רוחי/ לעילוי אצטלוון֗

טוביה לאזכרה/ אתמליאו כל נפשתא ארוון֗
יהיבת לתפנוקי מלכין/ וסגיעות כל טבוון֗
כל דאכיל בלחמוי/ כדאכיל לחמא דחיון֗
לפורקניה יסוברון/ פרוק מארבע חיון֗
מילת צבע/ זהורין וצבעונין וארגוון֗

נטרי פיקודוי ילבשון/ יקר ורבו בלא חושבן֗
סכום שית מאה ותלת עסרה/ בשבזיז ופנטרין ומרגלוון֗

עניקין לצוארין/ ולרישא חינא מ[ל]וון֗
פיקודייא לכנשת יעקב/ נסיב ליה חוטרין דלבן֗

צביאו ועיבידו/ כפקיד אוחא תלת סאוון֗
קרבת גלוותין/ כמיא אזליא בנגוין֗

רחמנא יתיב לן/ מעלוון וזעוון> ומ[ג]ו יון֗
שבטיא דישראל/ שכינתיה תשרי בגוון֗

תוקפיה בשמי שמיא>/ אלף אלפין וריבוא רבבן֗

Вступ перший
,Слухайтеся слів  володарів, князів і царів (א)
 в обов’язку перекласти Десять Заповідей (ב)

усно.
 Сила Його відкрилася їм в огняних колісницях (ג)

і конях полум’яних.
.Він дав їм знання  у місяці третьому, в Сівані (ד)

 Він підніс мене в час, призначений Давнім (ה)
Днями, до престолів небесних;

 і Левіти з-поміж вас були обрані, щоб (ו)
спалювати фіміам і жертви.

 Я тремтів і наляканий був, і обличчя моє (ז)
міняло свій колір.

 Мої стегна ослабли, і дух трепетав, – підняти (ח)
покривало я не смів.

 Та лиш тільки згадати Його доброту – кожна (ט)
душа оживає,

.радість царям дається і безліч всіляких благ (י)
 Кожен, хто хліб їсть тепер, його споживає як (כ)

їжу гноблення;
 але на визволення від Нього сподіваються (ל)

вони, на порятунок від чотирьох звірів.
Мантії кольорові, сяючі, і барвисті, і пурпурні (מ)
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 спасенні будуть вдягнуть – славу і велич (נ)
невимовну.

 Загалом – шістсот тринадцять кольорів, у (ס)
сапфіри, діаманти і перли. 

 Намиста на їхніх шиях, а милість рясна – на (ע)
їхніх головах.

 Ці заповіді – для громади Якова, Він вручив (פ)
йому жезли чистоти.

 Вони згодилися і виконували, так як Він (צ)
наказав третього місяця Сівана – 

 тоді об’явлення наблизилося, немов води, що (ק)
приходять на землю суху, 

 Милостивий [Бог] мешкає серед нас, щоб (ר)
визволити від журби і смутку і від греків.

 Племена Ізраїлю – серед них Його Шехіна (ש)
перебуває, 

 а могутність Його – в небесах небес, серед (ת)
тисячі тисяч і десятків тисяч десятків тисяч 

ангелів.

Структура вірша: як і попередня поема, цей твір написаний у формі акровірша з 
докласичним типом віршування, основа – рядок, завершення якого позначене знаком 
реві’а ֗; будова рядка – речення, що містить дві (іноді три) синтагми, цезура між яки-
ми часто позначена внутрішньою римою (-י/-י ,-ן/-ן) або асонансом (-ן/-ה, -י/-ית), про-
те нерегулярно; майже всі рядки на кінці мають монориму (-ן/-ān), за винятком рядка 
.ופנטרין :( )

Особливості синтаксису. У цілому виявляється чимало відхилень як від норм мор-
фосинтаксису, так і будови речення, зокрема суфіксальне (qtl) та префіксальне (yqtl) 
дієвідмінювання іноді вживається в архаїчному значенні. Так, qtl-дієвідміну вжито в 
аподосисі складного речення для позначення закономірності (імовірно, з емфатичним 
відтінком): 

טוביה לאזכרה/ אתמליאו כל נפשתא ארוון֗
יהיבת לתפנוקי מלכין/ וסגיעות כל טבוון֗

,Та лиш тільки згадати Його доброту – кожна душа оживає (qtl) (ט)
.радість царів дана (pass. part.) і безліч всіляких благ (י)

У першому рядку неузгодженість підмета і присудка в числі: אתמליאו כל נפשתא; а та-
кож у роді і числі з абстрактним іменником у формі множини קרבת גלוותין наблизилося 
об’явлення.

У двох випадках yqtl-дієвідміна використана для позначення теперішнього стану 
 .Шехіна перебуває серед них – שכינתיה תשרי בגוון ;(”сподіваються“ – יסוברון)

У кількох випадках засвідчене нестандартне вживання прийменників: ב в значенні 
nota accusativi, причому в антитетичній паралельній конструкції аналогічний вираз 
вживається без ב: כל דאכיל בלחמוי/ כדאכיל לחמא דחיון – Кожен, хто хліб свій їсть [тепер], 
його споживає як їжу гноблення. 

Порядок слів у генітивній конструкції неприродно змінено заради рими: דינור סוסוון 
вогню коні замість нормативного דינור סוסוון коні вогню, тобто вогненні коні. Дві генітив-
ні конструкції, що йдуть поряд, мають різні структури: status constructus + сполучник + 
іменник + די + іменник, що свідчить про прагнення до поетичного розмаїття. 

Під впливом римування casus pendens має нестандартну будову – у функції безспо-
лучникового підрядного речення: ֗הורמני בעת מיניה עתיק יומין בכורסוון/ Він підніс мене у час, 
[що] його призначив Давній Днями, до престолів [небесних]. В іншому випадку casus 
pendens має звичайну форму: ֗שבטיא דישראל/ שכינתיה תשרי בגוון – Племена Ізраїлю – серед 
них Його Шехіна перебуває.

נ
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Дієслово סבר, що керує додатком за допомогою прийменника ל, другий додаток – без 
прийменника: חיון מארבע  פרוק   / יסוברון   На визволення від Нього сподіваються / לפורקניה 
вони, [на] порятунок від чотирьох звірів.

Особливості словотворення: закінчення ū в абстрактних іменниках רבו велич; мно-
жина в значенні абстрактного іменника із закінченням -גלוותין  об’явлення в реченні ין: 
-наблизилося об’явлення (неузгодження роду і числа). Субстантивований при קרבת גלוותין
кметник з артиклем: רחמנא Милостивий (Бог). Абстрактний іменник із займенниковим 
суфіксом: תוקפיה могутність Його.

Поема третя. Дарування Тори зображується як свято заручин Бога та Його нарече-
ної – народу Ізраїлю, а побудова та посвята Скинії Заповіту – як підготовка весільного 
покою (גנון). Цілком очевидна імітація образів і сюжету біблійної книги Пісні над Піс-
нями, включаючи еротичні елементи в описі краси нареченої в другій половині поеми. 
Проте з’являються і нові елементи: дарування заповідей Тори як дорогоцінного калиму 
за наречену, оголошення постанов Тори як читання умови шлюбного договору – кету-
би. Алегорія заручин і весілля як образів поєднання Бога та Ізраїлю навіяна тими ж мо-
тивами, що зустрічаються й у мідраші Шир га-Ширім Рабба. Цікавим явищем є 
використання числових метафор: “п’ять сяючих кілець” – п’ять книг Тори, “триста 
шістдесят п’ять перлин” – кількість позитивних заповідей Тори, “двісті сорок вісім 
смарагдів” – число негативних заповідей. 

רשת אחר
ארע רקדא/ שמיא זמרו֗

כד אריס קיריס לברתיה דיעקוב/ במיפקה לחירו֗
באצבעתיה יהב לן/ חמש עיזקן דנהירו

ועל כל עיזקא ועיזקא/ארבע (ארבע) טבעין בבהירו֗
גבילן בצדקא/ חתימן בחנא֗

נקישן בחיסדא/ טביען בחיסנא֗
דהב אובריזא/ אינון עזקיא אחסנא֗

חמש ספרי אוריתא/ מוהרא דמטרונא֗
הוא יהב בידה/ עשר יקינתיא֗

מוהרא קמאה דחביביא֗
ותלת מאוון ושיתין וחמש מרגלייא֗

מוהרא קמאה דמחבביתא/ באפרי אפריא֗
זמרגדין ארבעין ותמניא ותרתין מאוון֗
מתליין על צוארא/ דכלתיה ובסיפוון֗
חטף לארוסתיה/ מבין בתריא בחזוון֗

כד ארתיק על תרעא/ והוות דמכא בתוון֗
טען יתה/ כד על גדפי נשרין֗

ואוכיל יתה סילווא באורתא/ ומנא בצפרין֗
ימא בזע לה גנון בסיני/ קטר לה בזיהורין֗

ומלאכיא שושבינין/ ומשה בר גנוון בפנטירין֗
כליל מלכה ברישה/ ועל ידהא שירין֗

עגילין באוזנהא/ וקדשיא טבע אנחירין֗
לבושא דרקמה/ מסנה דססגונין מציירין֗

לבוש שזיר ותכלא/ הות פריומא בשופרין֗
מביתא דאבוהא/ כד אתת למיפק֗

אעלת לארוסתיה/ תרעין דקסמ(ט)רין/ בעיבידתיה למורפק֗
נעביד ונקביל משתעיין בתריהון/ דלא לפקפק֗

ויתפרשון קדם חתנא ויחדי/ וכלתא תידץ בדייספק֗
סלים אתקבע לה/ דתיסק לגנונא֗

מצורתיה דאבוהא/ לכורסייה דחתנא֗
עדרין בה/ שבעין בתולין לשננא֗

דליהוון ככמכא דחלבא/ על דובשא לאתלבנא֗
פרת למיקטר במדברא/ גנון נהורא לארוסתא֗

Ще один вступ
,Земля танцювала і небо співало (א)

Коли Господь заручився з дочкою Якова, 
виводячи її на свободу.

 Своїм перстом Він дав їм п’ять сяючих (ב)
кілець;

І для кожного кільця – чотири блискучих 
печатки.

,Межі праведності були запечатані милостиво (ג)
Посилені доброю волею, закарбовані силою.
:Кільця з чистого золота вони успадкували (ד)

П’ять книг Тори були калимом за наречену.

 – Він дав Десять Заповідей Своєю рукою (ה)
Своїм улюбленим як калим за наречену.

 – І триста шістдесят п’ять перлин (ו)
Тим, кого полюбив, Він дав як калим за 
наречену, хоч вони – лише порох і попіл.

 Двісті сорок вісім смарагдів (ז)
Покладено на шию Його нареченої та на її уста.
 Він вихопив саме її для заручин серед інших (ח)

дівчат у видінні,
Коли Він гримів у ворота, а вона спала в кімнаті.

Він носив її немов на крилах орлиних (ט)
І годував її пагонами увечері та манною вранці;

 А вдень Він приготував для неї весільні покої (י) 
на горі Синай, прикрасив їх сяйвом,

А ангели-дружки і Мойсей-царедворець – 
коштовностями. 

 Корона цариці була на голові у неї, а на її (כ) 
руках – браслети;

Круглі щити в її вухах, священні монети – в її 
ніздрях.
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גנון לגו מן גנון/ דליהוון צנועין בשביסתא֗
צוארה למידמוך/ ביני תרין בריזתא֗

וקווצתא דרססן/ תליין אפותא֗
קמתה כתמרא/ כאתכולין תדיה֗
ריחא דנחירה/ כריחא דחיזורא֗

רישה ככרמלא/ קליעתא כארגווניא֗
צוארה שעיע/ כעמוד דשן דפיליא֗

שוררה אגנא דסיהרא מעהא/ כגון ערימת חטין֗
מקפא ליה שושנים חניטין֗

תקוף עינהא/ כתרין בריכן/ דחשבון קשיטין֗
ונחירא זקוף/ כצפיתא דדרמסיק/ ולא מחמטין֗

;Вишитий одяг, гаптовані сап’янові черевики (ל)
Плетені шати, завісою оздобленою закритий 

паланкін.
 Коли вона вийшла з помешкання свого (מ)

батька, 
піднялася до інкрустованого весільного 

балдахіна через ворота фортечні.
 Ми виконаємо і слухати будемо настанови“ (נ)

без вагань!” 
Пояснені були ті настанови в присутності 

нареченого, і Він радів,
і наречена веселилася, сидячи в паланкіні. 

 Східці підставили для неї, щоб до весільного (ס)
покою піднялася, 

що батьком був влаштований її як престол для 
нареченого. 

,Сімдесят дівиць-народів їй допомагали (ע)
щоб бути чистою, мов білий соус молочний, що 

на мед додається.
 ,Він розділив на частини сяючі весільні покої (פ)

щоб потім зібрати їх знову в пустелі:
Кімната всередині іншої кімнати, так щоб були 

вони недоторканні у їх єднанні,
.щоб шия її спочивала між двома потоками (צ)

Крихітні кучері в неї з чола її звисають.
;Її стан – до пальми подібний (ק)
Її груди – мов кисті винограду; 

Запах ніздрів її – мов яблуневий аромат;
 Її голова – мов молодий ячмінь, що (ר)

колоситься, 
Її коса – неначе багряниця;

Її шия – гладенька, мов колона з слонової кістки.
 Її лоно – тверда чаша Місяця, обрамлена у (ש)

безліч блискучих коштовностей;
Запах духмяних троянд розливає вона. 

 Сила її очей – немов два озерця, наповнених (ת)
скарбами;

Ніздрі її здіймаються, немов сторожова вежа 
Дамаска непохитно. 

Структура вірша. В основі вірша – рядок, тип віршування докласичний; рима регу-
лярна, неоднакова: -4 –ו рядки, -–נא– 7, -יא– 4, -ון– 4, -ין– 8, -פק– 4, -נא– 4, -תא– 4, -א– 2, -יא 
 .יה- один рядок – квазірима ;2, -ין– 4

В одному випадку зустрічається імітація біблійного паралельного вірша: 
 ;І годував її пагонами увечері та манною вранці – ואוכיל יתה סילווא באורתא/ ומנא בצפרין 

при цьому узгодження в числі порушено заради підтримки рими: באורתא || בצפרין
Пропуск прийменника ב в паралельній конструкції: וקדשיא טבע אנחירין באוזנהא   / עגילין 

Круглі щити в її вухах, священні монети – [в] її ніздрях.
Зустрічаються порівняльні звороти: כד על גדפי נשרין – немов на орлиних крилах; קמתה 

 כתמרא כאתכולין תדיה || רישה ככרמלא || קליעתא כארגווניא֗ || צוארה שעיע כעמוד דשן דפיליא֗; ונחירא זקוף
|| שוררה אגנא דסיהרא מעהא כגון || תקוף עינהא כתרין בריכן דחשבון קשיטין֗   כצפיתא דדרמסיק ולא מחמטין 
ערימת חטין

Особливості синтаксису. Як і в парафразах біблійної поезії в таргумах, тут вжива-
ється чимало підрядних речень часу, обставини та мети: כד אריס קיריס לברתיה דיעקוב – коли 
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Господь заручився з дочкою Якова; כד ארתיק על תרעא והוות דמכא בתוון – коли Він гримів у во-
рота і стукав у кімнату її; ד + імперфект: דתיסק לגנונא – щоб до весільного покою підня-
лася; דתיסק ככמכא :інфінітив + ד;щоб піднялася до весільного покою – לגנונא   דליהוון 
צנועין ;щоб бути [чистою], мов молочний соус – דחלבא  ;щоб були недоторкані – דליהוון 
підрядні означальні: דנהירו – ті, що сяяли (= сяючі). 

Трапляється нестандартний порядок слів, наприклад, у підрядному реченні – обста-
вина перед сполучником ֗כד: מביתא דאבוהא כד אתת למיפק – Із дому батька свого коли вона 
вийшла, щоб іти… Порядок змінено для підтримки акровірша.

Прямий додаток іноді вводиться за допомогою прийменника לברתיה קיריס  אריס   ל: 
 ית: Господь заручився з дочкою Якова; в інших випадках – за допомогою частки – דיעקוב
 .її – יתה

Досить часто вживаються конструкції з інфінітивом, зокрема у сполученні з особо-
вим дієсловом: כד אתת למיפק – коли вийшла вона, щоб іти (= йдучи); або в адвербіально-
му звороті: במיפקה לחירו – виводячи її на свободу. Вираз іменник ל + інфінітив вживається 
для характеристики іменника: בעיבידתיה למורפק – ювелірної роботи (букв.: робота карбу-
вання). 

Вживання генітивних сполучень дуже різноманітне, і поряд зі стандартними форму-
лами зустрічаються відхилення від норм синтаксису і граматики арамейської мови. До 
нестандартних належать такі конструкції: דהב אובריזא – золоті кільця, nomen rectum ви-
несено наперед; טבע -священні монети (букв.: священні монета, причому пер – קדשיא 
ше – в status emphaticus); черевики в однині + ד + прикметник у множині מסנה דססגונין 
 .черевики червоні гаптовані – מציירין

Каузативна порода aphel вживається для позначення простої дії: אעלת לארוסתיה – вона 
піднялася.

Моделювання речення з давньоєврейською конструкцією wyyqtl, що невластива ара-
мейській мові: בדייספק תידץ  וכלתא  ויחדי  חתנא  קדם   Пояснені нареченому були ці – ויתפרשון 
правила, і Він радів; і наречена веселилася, [сидячи] в паланкіні. 

Зустрічається лише одна перифрастична конструкція הוה + дієприкметник: הוות 
.вона спала – דמכא

Неузгоджені прикладки: שושבינין  ангели-дружки (весільні), один іменник з – מלאכיא 
артиклем, інший – без; לשננא בתולין   ”сімдесят дівиць-народів, іменник “дівиці – שבעין 
має закінчення чоловічого роду.

Словотворення. Абстрактні іменники із закінченням ū: חירו свобода, можливо, зара-
ди рими з זמרו; у формі множини із закінченням -īn: זיהורין – сяйво.

Поема четверта. Має назву לא יהיה לך – “Нехай не буде в тебе [інших богів]”, тобто 
вона написана як коментар до Другої Заповіді Декалогу. Поема сюжетна: вона є розши-
ренням біблійної історії про вавилонського царя Навуходоносора та трьох юнаків-
євреїв, що відмовилися вклонитися золотому ідолу (Дан. 3). Автор поеми розширює 
сюжет, особливо ускладнюючи і драматизуючи сцену діалогу між спокусником – царем 
Навуходоносором (він названий тут “карликом”, можливо, ще й через співзвучність 
арамейського ננסא з коренем נסה – випробовувати, спокушати4) – та юнаками. Мета пое-
ми – заклик до народу Ізраїлю не піддаватися на спокуси ідолопоклонства навіть перед 
загрозою смерті. Характерною рисою є метафора “весільного покою” (גנון בית) для по-
значення Єрусалимського Храму (див. першу поему).

 חנניה מישאל ועזריה אודעו שמיה דקודשא בריך הוא לעין
כל חייא֗

כד טעין להון ננסא והכדין אמר להון֗
נסא᷈ון נ᷈ר לה᷈איתו כרועו לצלמי/ לולבי דתמר /אמ

איתבוננו מא דעבדית לכון/ עד דאתון בציון֗
ארמית צדיא/ בגו בית גנוניה דקיריס דידכון֗

Хананія, Машаель та Азарія сповідували ім’я 
Святого, Благословенний Він, перед усім живим 
творінням, коли наблизився до них Карлик-
Спокусник і сказав:

 ,Підіть і поклоніться моєму ідолу“ (א)
несучи пальмові гілки”, – сказав їм Карлик-

Спокусник.
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תיהון᷈֗ווחו תל᷈ום/ צ᷈א ינ᷈מיה ל᷈רן/ ש᷈ פט᷈ לן᷈אית

באבונן דלעיל/ ביה רחצינן/ אמר חנניה֗
ביה אנן רחצין/ מן שמיא טליותן/ אמר מישאל֗

ריה֗᷈מר עז᷈ביה אנו יקדין/ וביה לא כפרין/ א

יהון᷈֗ווחו תלת᷈ך/ צ᷈הוי ל᷈לא י᷈פרין/ ב᷈א כ᷈נן ל᷈א

נסא֗᷈הון נ᷈מר ל᷈גרימין אתון גרמיכון למיקוד/ א
גופיכון יתעביד קטם/ בגו אתון נורא֗

גבורה ודינמוס אית באלהכון/ הוא ישיזבינכון מן ידי

תיהון᷈֗חו תל᷈ום/ צו᷈א ינ᷈מיה ל᷈טרן/ ש᷈ן פ᷈ית ל᷈א

דחלתא דצלמא/ לית הוא בליבא/ אמר חנניה֗
שאל֗᷈מר מי᷈דע דפטרונן דתיאורן יתך/ א

דמות דצלמך/ לית אנן פלחין/ אמר עזריה֗

יהון᷈֗חו תלת᷈ך/ צוו᷈וי ל᷈לא יה᷈רין/ ב᷈א כפ᷈נן ל᷈א

נסא֗᷈הון נ᷈מר ל᷈היך כפריתון/ דלא למכרוע לצלמי/ א
האידנא אי לא אתון כרעין/ קדם אנדרטי֗

האית לכון למידע/ דאתון כרעין/ דלא בטיבותכון

תיהון᷈֗וחו תל᷈נום/ צ᷈א י᷈מיה ל᷈טרן/ ש᷈ן פ᷈ית ל᷈א

ומה אנן אמרין/ ל>א>להא דשמיא/ אמר חנניה֗
והוא גלי/ עמיקתא ומסתרתא/ אמר מישאל֗

ועימיה שרי נהורא/ וחשוכא ליה גליא/ אמר עזריה֗

חו >תלתיהון֗᷈ך/ צו᷈וי ל᷈א יה᷈ין/ בל᷈א כפר᷈נן ל᷈א

 זריק אנא יתכון/ לגו אתון נורא מכפתין/>
 [blank space in MS]נסא᷈ון נ᷈מר לה᷈א

זעיף אנא עליכון/ דאתון מרדין עלי/ ועל צלמ֗י
זמן דתשמעון קל קרנא משרוקיתא/ כרועו קדם צלמ֗י

טרן/ שמיה לא ינום/ צוחו תלתיהו֗ן᷈ן פ᷈ת ל᷈אי

חי וקיים/ הוא פטרון דידן/ אמר חנני֗ה
חבל על בנין/ דכפרין באבוהון/ אמר מישא֗ל
חס לן/ דנכפור בנעבד ונקביל/ אמר עזרי֗ה

יהו֗ן᷈ך/ צוחו תלת᷈וי ל᷈א יה᷈ין/ בל᷈א כפר᷈נן ל᷈א

נס֗א᷈ון נ᷈מר לה᷈טבחית ונכסית גוזלוי דציון/ א
טאיסנא ונהימנא/ כאריא בגו ביה/ גנוניה דקיריס דידכו֗ן

טלקית רישי ינקיכון/ ולא פריק יתכו֗ן

תיהו᷈וחו תל᷈נום/ צ᷈א י᷈יה ל᷈רן/ שמ᷈ן פט᷈ת ל᷈אי
ייתי ווי עלך (עלך)/ ננסא מא את מחסד/ אמר חנני֗ה

 Погляньте, що я зробив для вас, хто все ще“ (א)
залишився на Сіоні:

 спустошення на місці Весільних Покоїв (א)
вашого Господа!”

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє. 
 
 Ми надію покладаємо на нашого Отця, що“ (ב)

на висоті!” – сказав Хананія.
 Ми від юності надіємося на Того, Хто на“ (ב)

небесах!” – сказав Мішаель.
 ,Заради Нього ми будемо спалені живцем“ (ב)

але не зречемося Його!” – сказав Азарія. 

“Ми не відречемося і не зрадимо Його!” – всі 
троє вигукнули. 

 Ви рішення ухвалюєте, що обернеться“ (ג)
спаленням для вас!” – сказав їм Карлик-

Спокусник.
 Ваші тіла загинуть. І перетворяться на“ (ג)

попіл у палаючій печі!
 Невже є сила і влада у вашого Бога, щоб (ג)

врятувати вас від моєї руки?!”

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

 Немає страху перед ідолом у моєму“ (ד)
серці!” – сказав Хананія.

 Нехай відомо буде тобі, що наш Заступник“ (ד)
спостерігає за тобою!” – сказав Мішаель.

 – ”!Ми не поклонимось образу твого ідола“ (ד)
промовив Азарія.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули усі троє.

 Як посміли ви не вклонитися моєму“ (ה)
ідолу?” – сказав їм Карлик-Спокусник.

 Отже, якщо ви не вклонитеся моєму“ (ה)
боввану,

 то нехай буде вам відомо, що проти своєї (ה)
волі ви зробите це!”

 
“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

 А що ж тоді ми скажемо Богові“ (ו)
Небесному?” – відповів Хананія.

 Але ж Він відкриває глибини й“ (ו)
таємниці!” – сказав Мішаель.

 І світло перебуває з Ним, і темрява відкрита“ (ו)
перед ним!” – промовив Азарія.
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יליף לך מן פרעה רשיעא/ דקדמוי מינך/ אמר מישא֗ל
יחיד הוא אלהנא/ דתיאורן יתך/ אמר עזרי֗ה

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ך/ צוח᷈וי ל᷈לא יה᷈רין/ ב᷈א כפ᷈ן ל᷈אנ

כולא אנא ממללא/ עליכון לחירו/ אמר להון ננס֗א
כל סנקליטין דידי/ קודין וכרעין/ ואנש לא מרד

כיד אתון בדמות רוחכון/ דלא בעיתון למכרוע לצלמ֗י

וחו תלתיהו֗ן᷈נום/ צ᷈א י᷈יה ל᷈טרן/ שמ᷈ן פ᷈ת ל᷈אי

לית אנן משגיחין עלך/ ועל צלמך/ אמר חנני֗ה
לית אנן חששין לאלההא/ דבר נש שפכיה/ אמר מישא֗ל

לזה אלי דזמרינן בימא/ אנחנא דיליה/ אמר עזרי֗ה

חו תלתיהו֗ן᷈ך/ צו᷈וי ל᷈א יה᷈ין/ בל᷈א כפר᷈ן ל᷈אנ

שדרך מישך ועבד נג֗ו
מאוריתא דמשה/ אסתכלו והג֗ו

מדבריתו ופלחיתו סמוי/ ולא סגו֗י

ʹוח֗ו᷈ם/ צ᷈א ינו᷈יה ל᷈ן/ שמ᷈ן פטר᷈ת ל᷈אי

נחנא נהירין בקיימוי/ אמר חנניה
נטורי פום מלכא במומי/ אמר מישא֗ל
ניתיב גולגלי ארנוני וזימי/ אמר עזרי֗ה

גו᷈רין ו᷈א כפ᷈ן ל᷈אנ

נסא᷈ון נ᷈ר לה᷈ספקיתון דפוסי/ דמשתמודעי מיהודאי/ אמ
סמני צייריתון/ בכותלי צלמי כשדא֗י
סבריתון הכא למעבד/ צלמי הצדא֗י

ו᷈טרן וג᷈ן פ᷈ת ל᷈אי

על דנא/ להתבותך לא חששין/ אמר חנני֗ה
עילאה יכיל לשיזבותן מן ידך/ ומאתון שחין/ אמר מישא֗ל

עביד או לא עביד/ ניתרמי פשיחין/ אמר עזרי֗ה

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ך/ צוח᷈וי ל᷈א יה᷈פרין/ בל᷈א כ᷈נן ל᷈א

 פיסקי ורגושי/ אפתיתון לצדו וסב֗ו
ננס֗א᷈הון ᷈מר ל᷈א

פריסנא לכון וילון פיטקן/ שקולו וכתוב֗ו
פיקודי/ למיטר לתלתא יומין תוב֗ו

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ום/ צוח᷈א ינ᷈ה ל᷈רן/ שמי᷈ן פט᷈ת ל᷈אי

פיטקא קמא֗ה
אם אנשינן שום אלהנא/ כתב חנני֗ה

פרוסטגמא תניינא/ הלא יי΄ יבדוק ית דינאי/ כתב מישא֗ל
פריש יאות/ ארי עלך איתקטלנא/ כתב עזרי֗ה

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – всі 
троє вигукнули.

 Я вкину вас зв’язаними до печі“ (ז)
палаючої!” – сказав Карлик-Спокусник їм.
 Я гніваюсь на вас за те, що ви повстали“ (ז)

проти мене і мого ідола!
 У ту мить, коли ви почуєте голос сурми і (ז)

сопілки, впадіть і вклоніться моєму боввану!” 

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

 Він є Живий і Сущий – Захисник, що буде“ (ח)
судити всіх!” – сказав Хананія.

 Горе синам, що зраджують своїх“ (ח)
батьків!” – промовив Мішаель.

 Далекі ми від того, щоб зрадити Його в“ (ח)
тому, що ми робимо і слухаємо!” – відповів 

Азарія.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – всі 
троє вигукнули.

 – ,Я вигубив і перерізав пташенят Сіону“ (ט)
сказав Карлик-Спокусник. – 

 Ми скаженіли і ревли як леви серед (ט)
Весільних Покоїв вашого Господа;

 Я кидав додолу голови ваших дітей, а Він (ט)
не рятував їх!”

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

-Нехай лихо спіткає тебе, Карлику“ (י)
Спокуснику! Кого ти зневажаєш?!” – сказав 

Хананія.
 Хоча б навчився ти від нечестивого“ (י)

фараона, що був перед тобою!” – промовив 
Мішаель.

 Є один лиш наш Бог, який спостерігає за“ (י)
тобою!” – сказав Азарія.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули усі троє.

 Все, що я накажу стосовно вас, буде“ (כ)
виконано! – сказав спокусник. – 

 Всі мої радники падають і вклоняються, і (כ)
ніхто не бунтує.

 Які ж ви вперті духом, що не відповідаєте (כ)
на моє прохання впасти й поклонитися моєму 

ідолу!”

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” –
вигукнули усі троє.
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ת᷈̔חו תל᷈ך/ צו᷈הוי ל᷈א י᷈רין/ בל᷈א כפ᷈ן ל᷈אנ

צרופי ומיתבינהו לינוקא/ למיקרינהו בחיל
ס֗א᷈ן ננ᷈יד להו᷈פק

צווחינהו פרוס/ כל אנמי/ וקומי כל חי֗ל
צלם אנפוהי/ אישתני בנס/ וקצף שחי֗ל

ט᷈ן פ᷈ת ל᷈אי

צרצרא לכלבא/ שוית לאבזריי/ אמר חנני֗ה 
צבינן רבוכא דקדיש/ ועיר לאחויי/ אמר מישא֗ל

צתינן במיזא שבעא/ על דחזי למזייה/ אמר עזרי֗ה

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ך/ צוח᷈וי ל᷈לא יה᷈רין/ ב᷈א כפ᷈ן ל᷈אנ

נס֗א᷈ון נ᷈ר לה᷈קרא דירמיה/ לבטולי רישיה שריתון/ אמ
קיומי סייפיה צבינא/ דכי מרודי התגריתו֗ן

קרא לגוברין דבחיליה/ למכפתינהו ומרמינהו/ לאתון נור֗א

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ום/ צוח᷈א ינ᷈ה ל᷈רון/ שמי᷈ן פט᷈ת ל᷈אי

רבנותא בסכנתא/ לא שנו בסרבלא/ פטשא וכרבל֗א
רמיו לגו אתון נורא כפיתין/ ולא אינזקו בהבלא

ריח נור לא עדת בהון/ בגושמיהון לא שלט הבל֗א

ך᷈וי ל᷈לא יה᷈רין/ ב᷈א כפ᷈ן ל᷈אנ

 שלח מלאך תקיף מלאכא גבריאל/ דטאיס עלמא בתרין
טיס֗י

שגר מלבד/ וא[ינ]ין מלגיו/ ועבד ניסי בגו ניס֗י
שיתא איתעבידו בה/ ביומא דאיתסיאו הוגניס֗י

יהו֗ן᷈ו תלת᷈ום/ צוח᷈א ינ᷈יה ל᷈רן/ שמ᷈ן פט᷈ת ל᷈אי

 תוה ננסא/ וקם באתבהלא/ כד חמא ארבע שריין/ מהלכין
בגו נור֗א

תיתו ופוקו/ עבדוי דעילאה/ מלך מלכי֗ן
תמהוי ואתוי/ אישתעו כמה רברבין/ נצחנוי בקרוי פלכי֗ן

תיהו֗ן᷈ו תל᷈ך/ צוח᷈וי ל᷈לא יה᷈רין/ ב᷈א כפ᷈נן ל᷈א

הללו קדם יי עממיא/ אמר חנני֗ה
שבחוניה כל אומיא/ אמר מישא֗ל

ארום תקוף/ עלן טוביה דבשמיא/ אמר עזרי֗ה
:וקושטא דייי לעמיא/ אמר גבריאל

 Ми не зважаємо ні на тебе, ні на твого“ (ל) 
ідола!” – сказав Хананія.

 Ми не сумніваємося, що наш Бог може“ (ל)
зробити чудо, щоб погасити вогонь!” – сказав 

Мішаель.
 – ”!Це мій Бог, якому ми співали на морі“ (ל)

промовив Азарія.
“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули всі троє.

“Шедрах, Мешах і Авед-Неґо,
.Поруште Тору Мойсеєву та ін (מ)

 Будьте сліпими до Його слів та до (מ)
богослужіння і не згадуйте їх більше!” 

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

 Ми сяяти будемо, заповіт Його“ (נ)
виконуючи!” – сказав Хананія.

 Присяги Цареві Небесному ми вірно“ (נ)
триматимемося!” – промовив Мішаель. 

 Ми житимемо навколо скарбів“ (נ)
незліченних!” – відповів Азарія.

“Ми не зрадимо Його...” і т. д.

 Я відкидаю уявлення, що юдеї їх“ (ס)
визнають!” – сказав їм спокусник.

 Я викарбував халдейські знаки на“ (ס)
зворотній стороні мого ідола –

 Я пояснив їм, як вклонятися моєму ідолу (ס)
належно”.

“Є у нас Захисник…” і т. д. 

 – ”!Не боїмося ми бути спаленими за це“ (ע)
сказав Хананія.

 Всевишній може врятувати нас від твоєї“ (ע)
руки і від гарячої печі!” – сказав Мішаель.
 Вклонятися чи не вклонятися – за цей“ (ע)

вибір ми будемо вкинуті до печі зв’язаними”, – 
сказав Азарія.

 
“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – всі 
троє вигукнули.

 Подумати і рішення прийняти – така“ (פ)
можливість буде кожному дана, – сказав 

Карлик-Спокусник. –
Ми відокремили для кожного завісу і дали (פ)

табличку, тож зважте й напишіть.
 Мій наказ: три дні у в’язниці ви будете (פ)

сидіти”.
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  “Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє. 

 Табличка перша: “Чи знехтуємо ми ім’ям (פ)
нашого Бога?” – Хананія написав. 

 Рішення друге: “Хіба Господь не змусить (פ)
нас відповідати на Суді?” – написав Мішаель.

 Відповідне рішення – нам належить“ (פ)
убитими тобою бути”, – написав Азарія.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули усі троє.

 Нехай юнак буде переплавлений і“ (צ)
прославлений у спокусі!” – суворо наказав 

Карлик-Спокусник.
 Та кожен із ватажків військових скрикнув, і (צ)

кожен воїн, і кожен той, хто стояв:
 Обличчя ідола змінилось через чудо і (צ)

сильний Божий гнів!
“Є у нас Захисник…”

 Звук цвіркуна для пса звучить немов“ (צ)
тривога”, – сказав Хананія.

 Наше рішення – прагнення святості і“ (צ)
підтримки для братів наших”, – промовив 

Мішаель. 
 Наш послух спонукає очевидця присягати“ (צ)

за правдивість наших слів”, – сказав Азарія.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули усі троє
 
 Покличте Єремію-пророка, щоб скасувати“ (ק)

його посаду, – вони-бо були підпорядковані 
йому!” – сказав Карлик-Спокусник.

 Моїм остаточним рішенням є страта“ (ק) 
бунтівників!” 

 Він наказав воїнам свого війська зв’язати (ק)
його [Єремію] і вкинути до палаючої печі.

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє. 

 Керівництво народу в небезпеці; та нижній (ר)
одяг юнаків, штани і тюрбани не ушкоджені 

вогнем.
Їх кинули всередину палаючої печі (ר)
зв’язаними, та вогонь не зашкодив їм:

 Навіть запаху диму не було від них чутно, і (ר)
вогонь не мав влади над тілами їхніми.

“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!”
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 Він послав ангела сильного, ангела (ש)
Габріеля, що перед тим двічі облетів навколо 

світу.
 Він звільнив їх сам, і нікого не було поряд з (ש)

ним; чудо з чудес він здійснив:
 ,Джерело води утворилося в печі в той день (ש)

коли шляхетні юнаки були випробувані.

“Є у нас Захисник, і Його ім’я не дрімає!” – 
вигукнули усі троє.

 Карлик-Спокусник був вражений і стояв (ת)
збентежено, коли він побачив чотирьох князів, 

що ходили серед вогню.
 ,Прийдіть і принесіть, о раби Всевишнього“ (ת)

хвалу Царю царів! 
 Прийдіть і подивуйтеся з цих великих (ת)
людей, що переможцями стали у сильній 

спокусі!”
“Ми не зрадимо Його і не будемо твоїми!” – 
вигукнули всі троє.

“Співайте перед Господом, о народи!” – сказав 
Хананія.

“Хваліть Його всі племена!” – промовив 
Мішаель. 

“Бо Він Всемогутній, Піднесений – відкрилася 
нам доброта Його небесна!” – проголосив 

Азарія.
“І праведність Господа – навіки!” – сказав 

Габріель.

Поема має складну архітектоніку, що базується на ритмічному чергуванні поетич-
них рядків: 3 рядки (починаються з однієї й тієї ж літери алфавіту) – промова Карлика-
Спокусника, 3 рядки – відповідь юнаків (починаються з наступної літери алфавіту). 
Після кожного “куплету” з трьох рядків з’являється рефрен, після слів Спокусника:

 יהו֗ן᷈ו תלת᷈ום צוח᷈א ינ᷈ה ל᷈רן שמי᷈ן פט᷈ת ל᷈אי
“Є у нас Захисник – ім’я Його не дрімає!” – вигукнули троє юнаків.
Після відповіді трьох юнаків:
תיהו֗ן᷈ו תל᷈ך צוח᷈וי ל᷈לא יה᷈רין ב᷈א כפ᷈נן ל᷈א
“Ми не зрадимо – не будемо твоїми!” – вигукнули всі троє.
Таке чергування звертань Карлика-Спокусника і відповідей єврейських юнаків по-

вторюється десять разів: десять “куплетів” – слова нечестивого царя (всього 30 рядків, 
по три на кожну літеру алфавіту), і десять – відповіді (ще 30 рядків). Весь діалог охоп-
лює 20 літер алфавіту (від א до ר); рядки, що починаються на дві останні літери (ש і ת), 
присвячені розповіді про чудове визволення юнаків ангелом Габріелем (Гавриїлом). До 
того ж весь акровірш має обрамлення: короткий вступний прозовий пасаж на початку 
та віршовану доксологічну кінцівку.

Тип віршування – докласичний; основа – рядок, завершення якого позначене спе-
ціальним знаком; рима вкрай нерегулярна, з’являється спорадично: -ון тричі (включаю-
чи рефрен); -יה двічі; рима-повтор слова צלמי – двічі, -כון двічі (+ рефрен -הון),       тричі, 
-тричі. Подекуди трапляються ви בלא- ,двічі חיל- ,двічі בו- ,двічі סי- ,двічі דאי- ,тричі גו-
падки внутрішньої рими, що позначає цезуру в середині рядка: -מיי тричі, -יי\ייה тричі, 
 .двічі; асонанс [ān] – двічі – רועין в чотирьох рядках, рима-повтор слова מיא-

-כין
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Цікавим фактом є використання в поемі приказки: צרצרא לכלבא שוית לאבזריי – [Звук] 
цвіркуна для пса [звучить] немов тривога.

Особливості синтаксису. У цілому синтаксис має вигляд більш прозовий, ніж пое-
тичний: поема сюжетна, з розповідною основою; тим більше автор не ставив собі за 
мету дотримуватися принципу римування. У творі зустрічаються характерні для докла-
сичної поезії риси: вживання дієприкметників для позначення теперішньої і майбутньої 
дії, використання перифрастичних форм дієслова, активне вживання підрядних речень, 
об’єктних займенникових суфіксів при дієсловах. З’являються і типові синтаксичні 
аномалії: неузгодження підмета і присудка, рефлексивні породи дієслів вжито в актив-
ному значенні, нестандартні форми генітивних словосполучень.

Морфосинтаксис дієслів. 
Зворотне дієслово вжито в значені активної дії: מאוריתא דמשה אסתכלו – Від Тори Мой-

сеєвої відступіть! (אסתכלו – ithpael).
Дієприкметники:                     – Ми не зрадимо (рішення зробити щось у майбутньому, 

без корегування попереднім дієсловом); גרימין אתון גרמיכון – Ви рішення своє ухвалюєте 
(теперішній час); אי לא אתון כרעין... דאתון כרעין דלא בטיבותכון – Якщо ви не вклонитеся… то 
вклонитеся проти своєї волі (дієприкметник і в протасисі, і в аподосисі умовного ре-
чення); אנן אמרין ל>א>להא דשמיא  А що ми скажемо Богові Небесному? (майбутній – ומה 
час); זריק אנא יתכון – Вкину я вас… (майбутній час); ועימיה שרי נהורא – І з Ним перебуває 
світло (теперішній час); זעיף אנא עליכון דאתון מרדין עלי – На вас я гніваюся за те, що по-
встаєте ви на мене (теперішній час); ולא פריק יתכון – …і не рятував Він їх (минулий час, 
корегується попереднім дієсловом        ); ארבע שריין מהלכין – четверо князів ходили… 
(корегується дієсловом основного речення חמא).

Перифрастичні конструкції לית + дієприкметник вживаються тричі для позначення 
звичної та характерної дії або стану, наприклад: לית אנן פלחין – ми не вклоняємось; לית אנן 
.ми не боїмося – לית אנן פלחין ;ми не сумніваємось – לית אנן חששין ;ми не зважаємо – משגיחין

Аномальні конструкції речення: יליף לך מן פרעה רשיעא – Хоча б навчив тебе від фарао-
на нечестивого (= хоча б навчив тебе фараон нечестивий);

Безсполучниковий зв’язок: רבנותא בסכנתא לא שנו בסרבלא פטשא וכרבלא – Керівництво [на-
роду] в небезпеці, || [та] нижній одяг юнаків, штани і тюрбани не ушкоджені вогнем; 
 Навіть запаху диму не було від них чутно, [і] – ריח נור לא עדת בהון בגושמיהון  לא שלט הבלא
вогонь не мав влади над тілами їхніми. 

Нестандартна побудова іменного речення з часткою ד: פטרונן דתיאורן יתך – Наш Захис-
ник спостерігає за тобою (букв.: що спостерігач тебе). 

Casus pendens: דחלתא דצלמא לית הוא בליבא – Страху ідольського – його немає в серці!
Неузгодження підмета і присудка: גופיכון יתעביד – тіла ваші загинуть (підмет – мно-

жина, присудок – однина); שיתא איתעבידו – джерело утворилося (підмет – однина, прису-
док – множина).

Нестандартна nota accusativi – частка דירמיה קרא   Покличте Єремію…; прямий – ד: 
додаток вводиться часткою ית, коли він виражений займенниковим суфіксом: יתך, יתכון; і 
один раз ית вводить прямий додаток-іменник: הלא יי΄ יבדוק ית דינאי – Чи не дослідить Гос-
подь наш суд (= наші справи на суді)?

Особовий займенник הוא у функції підмета: והוא גלי עמיקתא ומסתרתא – Але ж Він від-
криває глибини і таємниці; חי וקיים הוא – Живий і Сущий Він; а також як copula (в емфа-
тичній позиції): יחיד הוא אלהנא – Є лише Єдиний Бог наш. 

Закінчення множини іменників, прикметників та дієприкметників י- [-ē] замість нор-
мативного ין- [-īn] (східноарамейський елемент): ,משתמודעי ארנוני,דפוסי,  גולגלי  מומי;   וזימי; 
.סמני, פיסקי ורגושי, חזי, מרודי, טיסי, ניסי

Запозичені слова: קיריס (гр. Κυριος) – Господь; אנדרטי (гр. ανδριας) – статуя, ідол; 
-радни – (гр. συγκλητος) סנקליטין ;заступник, захисник, покровитель – (гр. πατρον) פטרון
ки; פרוסטגמא (гр. προσταγμα) – рішення, наказ; סרבלא וכרבלא – штани і тюрбани (перські 
слова); דינמוס (гр. δυναμις) – сила; תיאורן (гр. θεωρος) – спостерігач.

טלקית

 אנן לא כפרין



Д. В. Цолін

126                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

Словотворення. Абстрактні дієслова із займенниковими суфіксами та артиклем: 
-послух наш; або з означеним артик – צתינן ,бажання наше – צבינן ,воля ваша – טיבותכון
лем: רבנותא – влада, керівництво; סכנתא – небезпека.

Поема п’ята. Присвячена Третій заповіді, про що свідчить її назва – “Не промовляй 
[імені Господа надаремно]” (לא תשא). Проте застережень щодо благоговіння перед іме-
нем Бога у творі не зустрічається, натомість автор зображує видіння пророка Мойсея, 
коли той був на горі Синаї. У видіннях передано велич і красу престолу Всевишнього і 
могутність Його панування над світом, виразно присутня ідея благоговійного трепету 
перед Ним. Розповідь ведеться від першої особи. У поемі присутні численні алюзії на 
видіння пророка Єзекіїля (Єзек. 1–10), на Книгу Пророка Даниїла (עתיק יומין, Дан. 7:9), а 
також на апокрифічні твори, зокрема на Книгу Еноха. Як і в попередніх поемах, при-
сутній мотив Нареченої Бога – алегоричного зображення народу Ізраїлю, – що стоїть 
по правиці Його престолу.

לא תשא
אמר משה/ כד סליקית למרומא

איתפחחו לי תרעי שמיא 
:וחמית מה בעיליא

חמית בריוא בענוניה
דיתיב על טועני֗ה 

וכלתא ליה בימיניה
ודחילית מיניה

חמית גיבר גיברין
דמשתי רקיעא מן נורין
וטפחית במיין קרירי֗ן

ומיא לא חסירין

חמית דטאיס/ וקא מעל֗י
ורחמין מתמל֗י

וכעתיק יומין מתגל֗י
והוא מתחמי מיל֗י

חמית הדור֗א
פריס כי נשרין בשופר֗א
דלא תחמי עינא דסיקר֗א
מה דהוה עביד בטומרא

חמית וותיקא תמי֗ך
ונפלין סמי֗ך

מרומם וממי֗ך
והוא ער ולא דמיך

חמית זה אלי ענוו֗ן
וגאות עימיה יהיב֗ן
מחי ומסי מתכוו֗ן

אלף אלפין/ ורבוא רבבן

חמית חייא וגיבר֗א
ממית ומחייה בגבור֗ה

צייר בקבלא/ ומפיק לנהור֗א
בלא בוצין ולא מנרא

Не вимовляй!
,Сказав Мойсей: «Коли на висоту піднявся я (א)

ворота небес відкрились для мене,
і я побачив те, що на висотах.

Я бачив (ב) Творця на Його хмарі,
що сидів на Своєму престолі,

і Його наречену по правицю від Нього, –
і стало страшно перед Ним.

Я бачив (ג) Володаря сильних ангелів –
тих, що небо зі світла сплітають;

поринув я в холодні води,
і води ті були безмежні.

Я бачив (ד) Того, Хто летів, і став наді мною,
і милості сповнився.

І коли Давній Днями відкрився,
Він видимим для мене став.

Я бачив (ה) славу,
що велично, мов орли, ширяла в небі, –
жоден прискіпливий погляд не бачить,
із чого зроблена вона, – то таємниця.

Я бачив (ו) твердь міцну,
а поряд велетні –

на висотах та внизу;
та Він пильнує і не спить.

Я бачив: (ז) ось мій Бог – упокоримось Йому,
і славу дав Він нам величну;

вражає Він, і Він же зцілює – надію покладають
тисячі тисяч і десятки тисяч десятків тисяч на Нього.

,Я бачив істот живих і Мужа (ח)
що вбиває і воскрешає могутньо,

Хто творить темряву і світло виводить
без кресала і без світильника.
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חמית טבע מאזני֗א
בקושטא תליא/ תיקלא זיווגי֗א

דמסככיניא ודעתיריא
חמית יקידיא מתחמיי֗ן

דמיין דלעיל מיין
ודלרע מיין/ כוליה כליל דמיין

חמית כביש חימת֗א
ומקדים רחימת֗א

ולממהחוק חובין בינת֗א
ולמכתב זכוון דעתא

חמית לכורסייה מקב֗ע
ובגינסין דגור מצב֗ע

בחיון ארב֗ע
ובצורן ארבע

חמית מלאכין/ דקודין ובורכי֗ן
חמש מאה שנין אריכי֗ן

ונור ותלג מפתכין

חמית שר >נהרין דנו֗ר
ושורין תלג על נו֗ר

נור אכלא נו֗ר
>ושלם בין תלג לנור

[blank space in MS]

חמית שרפיא בגושמיהון
קיימין על רגליהו֗ן

תלג גופתהון
ונור אפיהון

חמית עייניין צייפי֗ן
וקמתון כייפי֗ן
כולהון כפיפי֗ן

מן שית ושית גדפין

חמית פתחין/ מצליין ומתעניי֗ן
>בכל אתר/ דהויין >הננו עניין

[blank space in MS]

חמית צווחין באימת֗א
ק~ק~ק תלת֗א

ומכסין בטלפת֗א
מן קדם מרי דרתא

[scribal sign indicates letter qof missing from alphabetic 

acrostic]

חמית רוחא דנפקא֗
ורשעה [חז]ק֗ה
וגירין ברק֗א
דממה דקה

חמית שכינתיה דאל֗י
ותרין מלאכי חבלה/ קיימין לקובל֗י

בקוסטינרי וגוזלי/ דעדק ממללי

Я бачив (ט) подобу ваги,
що важить чесно і правдиво
для бідняків і для багатих.

Я бачив (י) палаюче полум’я,
що над верхніми водами;

і те полум’я, що нижче води, і що серед води.

Я бачив (כ) дорогу гніву,
та милість ішла перед ним,

і все це – щоб винести вирок за гріхи розуміння;
і для запису заслуг знання. 

Я бачив (ל) Його престол могутній
і покоління вигнання, зображені

у вигляді звірів чотирьох
і чотирьох образів.

Я бачив (מ) ангелів, що падали і схиляли коліна
протягом п’ятисот років, –

це вони вогонь і сніг відкривають.

Я бачив (נ) ріки вогню
й засніжені вершини гір над вогнем:

вогонь поглинав вогонь,
та згода була між снігом та вогнем.

Я бачив (ש) серафимів у їхніх тілах,
що на своїх ногах стояли;

тіла їхні – мовби сніг,
обличчя їхні – немов вогонь.

Я бачив, (ע) як очима вони дивились пильно
й свої долоні піднімали;

усі вони схилялися
на шість напрямків відповідно до шести своїх крил. 

Я бачив, (פ) як вони відкривали свої обличчя, молячись і 
відповідаючи – 

на кожному місці, де вони були, вони відповідали.

Я бачив, (צ) як вони вигукували в трепеті
трикратно: (ק) “Свят, (ק) Свят, (ק) Свят!”
І закривали вони свої обличчя крилами 

перед Володарем Судної Палати.

Я бачив, (ר) як вітер виходив зі сховища,
і шум великий,
і стріли світла,

і мовчання тишу.
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חמית תמן יתהו֗ן
ואתבהילית מנהו֗ן

ואלהי כסי יתי/ וליה אנא יהיב שבחא

Я бачив (ש) Присутність Бога
і двох ангелів руїни, щоб звинуватити

катів і розбійників, що оніміли від страху.

Я бачив (ת) їх там;
І був збентежений від їхнього я виду,

але покрив мене Господь, і я Його прославив».

Тип віршування – класичний, основа – куплет із чотирьох рядків (15 куплетів), трьох 
(6 куплетів) або двох (1 куплет) рядків і з регулярною римою, що є однаковою в межах 
кожного куплету. У більшості випадків (крім куплетівד та צ, що складаються з двох ре-
чень) куплет збігається зі складним реченням, що розбивається на ритміко-синтаксичні 
одиниці – рядки.

Поетичний рядок може збігатися з основою речення, тобто в ньому є підмет і прису-
док (43 рядки); в інших випадках частина речення (головним чином, додаток) утворює 
наступний рядок, що збігається лише зі словосполученням (10 рядків); ще в інших ви-
падках два короткі речення розташовані в межах одного рядка (3 рядки); рядок також 
може формуватися з цілого речення та одного слова з наступного речення, що залише-
не заради підтримки рими (4 рядки). Такий принцип віршування свідчить про відхід 
від моделі докласичної поезії рядок – речення і перехід до строфічної будови вірша. 

Подекуди зустрічаються ще зразки примітивних докласичних квазірим: чотирикрат-
ний повтор слова נור (“вогонь”) у кінці кожного рядка в куплеті (נ); двічі рядки завер-
шуються словом מיין (“води”) в куплеті י; двічі – числівником ארבע (“чотири”) в (ל). 
Проте подекуди з’являються ще й не просто рими, а й рими-омофони, антонімічні за 
значенням, використання яких є ознакою вишуканості фонетико-семантичного оформ-
лення поезії: חימתא (“гнів”) / רחימתא (“милість”); מתחמיין (“палаючі”) / מיין (“води”). 

Більш впорядкований вигляд має і ритмічна будова поетичного рядка в структурі ку-
плету: кількість наголошених одиниць (стоп) у рядку дуже рідко сягає 5 (лише в 3 ряд-
ках), найчастіше – 3 стопи (33 рядки), 2 стопи (22 рядки) та 4 стопи (18 рядків). Тобто, 
як і в перекладах біблійної поезії в таргумах, кількість наголошених одиниць не пере-
вищує п’яти, проте виявляється стійка тенденція до їхнього скорочення, що, знову ж 
таки, зумовлено строфічною будовою вірша. 

Особливості синтаксису. Порівняно з розглянутими нами поемами класичного періо-
ду синтаксис цієї поеми має більш впорядкований виглядає. Зокрема, варто відзначити 
такі риси: коректне використання дієслівних порід – рефлексивні породи для позначен-
ня активної дії не зафіксовані, єврейські дієвідміни (niphal, hophal) та конструкція wyyqtl 
не засвідчені; широко вживаються дієприкметники для позначення тривалої і повторю-
ваної дії в минулому, при цьому час корегується попереднім дієсловом qtl-дієвідміни

 часте використання іменних (бездієслівних) речень для опису 
“небесних” реалій (כלתא ליה בימיניה; מה בעיליא – у функції додатка; ||מיא לא חסירין; ונפלין סמי֗ך 
בין תלג לנור ונור אפיהון; ושלם  גופתהון;  וממי֗ך; תלג   а також підрядних означальних (13 ;(מרומם 
речень), підрядних у функції додатка (5 речень), підрядні обставини, часу і місця пред-
ставлені лише по одному реченню в тексті поеми.

Безсполучниковий зв’язок у складних реченнях використовується в гімнологічному 
контексті, як імітація біблійного віршування: זה אלי ענוון – Це Бог мій – ми упокорились 
(див. Вих. 15:3); ומסי מתכוון  вражає і зцілює – ми покладаємось [на Нього] [Він] – מחי 
(див. Повтор. 32:39); або ж як пояснення попереднього речення в описах побаченого 
(див. куплет נ). 

Прямий додаток переважно вводиться без nota accusativi (відомий лише один випа-
док з ל: חמית לכורסייה – я бачив Його престол; та один з ית із займенниковим суфіксом: 
 .(але Бог покрив мене – ואלהי כסי יתי

;(.та ін יתיב, טאיס, מפתכין)
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Вживання артикля -א не завжди пов’язане з категорією визначеності: в однаковій 
кількості означені (12) і неозначені (12) іменники мають артикль. Проте трапляються й 
особливі випадки: слово “води” מיין вживається без артикля, на відміну від нормативно-
го מייא із псевдоартиклем (ця форма характерна і для докласичної поезії)5.

Генітивні сполуки. Status constructus: תרעי שמיא – ворота небес; כביש חימתא – дорога 
гніву; זכוון דעתא – заслуги пізнання; טבע מאזניא – образ вагів; מרי דרתא – Володар [судової] 
палати; מלאכי חבלה – ангели руїни; іменник + ד + іменник: עינא דסיקרא – пильний погляд 
(букв.: око уваги); גינסין דגור – покоління вигнання; נהרין דנור – ріки вогню; іменник + займ. 
суфікс + ד + іменник: שכינתיה דאלי – присутність Бога; зустрічається також нестандарт-
на форма: גירין ברקא – стріли блискавки (замість нормативного גירי ברקא або גירין דברקא).

Вжито два запозичених слова: גינסין (гр. γενεσις) – покоління; קוסטינרי (лат. quaestion-
arius) – кат.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що новий вид віршування, який 
з’являється в класичний період, пов’язаний не тільки зі строфічною будовою вірша (а 
не рядковою, як у докласичний період), а й із процесом “очищення” лексики, грамати-
ки і синтаксису арамейської мови, з намаганням привести її до норм біблійної арамей-
ської. Цей висновок буде підтверджено в наступних п’яти поемах, що розглядатимуться 
у другій частині нашої статті.

До того ж виявлено деякі особливості поетичного синтаксису. Для поем-споглядань 
(три поеми з розглянутих нами), присвячених роздумам над глибиною змісту заповідей 
Божих або ж метафоричному опису подій священної історії, як правило, характерне 
вживання складних синтаксичних конструкцій – складнопідрядних речень з кількома 
підрядними, складних речень змішаного типу, розширених умовних періодів, а також 
іменних речень для поетичного визначення понять та ідей. Для поем із сюжетом (дві 
поеми) характерний синтаксис, наближений до прози: прості дієслівні речення, склад-
нопідрядні, складносурядні, рідше – безсполучникові речення, структура яких не від-
значається надмірною складністю. Ця тенденція буде продемонстрована нами і в другій 
частині статті на матеріалі наступних п’яти поем. Ці особливості стосуються поезії як 
докласичного, так і класичного періодів. 

1 Це питання є недостатньо вивченим, і в цьому досліджені ми наводимо кілька прикладів, 
що їх можна віднести до живої розмовної арамейської мови, зокрема деякі прислів’я (див. далі). 

-лат. calamus = очерет, палич >) קולמוס ;разів (< πατρων = Заступник, стосовно Бога) פטרון 13 2
ка для письма); 2  פנטרין рази (< πανθηρ = пантера, барс); מטרונא (< лат. matrona = матрона, пані); 
 פרוסטגמא ;(συγκλητος = сенатор, радник) סנקליטין ;(ανδριας– αντος, = скульптура, образ, ідол) אנדרטי
(προσταγμα = постанова, декрет); סרבלא (перське штани; грецьке σαραβαρα); הוגניס (ευγενης = 
шляхетний); גינסין (< γενεσια = святкування дня народження або відзначення дня смерті); קוסטינר 
(< лат. quaestionarius = кат); הליסטון (ηλιαστος = ароматизоване вино); קוזמוס (κοσμος = світ); 
 ;(лат. palatium, гр. παλατιον = палац >) פלטין ;(σιγμα, мн. σιγματα = напівкруглий диван >) סגמוטין
.(грецьке γνωμη = думка, ідея >) גנמוס

3 Деякі з цих поем, написані арамейською мовою, проаналізовані А. Розенталем [1966 רוזנטל].
4 Слово ננסא “карлик” вживається щодо Навуходоносора в мідраші Песікта Раббаті 31. В на-

шому перекладі ми перекладаємо цей слово як Карлик-Спокусник. У мідрашах і таргумах відоме 
також інше принизливе ім’я-омофон Навуходоносора –נבוך Навух, тобто “принижений”.

5 В усталених виразах означений іменник може не мати артикля: גיברין גיבר   я бачив – חמית 
Володаря сильних; пор. із עתיק יומין – Давній Днями.

ЛІТЕРАТУРА

Elbogen I. Jewish Liturgy: a Comprehensive History / Translated by Raymond Scheidlin. New 
York, 1993.

Heinemann J. Remnants of Ancient Piyyuṭim in the Palestinian Targum Tradition // Hasifrut, 
1973, № 4.



Д. В. Цолін

130                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

Klein M. L. The Fragment-Targums of the Pentateuch According to their Extant Sources. 
Vols. I–II. Rome, 1980.

Klein M. L. Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch. In 2 volumes. 
Vol. 1. Cincinnati, 1986.

Rabbi Yitzchok Kirner with Lisa Aiken. The Art of Jewish Prayer. Northvale, New Jersey, Lon-
don, 1991.

Roberts C. H. Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt. Oxford, 1976.
Rosén H. B. Palestinian κοινη in Rabbinic Illustration // Journal of Semitic Studies, 1963, № VII. 
Smelik W. Orality, the Targums, and Manuscript Reproduction // Paratext and Megatext in Jewish 

and Christian Traditions. Leiden, 2003.
Some Unpublished Piyyutim from the Cairo Genizah. By Meir Wallenstein. Manchester, 1956.
Weinberger Leon J. Jewish Hymnography. A Literary History. London – Portland, Oregon, 1998.
Zunz L. Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. Berlin, 1865.

 יהלום יוסף. תחביר הפיוט הקדום (כולל יניי) כיסוד לסיגנונו. חיבור לשם קבלת תואר דוקפור לפילוספיה הוגש לסינט
האוניברסיטה העברית ,1974

 יהלום יוסף ומיכאל סוקולוף. שירת בני מערבא. שירים אראמיים של יהודי ארץ-ישראל בתקופה הביזנט. ירושלים
:האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,1994

 יהלום יוסף. שפת השיר הפיוט הארץ-ישראלי הקדום. ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י“ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית
1985,

פליישר עזרא.שירת-הקודש העברית בימי-הביניים .ירושלים: בית הוצאת כתר ,1975
 רוזנטל אברהם בן אליעזר שמשון. הפיוטים הארמיים לשבועות :בחינתם הדיאלקטית ותרומתם למילון הארמי. ירושלים

1966,



Східний світ, 2014, № 1                                                                                                           131

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Меджліс як демократичний інститут

Для пострадянської (або фроммівської авторитарної)1 людини той факт, що звичайні 
громадяни можуть об’єднуватися і створювати стабільні суспільні інститути, авто-

номні від офіційної влади, без або навіть попри санкції державних інститутів, виходить 
за межі інтелігібельності. У нашому польовому матеріалі є текст, який чудово ілюструє 
це спостереження:

...Что же такое меджлис? Что позволяет этой группке людей препятствовать государ-
ственной машине? Вот эта небольшая группа людей, тот небольшой объем знаний, который 
у них есть, тот небольшой физический объем, который у них есть, буквально несколько 
десятков человек, и целое государство не может с этим блоком справиться. Не понятно...2 

Активіст ГО ‟Себат” Рінат Шаймарданов замислюється над феноменом Меджлісу 
і... приходить до характерного конспірологічного пояснення: активісти Меджлісу лише 
знаряддя у великій змові всесвітнього масштабу, спрямованій на те, щоб завдати шкоди 
кримськотатарському народу (sic!), і цей план почав реалізовуватися дуже давно – при-
наймні з тих часів, коли Захід надавав підтримку радянським дисидентам: 

Есть некие структуры, которые, возможно, стоят за пределами государства Украина. 
Внешние формы по отношению к Украине. И... проект “Мустафа Джамилев” создавался 
не Ющенко, Кучмой или даже Кравчуком, а с начала его деятельности, с 70-х годов. 

Яким чином можлива організована автономна суспільна дія? У чому природа влади, 
яку має Меджліс, бо здатність “опиратися державній машині” означає мати якусь міру 
влади. Усе це законні питання, пошук відповіді на які становить необхідну передумову 
розвитку громадянського суспільства. Той спосіб, у який самі активісти національного 
руху обґрунтовують створені ними інститути, також є частиною відповіді на ці питан-
ня. У рамках відповіді, що її пропонує національний рух, автономність властива наро-
ду, нації, відповідно джерелом влади Меджлісу є кримськотатарський виборець. Отже, 
Меджліс отримує свою частку влади в той самий спосіб, що її отримують інститути 
держави. Цим пояснюється глибинне несприйняття Меджлісу з боку влади, яке важко 
не побачити навіть тоді, коли влада нібито йде на кооперацію з ним. Адже офіційна 
влада свідомо чи несвідомо бачить у Меджлісі конкурента. Вона, з одного боку, в якійсь 
мірі вимушена співпрацювати з Меджлісом, бо не може не усвідомлювати, що та част-
ка влади, яку він має, справжня, що в рамках кримськотатарської спільноти Меджліс є, 
мабуть, більш легітимним владним інститутом, ніж сама держава. А з другого боку, 
влада ніколи не визнає Меджліс офіційно, бо то означатиме делегування владних по-
вноважень, а це дорівнює щонайменше революції у способі державного управління. 
Адже, попри чималий зовнішній тиск, спрямований на децентралізацію, який спира-
ється на світовий досвід, накопичений у сфері технологій управління як у державному, 
так і в приватному секторі, така інновація, як делегування повноважень, чи визнання 
будь-якої інстанції на ділі, а не на словах, як рівного партнера держави – усе це й досі 
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видається неможливим в Україні на фоні панівних тенденцій до надмірної концентрації 
влади на горі ієрархії та її ерозії на місцях.

Разом з тим у рамках таких уявлень не можна визнати не лише Меджліс, а й окре-
мий, особливий статус кримськотатарського народу, бо ці питання поставлені в такий 
спосіб, що виокремити їх одне від одного не видається можливим. Отже, статус Медж-
лісу, що діє de facto, є мірою автономності цілої кримськотатарської спільноти. Саме 
цим можна пояснити ту суперечливу з погляду зовнішнього спостерігача ситуацію, 
коли Меджліс викликає потужну критику всередині спільноти, але існує консенсус 
щодо необхідності його збереження, аж до подеколи агресивної готовності обстоювати 
й захищати його. Усі ці смисли – від сприйняття Меджлісу як своєрідної запоруки 
державності до невідповідності між актуальним станом представницького органу 
кримських татар та ідеальними уявленнями – поєднуються в такому висловлюванні 
найбільш помітного опонента Меджлісу Васві Абдураїмова: 

До момента институциализации государственности представительный орган крым-
ских татар, бесспорно, нужен. Во-первых, как площадка для формирования соответствую-
щей политической и национальной элиты. Как школа политическая. Этот представитель-
ный орган должен быть таковым на самом деле, а не пародией на представительный 
орган…3

Окрім закидів у бік Меджлісу, які можна вважати симптомом невдоволення стату-
сом цілої кримськотатарської спільноти, існує й більш змістовна внутрішня критика. З 
огляду на те що, як було показано вище, основним ресурсом Меджлісу є його легітим-
ність, отримана внаслідок демократичної процедури, особливо варто відзначити ті мо-
менти, що стосуються дотримання Меджлісом демократичних процедур. Це в першу 
чергу стосується втручання Меджлісу у (ре)формування складу делегатів Курултаю 
та того факту, що, попри декларації, Меджліс насправді має більше влади, ніж Курул-
тай. Пор.: 

Меджлис чисто сугубо исполнительная служба национального движения. Должна 
была четко выполнять поставленные съездом народным – Курултаем – задачи4. 

Критику опонентів викликало виключення Руслана Бальбека зі складу Курултаю: 
Курултай – представительный орган, то есть он должен отражать все слои населения. 

…Курултай это не партия, чтобы взять и исключить человека5. 

Критики вказують на те, що Курултай як національні збори повинен мати у своєму 
складі представників опозиції, а не лише прихильників чинного керівництва Меджлісу:

...Курултай, который по своему определению представительский орган, там должны 
присутствовать мы (йдеться про Хізб ут-Тахрір. – О. Б.), хотя мы там не присутствуем, 
там двухступенчатая система, попасть туда тяжело, разные представители оппозиции, тот 
же Бекиров, вся оппозиция, которая существовала, она была там в свое время. Её поста-
вили вне закона, то есть нарушился диалог, что в результате вынудило оппозицию прибе-
гать порой к грязным методам, как сожжение чучела6. 

Жваву дискусію у кримськотатарській спільноті викликають питання, пов’язані з 
процедурою виборів, зокрема право членів Центральної виборчої комісії бути обра-
ними делегатами Курултаю. Той факт, що члени виборчих комісій різного рівня самі 
брали участь у виборах, був одним із пунктів критики Меджлісу з боку опозиції7. Пред-
метом обговорення також стала традиція поетапного проведення виборів та доцільність 
обмеження права бути обраним для осіб, що мають судимість. При цьому ЦВК висту-
пила проти поетапних виборів, заперечуючи нібито економічну доцільність такої про-
цедури порівняно з одночасним проведенням виборів8. Особи, що мають судимість, 
право бути обраними зберегли, причому аргументом на їхню користь стало тверджен-
ня про те, що багато ветеранів національного руху в радянські часи були засуджені за 



Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада...

Східний світ, 2014, № 1                                                                                                           133

політичну діяльність. Іншим питанням, яке розглядалося в рамках цієї дискусії, було 
врегулювання відносин між конкурентними групами, або “кримськотатарськими гро-
мадськими та політичними організаціями та блоками”. У підсумку обговорення було 
дещо вдосконалено змішану систему виборів9. Уся ця дискусія вочевидь зачіпає інтере-
си найбільш активних груп, у першу чергу тих, хто хоча б теоретично розраховує на 
реалізацію права бути (пере)обраним, та в другу чергу тих, хто має чіткі преференції 
щодо підтримки тих чи інших груп. 

У ширшому форматі критика процедурних аспектів функціонування Меджлісу та 
Курултаю викриває низку проблем, пов’язаних зі структурними умовами ефективного 
залучення громадян до процесу врядування. У намаганні позбутися опонентів у лавах 
делегатів Курултаю лідерська група Меджлісу продовжує дотримуватися логіки пове-
дінки активістського руху. Така поведінка є цілком прийнятною і для груп тиску – адже 
насправді, чи може, припустімо, профспілка дозволити собі мати потенційних штрейк-
брехерів у своїх лавах? З іншої точки зору, наведена критика вказує на структурну про-
галину в самому устрої кримськотатарського громадянського суспільства10 – дефіцит 
вільних просторів (free spaces of civil society), де політичні опоненти могли б підтриму-
вати комунікацію без моральної або подеколи й фізичної небезпеки для себе11. З вище-
наведеної критики випливає, що таким майданчиком точно не є Курултай. Треба при 
цьому зважати на те, що причини, з яких лідерська група діє саме в такий спосіб, не 
варто вважати цілком надуманими. Критики, вочевидь, не усвідомлюють тих ризиків, 
яких зазнає Меджліс, як організація, що діє у переважно ворожому оточенні, як і того, 
що навіть за сприятливих умов кожна організація може витримати лише певний обсяг 
внутрішніх протиріч без ризику розпаду або втрати курсу. Утім чинна схема відносин 
між Курултаєм і Меджлісом видається не оптимальною – насправді, саме такі системи 
самоврядування, які складаються з ширших представницьких зборів і значно меншої за 
складом і, відповідно, більш операціональної президії, що формується на їхній базі, 
власне, й покликані забезпечити певний баланс між плюралізмом опіній та потребами 
збереження послідовного курсу. 

Але така лінія поведінки щодо опонентів ґрунтується не лише на міркуваннях так-
тичної доцільності. За нею стоять ще й певні ідеологічні настанови, в основі яких уяв-
лення про внутрішній простір спільноти як строго впорядкований, ієрархічний і 
повністю гармонійний універсум. У рамках таких уявлень про національну єдність од-
ностайність є цінністю, а плюралізм радше небезпекою. Усі суспільні інститути – не 
лише власне представницькі органи чи органи самоврядування, а й організована релігія 
в особі Муфтіяту – мають бути підпорядковані єдиному задуму національного відро-
дження. Але принциповим є те, що інші гравці, які в той чи інший спосіб претендують 
на те, що вони становлять суспільно-політичну альтернативу, – кримськотатарська світ-
ська опозиція, релігійна опозиція, Себат, – насправді поділяють такі само настанови. 
Відмінність полягає бодай у тому, що такий само гармонійний універсум має, за їхніми 
уявленнями, обертатися навколо пропагованих ними цінностей (напр., ісламських) та 
надавати саме їм найвищий ранг у ієрархії. Цікаво, проте, що критика опонентів фор-
мулюється з позицій демократичних цінностей. Так, представники Хізб ут-Тахрір вба-
чають “определенные авторитарные тенденции” в діяльності Меджлісу12. Вони (разом з 
іншими представниками релігійної опозиції) в першу чергу заперечують його право 
контролювати релігійну сферу: “ДУМК и Междлис, к сожалению, я рассматриваю как 
одно целое, потому что на самом деле это так”13. 

Наведена критика дозволяє під іншим кутом зору поглянути на проблему участі 
громадян у прийнятті суспільно значущих рішень. Наявність представницького орга-
ну наче перетворює кримськотатарську спільноту з того стану, який Мансур Олсон 
називає “забутими групами” або “тими, хто страждає в тиші”14, в організовану спіль-
ноту, здатну більш-менш ефективно відстоювати принаймні частину своїх колектив-
них інтересів у комунікації з формальною владою. Міллі Меджліс, місцеві меджліси 
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на локальному рівні сприяють подоланню відстані між формальною владою і крим-
ськотатарською спільнотою, місцевою владою і місцевою кримськотатарською грома-
дою, примушуючи владу до певної міри враховувати те, що може бути подано як 
національний інтерес. Але чи долається в такий спосіб аж уся відстань від окремого 
громадянина з його потребами (або принаймні місцевої громади, на відміну від цілої 
кримськотатарської спільноти) до влади? Наскільки доступним і відкритим для грома-
дян та громадських ініціатив знизу є сам Меджліс? 

За нашими даними15, Меджліс видається більш доступним і дієвим інститутом по-
рівняно з формальною владою з погляду реалізації інтересів громадян (точніше, реагу-
вання на їхні звернення). У матеріалі проведених нами глибинних інтерв’ю є цікаві 
свідчення про те, як громадяни намагаються втручатися в діяльність регіональних 
меджлісів. Пор.: 

Мой отец – он такой активный, все ему надо. Сидел бы, допустим, ну что там, пенсия, 
там, 76 лет, нет, вот там: что наш Меджлис, почему ничего не делает? – там пойдет и 
нервы треплет члену меджлиса: это неправильно сделали, это правильно сделали16. 

У конфліктній ситуації в Алушті, коли керівництво місцевого меджлісу виступило з 
публічною критикою лідерів Міллі Меджлісу в програмі національного телеканалу, 
місцеві “старики” вирішили, що “надо спасать Меджлис”17. Позиція, сформульована в 
такий спосіб, зрештою призвела до зміни керівництва місцевого меджлісу під суспіль-
ним тиском. Ця ситуація дозволяє побачити соціально-семіотичну глибину в розумінні 
значення Меджлісу як “представницького органу”. У цьому контексті Меджліс висту-
пає як частина групової ідентичності, зовнішнього іміджу кримськотатарської спільно-
ти, який вона демонструє світові, що накладає певні моральні обмеження на поведінку 
членів організації. Моральна оцінка взагалі відіграє дуже важливу функцію у внутріш-
ній кримськотатарській критиці Меджлісу. 

Але погляд на Меджліс як близьку владу, на яку можна вплинути, як джерело під-
тримки або прямої допомоги змінюється зі зміною поколінь. Молодші групи з меншою 
імовірністю звертаються до Меджлісу з будь-яких питань. Для того, очевидно, є декіль-
ка причин. По-перше, привертає увагу той факт, що у кримськотатарській спільноті 
спостерігається чітка кореляція між віком і моральним авторитетом, характерна для 
більш традиційних суспільств. Так, опінії “старих”, “ветеранів” є важливою складовою 
соціальних санкцій. Наприклад, опозиція до Меджлісу активно намагається мобілізува-
ти собі на підтримку “ветеранів національного руху”. Іншим, ще більш важливим чин-
ником, на нашу думку, є безпосередній досвід взаємодії з лідерським активом Меджлісу 
під час протестних акцій 1990-х років, якого не має молодь. Для останньої Меджліс ви-
дається більш подібним до формальної бюрократії – вони бачили членів Меджлісу пе-
реважно вже в кріслах, а не в полі, як їхні батьки. 

У рамках сучасних уявлень фінансова прозорість і підзвітність вважаються необ-
хідними характеристиками демократичності суспільних інститутів. Існує спеціальний 
орган, покликаний забезпечувати підзвітність кримськотатарських представницьких 
органів, – Ревізійна комісія Курултаю, серед обов’язків якої18: 

– осуществлять контроль за работой и финансовой деятельностью Меджлиса крым-
скотатарского народа; 

– производить проверку целевого использования денежных средств и материальных 
ценностей, находящихся в распоряжении Меджлиса крымскотатарского народа, создан-
ных им органов, а также других органов национального самоуправления; 

– рассматривать жалобы, заявления, обращения граждан и организаций по вопросам 
деятельности органов национального самоуправления всех уровней и выносить по ним 
мотивированные решения; 

– систематически информировать через средства массовой информации обществен-
ность о ходе выполнения решений Курултая и деятельности Меджлиса крымскотатар-
ского народа. 
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Окреслений у Положенні про Ревізійну комісію механізм забезпечення зворотного 
зв’язку з громадськістю демонструє інституційну спорідненість з відповідними радян-
ськими підходами. Ті самі уявлення покладені і в основу чинного нині Закону України 
“Про звернення громадян”19. Проте в рамках сучасних уявлень про якісне врядування 
(good governance) обов’язок реагувати на звернення громадян становить лише необхід-
ну, але аж ніяк не достатню умову забезпечення ефективної підзвітності діяльності дер-
жавних органів та органів місцевого самоврядування. Відсутність проактивних зусиль 
з боку держави, спрямованих на інформування громадськості, фактично означає те, що 
тягар забезпечення прозорості держава перекладає на громадян, бо для її забезпечення 
саме вони покликані виступати як ініціатори і витрачати неабиякі власні зусилля. При 
цьому зрозуміло, що щільний і якісний контроль за діяльністю органів врядування в 
описаний спосіб можливо забезпечити лише за умов, коли формування подібних запи-
тів та звернень поставлено на професійні засади. 

Отже, так само, як і у випадку з державними органами, пасивний метод забезпечен-
ня підзвітності кримськотатарських представницьких органів залишає багато простору 
для необґрунтованих звинувачень і просто міфів, пов’язаних із тим, як Меджліс отри-
мує і використовує публічні кошти. Як ілюстрацію до цього дозволимо собі навести 
одну з найбільш яскравих і руйнівних для престижу Меджлісу легенд. У приватних 
розмовах нам неодноразово доводилося чути, що керівництво Меджлісу нібито отри-
мало величезну фінансову допомогу20 від міжнародних донорів, яку воно нібито розпо-
ділило на користь обмеженого кола своїх прихильників. У тих особливих умовах, у 
яких перебуває кримськотатарська спільнота, відсутність достатньої прозорості є сер-
йозним чинником ерозії авторитету і легітимності її представницьких органів. Але, зва-
жаючи на ці особливі умови, не можна не враховувати й зворотний бік проблеми. Адже 
інформація про ресурси Меджлісу цікавить не тільки громадян, колективні права 
яких він покликаний репрезентувати, а й численних опонентів, у тому числі таких, 
що мають у розпорядженні набагато більші владні ресурси. Чи не зашкодить, напри-
клад, демістифікація фінансових умов функціонування Меджлісу тій справі, яку він об-
стоює? Фінансова незалежність є важливою частиною автономії будь-якого суспільного 
інституту, але в сучасному українському суспільстві, де публічні фінанси становлять 
одну з найбільш непрозорих і корумпованих сфер, де фіскальні установи використову-
ються у невластивих цілях як інструмент політичної або економічної конкуренції, де 
вибірково застосовується правосуддя, фінансова незалежність інститутів громадян-
ського суспільства не гарантована майже нічим. За цих умов камуфляж і містифікація є 
найкращим методом забезпечення автономії будь-якого інституту громадського чи еко-
номічного, який не хоче або не може брати участі у клієнт-патронських відносинах, що 
пронизують мейнстрім української політики і ділового світу. 

Матеріальні внески важливі не тільки у прямій формі як фінансовий ресурс, вони 
несуть велике символічне навантаження. У суспільній свідомості гроші тісно пов’язані 
із самим феноменом влади21. З одного боку, наявність загальних внесків є підтверджен-
ням легітимності організації, вони створюють у кожного рядового члена відчуття “влас-
ності”, тобто того, що це є насправді твоя справа, бо ти вклався в неї22. Звідси постійні 
розмови про необхідність введення закяту (традиційного релігійного податку, який ре-
гулюється нормами ісламського права). Чому в цій дискусії використовується саме ша-
ріатський термін, а не податок, не членський внесок? Релігійна санкція реабілітує гроші, 
за якими в пострадянській суспільній свідомості закріпилися уявлення як про щось 
брудне, – переводить їх із темряви фінансів у світлу сферу моральних зобов’язань23. 
Так само вона вдало маскує той факт, що йдеться про збір внесків на політичні цілі, а 
політична сфера за пануючими уявленнями також сприймається як нечиста. У підсумку 
виявляється, що говорити про загальнообов’язкові матеріальні внески можна хіба що в 
таких ось метафоричних термінах, суспільство в кримськотатарському сегменті, так 
само як і в загальноукраїнському контексті, напевно, ще не дозріло до розуміння того, 
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що якщо ти хочеш мати якісь матеріальні наслідки від суспільно значущої діяльності, 
то комусь за це треба платити. Наслідком поновленої дискусії на тему індивідуальних 
внесків станом на 2013 рік, напевно, можна вважати рішення, що кандидати в Курултай 
тепер мусять наразі робити особистий фінансовий внесок на витрати, пов’язані з про-
веденням голосування. Але варто звернути увагу на те, що в такому форматі індиві-
дуальні внески збираються не на підтримку суспільно значущої політики, а за право на 
особисту роль у ній. Стійкий асоціативний зв’язок між політикою і приватним інтере-
сом, таким чином, залишається непорушним. 

З другого боку, в рамках панівних уявлень гроші становлять частину магії влади. 
Навіть кримські чиновники пошепки готові визнати Меджліс формою влади, але не 
тому, що він є демократично обраним органом, а тому, що він, на їхню думку, розпо-
ряджається якимись “фінансовими потоками”, які він нібито отримує з-за кордону. 
Частиною процедури відправлення влади як культу в рамках архаїчних уявлень є обда-
рування нужденних. Це створює ефект влади як нескінченного джерела усіляких благ. 
Давати гроші само по собі є атрибутом влади. Отже, коли активіст збирає по 20 гривень 
із членів громадської організації і виявляється, що вони разом можуть виконувати щось, 
чого до цього часу не зміг робити Муфтіят, тісно пов’язаний з Меджлісом, він гово-
рить: “...а они почему раньше сами не делали, у них же материальная база, а мы 
скидываемся, грубо говоря, по двадцать гривень”24. Він відчуває, що внаслідок свого 
матеріального внеску він дістав права давати оцінку тим, хто перебуває в позиції влади. 
Отже, отримувати гроші означає отримати певний моральний авторитет, тобто якусь 
частку влади. Збирати внески, зрештою, означає не тільки отримувати щось, а й діли-
тися – владою. Відомий усім факт, що внески Меджліс отримує від найбільш забезпе-
ченої частини кримськотатарської спільноти, на фоні подібних уявлень прочитується 
частиною кримськотатарської спільноти як те, що багатії заволоділи Меджлісом. 

Організацію, яка живе в рамках подібних уявлень, не було б коректно кваліфікувати 
просто як недемократичну (або частково авторитарну). Той факт, що Меджліс ще не 
досяг відповідного рівня демократичної участі і функціонує в рамках таких уявлень, 
радше свідчить просто про те, що він не є повністю сучасною організацією. Але наразі 
заради справедливості треба зазначити, що ступень його “несучасності” напевно відпо-
відає стану суспільної свідомості. З другого боку, враховуючи наполегливі спроби ре-
формуватися, він є організацією, яка намагається осучаснити свої політичні практики.

Опозиція та автономні групи в умовах обмеженого плюралізму
Під кримськотатарською опозицією прийнято розуміти світські групи, які висту-

пають проти лідерів Меджлісу кримськотатарського народу. На відміну від політичної 
опозиції у класичному розумінні цього терміна, кримськотатарські опозиційні групи 
не є опозиційними внаслідок відмінності їхніх ідеологічних засад. Усі вони так чи 
інакше поділяють ідеї та цінності кримськотатарського національного руху. Ці групи 
не пропонують ані відмінного від Меджлісу бачення інтересів кримськотатарського 
народу та суспільно-політичних проблем, що їх можна вважати актуальними для 
кримськотатарської спільноти на поточному етапі, ані, по суті, навіть шляхів розв’я-
зання цих проблем25. 

В уявленні опонентів, у підсумку головною провиною Меджлісу є недостатня (або 
нещира) відданість його очільників цінностям національного руху. У першу чергу 
йдеться про ідеал національної державності. А отже, ідейним гаслом кримськотатар-
ської опозиції є повернення до основ. Сценарій, типовий для кризових станів як у ра-
дянській, так і всесвітній історії: згадаймо ностальгію по “справжньому” Леніну за 
Горбачова, повернення до первісного ісламу та справжнього християнства за всіх часів. 
Але це також резонує з уявленням про ранній період в історії Меджлісу, коли він був на 
піці власної популярності, та часи розквіту національного руху, з притаманними їм від-
чуттями присутності, безпосередньої участі в історичній події, у творенні майбутнього 
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власної громади, єднання, згуртованості із співвітчизниками, віри у лідерів, у можли-
вість і близькість остаточної перемоги, як про своєрідну золоту добу26. 

Критичний дискурс, що його генерують опозиційні групи, який подеколи завдяки 
створеним ними інформаційним приводам лунає доволі гучно, зосереджується на двох 
ключових напрямках: (1) моральній критиці провідних членів Меджлісу та (2) критиці 
способу, в який діє Меджліс, у першу чергу його відносин із владою. Отже, відправною 
точкою в оцінці самих опозиційних груп так само варто вважати їхні відносини з інши-
ми суспільно-політичними акторами – Меджлісом, владою та громадою. З цього погля-
ду серед опозиції можна виділити групу, яка від початку не брала участі у створенні 
Меджлісу, це в першу чергу колишні прихильники Юрія Османова (НРКТ), серед яких 
чи не найбільш помітним є Васві Абдураїмов. Далі йдуть постаті, які раніше були чле-
нами Меджлісу або делегатами Курултаю, але на різних етапах віддалилися від них. 
Одним з останніх прикладів є колишній голова юридичної служби Меджлісу Недір Бе-
кіров. Іншим визначальним чинником щодо оцінки опозиції є відносини із владою. По-
мітним трендом серед опозиційних кіл є схильність до більш тісної співпраці з владою. 
Помітна також тенденція з боку влади використовувати наявність опозиції до Меджлісу 
як аргумент на користь нібито послаблення останнього. Цікаво, що теплим відносинам 
між опозицією і владою не заважає той факт, що в публічних деклараціях щодо шляхів 
реалізації пріоритетів кримськотатарського руху опозиціонери часто звучать радикаль-
ніше за представників Меджлісу. Це стосується кримськотатарської державності, ста-
тусу кримськотатарського народу, тобто саме тих питань, які стикаються з найбільшим 
нерозумінням з боку українських урядовців, адже в тому способі, в який ці питання по-
даються, останні зазвичай бачать загрозу для концепції унітарної української держав-
ності. Відсутність будь-яких застережень з боку влади щодо змісту політичних поглядів 
опозиції свідчить про те, що чиновників насправді не дуже й цікавить зміст кримсько-
татарського опозиційного дискурсу, достатньо, що вони зчитують у ньому сигнали 
лояльності і щире прагнення підірвати авторитет Меджлісу. Одним з останніх кроків, 
який влада зробила назустріч опозиції, було введення її провідних членів у лютому 
2013 року до складу Ради представників кримськотатарського народу при Президенто-
ві України27 – органу, який від початку був задуманий як спосіб введення Меджлісу в 
правове поле. Іншим моментом, який яскраво відрізняє опозицію від інших загонів 
кримськотатарського національного руху, завжди була її орієнтація на Москву28. Одним 
із перших кроків Ради представників у 2013 році стала підготовка звернення по допо-
могу до Президента Росії29. Таку парадоксальну на перший погляд позицію насправді 
легко пояснити. Москва так і залишилася для групи, що сформувала кістяк кримськота-
тарської опозиції, єдиною справжньою владою. 

Провладна і проросійська платформа опозиційних груп – це не просто тактичний 
крок, це погляди, переконання, вкорінені в політичні практики, що формувалися протя-
гом десятиліть. Це погляди людини, цілком сформованої в тоталітарному суспільстві, 
для якої влада є єдиним джерелом суспільних благ, єдиним двигуном будь-яких сус-
пільно значущих зрушень. Важливо також, що це погляди людини, яка відчуває свою 
належність до переслідуваної групи, страждає від цього, але має майже релігійну віру в 
те, що саме ця влада, що є джерелом її страждань, має зрештою відновити справедли-
вість. У нашому матеріалі найкращим транслятором цієї школи думки виявився Рінат 
Шаймарданов, який у манері, притаманній новонаверненим30, представив ці погляди в 
найбільш лаконічній, мабуть, навіть дещо гротескній формі: 

Есть правильная игра, когда сверху есть лидер, который ведет в политических кругах 
политические разговоры, и есть народная масса, которая создает этому лидеру вес, кото-
рая позволяет ему говорить от имени народа: я могу успокоить, если народу будет дано 
то-то и то-то... Национальное движение создано коммунистами на основе ленинских 
идей. Все должно быть в рамках законов государства, государство должно было вернуть 
татар организованно. Развал СССР свел на нет всю многолетнюю деятельность крымско-
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татарского национального движения... Мустафа Джемилев не участник национального 
движения, он диссидент. Они занимались не столько национальным движением, как 
борьбой с самой системой. Поэтому очень странно для меня, почему, когда в Украину, 
уже независимую, начали возвращаться татары, когда пошел процесс организованного 
возвращения, почему лидером вот этого народного движения стал человек, который не 
был в этом движении31.

Парадоксальна на перший погляд однодумність зовнішніх опонентів Меджлісу, які 
стоять на позиціях російського націоналізму, і внутрішніх, які, відповідно, є татарськи-
ми націоналістами, – не більше аніж ілюзія сприйняття. У вжитку цих двох груп “медж-
ліс” має відмінні значення, хоча не виключено, що й тим, і іншим інколи здається, що 
вони насправді мають однакове розуміння, як це часто здається людям, які вкладають 
різний сенс у ті самі слова. Коли, наприклад, болгарин каже росіянину “направо”, то не 
очікує, що той повертатиме, бо має на увазі “прямо”. У нашому випадку питання дещо 
складніше. Йдеться, мовою лінгвістики, про різні моделі метонімічного перенесення. 
Коли російські націоналісти говорять про Меджліс як “незаконну організацію”, то 
мають на увазі усі представницькі органи кримських татар і само по собі право цієї 
етнічної спільноти мати власне політичне представництво. Усе це вони вважають неза-
конним, а відповідно таким, що має бути заборонене, тобто позбавлене права на 
існування. Але в першу чергу вони бажають зла певній невеликій групі лідерів і щиро 
переконані, що якщо позбутися її, то автоматично зникне й усе решта, мабуть, не буде 
й кримськотатарського питання взагалі. Цю лідерську групу вони (за принципом мето-
німії) також називають “меджліс”. Кримськотатарська опозиція, коли вона в негативно-
му сенсі вживає термін “меджліс”, має на увазі лише оце, останнє значення. У такому 
розумінні терміна “меджліс” погляди кримськотатарської опозиції дещо збігаються з 
позицією російських націоналістів Криму й місцевої влади. Саме до “меджлісу” в тако-
му розумінні, як певної групи лідерів, вона й перебуває в опозиції. Але опозиційні гру-
пи аж ніяк не заперечують права кримських татар на власне політичне представництво, 
навіть політичну автономію, і, отже, погляди їхні є протилежними до того, чого праг-
нуть добитися зовнішні опоненти Меджлісу. У певному сенсі кримськотатарська опо-
зиція є навіть комплементарною до Меджлісу. 

Опозицію, яку медіа інколи називають “диванною партією”32, можна представити як 
групу публічних фігур, навколо яких утворюються більш-менш стабільні кола прихиль-
ників. Дехто з цих постатей демонструє здатність приваблювати до себе певне число 
людей і втримувати їх в орбіті, а деякі інші об’єднання швидко розпадаються. Серед 
найбільших і відносно стабільних груп можна назвати Міллі Фірка. Число її активних 
прихильників складає близько 15 осіб. Надгрупи – останньою спробою об’єднати різні 
загони опозиції був Кримськотатарський народний фронт – не демонструють стійкості. 
Навряд чи можна назвати хоч би одну помітну подію під гаслами цього утворення, 
окрім скандальної історії зі спаленням опудала лідера Меджлісу, якою КНФ намагався 
заявити про себе широкій громадськості33. Той факт, що опозиція показує такі межі 
зростання, можна пояснити загальними соціальними закономірностями формування 
груп34 та структурними обмеженнями, що їх накладає місцеве культурно-політичне се-
редовище. В умовах, у яких живе на сучасному етапі кримськотатарська спільнота, вра-
ховуючи її чисельність, певну культурно-соціальну ізольованість, особливості владних 
відносин, неважко собі уявити формування малих моноетнічних груп, об’єднаних пев-
ними спільними інтересами, які складаються з найбільш соціально активних членів 
громади35. Такі групи часто формують кістяк місцевих меджлісів або групи місцевих 
опонентів Меджлісу, чия опозиція часто має зовсім не ідейні причини. Але подібній 
групі доволі важко подати себе як представника якоїсь ширшої – насправді великої 
соціальної групи, – бо для цього як мінімум треба бути здатним запропонувати свій 
особливий політичний проект. 
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За певних умов навколо активної малої групи може сформуватися ширше суспіль-
не утворення, наприклад, на основі спільної місцевої ідентичності, як-от земляцтва. 
Але стабільність такої ширшої групи, побудованої на слабких зв’язках, залежатиме 
від наявності чітко визначеного, активного і забезпеченого певними ресурсами ядра. 
Саме тому доводиться чути про айсерезьке, тарактаське земляцтва, але далеко не в кож-
ному районі, де компактно проживають кримські татари, формується відчуття якоїсь 
особливої регіональної ідентичності. У формуванні локального консенсусу певну роль 
відіграють і земляцтва на основі колишніх діаспор – таманці, кубанці, краснодарські, 
кримські, херсонські тощо. За свідченням Абдурешита Джеппарова, “всі земляцтва 
більш-менш збираються”36. Характерно, що відповідні діаспорні групи менші за розмі-
ром порівняно з тими, що повернулися з Узбекистану. Відома принаймні одна спроба 
створення політичного об’єднання на основі земляцтв – Загальнонаціональні збори, які 
були ініційовані 5 жовтня 2007 року37. Один з організаторів Зборів А. Джеппаров так 
описує процедуру проведення Зборів: 

Режим работы собрания не регламентированный – без мандатов, без делегаций, кто 
пришел, тот и пришел – как у Малахова38. ...Пусть говорят, а там мы выжимки возьмем... 

Цікаво також, яким чином Джеппаров формулює місію Зборів: 
У нас есть Меджлис, но я думаю – этого мало. Одной степени защиты мало. Нужна 

еще структура, которая будет служить в качестве иммунитета и [будет еще одной] степе-
нью защиты того же движения. Руководствуясь той же декларацией, теми же принципа-
ми. …Есть партийные органы, а есть советские. 

При цьому Джеппаров свідомий того, що “Меджлис – представительный орган, не 
терпит, чтобы был кто-то другой, кроме них”. Але, на відміну від лідерів Міллі Фірка, 
він також свідомий того, що відсутність ідеологічних розбіжностей має означати, що 
Збори не становлять політичної альтернативи, а отже, не є опозицією до Меджлісу:

Мы не выступаем против Меджлиса, поддерживая Декларацию39, мы тем самым при-
знаем Меджлис.

При цьому досвід Зборів, які так і не змогли, здається, за п’ять років, що минули з 
моменту їхнього заснування, стати впливовою організацією, говорить дещо про настрої 
соціально активнішої частини кримськотатарської спільноти. По-перше, триває пошук 
нових форматів, які могли б інституційно підтримувати суспільну комунікацію, причо-
му джерелом натхнення стає не тільки досвід радянського періоду, а й сучасні засоби 
масової інформації (програма Малахова “Пусть говорят”)40. Відкритий формат Зборів 
свідчить про попит на вільніші простори суспільного діалогу, його також можна прочи-
тати як своєрідний коментар щодо позірної бюрократизації Меджлісу. Цікавим момен-
том також є претензія на “загальнонаціональний” статус, у якій можна побачити 
характерне прагнення досягти максимально вищого ієрархічного статусу, за яким, ма-
буть, стоїть дефіцит віри у потенціал звичайної громадської ініціативи на базовому рів-
ні (grass root). Громадянське суспільство, очевидно, ще не відчуває себе самоцінним і 
прагне бути бодай якось подібним до інститутів формальної влади. Характерно також, 
що, на відміну від кримськотатарської опозиції, Джеппаров у 2013 р. не відмовився від 
участі у виборах до Курултаю.

На тлі конфлікту між Меджлісом та опозицією постійно виникають ініціативи по-
середництва та примирення. У нашому матеріалі з подібною ініціативою намагалася 
виступити організація ветеранів національного руху “Намус”41. Лідер Кримськотатар-
ського молодіжного центру Іскандер Барієв теж намагається подати свою організацію 
як політично “нейтральну” в цьому протистоянні: 

Мы позиционируемся как крымскотатарская организация, которая хочет развития на-
рода, соответственно, мы не должны занимать ту или иную сторону, мы должны показать 
слабую и сильную сторону одной стороны и слабую и сильную сторону другой стороны. 
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Але таке поєднання “сильних сторін” на практиці виявляється не більш як ритори-
кою, бо, коли політичне протистояння сформульоване в термінах гри з нульовою су-
мою, поєднувати важко. Іскандер Барієв також запропонував прийняти “Положення 
про опозицію” і створити кримськотатарську Раду національної безпеки, надорган за 
участю представників Курултаю та опозиції, “для того чтобы в рамках этого совета 
определить ту наивысшую планку критики, внутренней борьбы, за которую заходить 
нельзя в интересах национальной безопасности”42. 

Цікаво, що усі ці інституційні новоутворення – барієвська Рада національної безпе-
ки, покликана розв’язати дилему “безпека vs. політичний плюралізм”, джеппарівські 
Загальнонаціональні збори, що мають посилити представницькі органи, як “радянські 
органи посилювали партійні”43, – концептуалізуються в поняттях, які належать до уяв-
ного проекту державотворення. Кримські татари є, мабуть, єдиною етнічною спільно-
тою в Україні, яка має доволі чітко виділену сферу політики. Не тільки Меджліс 
кримськотатарського народу “не є громадською організацією”, попри наполегливі спро-
би влади примусити його зареєструватися в такий спосіб44, а й нові союзники теперіш-
ньої влади Міллі Фірка та інші опозиціонери, хоч би як не оцінювала сама влада й 
громадська думка їхні здібності, також є елементами політичної сфери, ширшої за 
Меджліс. У спробі посилити вплив на кримських татар влада, як їй здається, бере опо-
зиціонерів на службу до себе, але тим самим вона насправді збільшує ставки в крим-
ськотатарській внутрішній політичній грі, розширює і наповнює більшим змістом 
простір кримськотатарської політики і тим самим потенційно сприяє здійсненню саме 
того проекту, запереченням якого вона від початку була мотивована в цих своїх діях. 

Антагонізм усередині спільноти сприймається як небезпека багатьма. При цьому 
часто здається, що причиною цієї небезпеки є сам факт наявності іншої позиції, погля-
дів або інтересів. Прагнення певного ступеня автономії від тиску більшої групи, права 
мати свій вільний простір також визнається як небезпека і зазвичай пояснюється спро-
бами (зовнішніх) ворожих сил розколоти єдність спільноти45. Визнання розмаїття по-
глядів, позицій, інтересів, ба більше – допущення певної автономії всередині спільноти 
дорівнювали б визнанню плюралізму як суспільної цінності. А чи не воліє кримсько-
татарська спільнота в цілому мати подібну автономію в рамках більшої спільноти гро-
мадян, аби зберегти ті свої характерні відмінності та інтереси, які не обов’язково є 
цінністю для інших? Те, що кримськотатарський національний рух, як представлений у 
Курултаї, так і той, що опинився поза його межами і наразі називається опозицією, до 
цього часу не зміг добитися реалізації жаданої автономії для кримських татар46, є пря-
мим наслідком того, що в ширшому українському суспільстві ані політичний плюра-
лізм, ані культурне розмаїття поки що не визнані як цінності. Але не тільки авторитарна 
влада відштовхує плюралізм. Супротивниками плюралізму також є усі загони крим-
ськотатарської опозиції, бо їхні лідери вважають, що лише вони мають право на спадок 
кримськотатарського національного руху і право представляти інтереси кримських та-
тар. Так само Меджліс навряд чи бачить своє завдання в розширенні сфери плюраліз-
му. Але несприйняття плюралізму аж ніяк не заважає наявності протилежних поглядів 
та інтересів, реальній суспільній конкуренції. Відсутність нормальних умов для реалі-
зації плюралізму насправді збільшує ступінь антагонізму в суспільстві й насправді ро-
бить цей антагонізм небезпечним з погляду збереження певного рівня соціальної 
згуртованості (social cohesion). У політичній сфері поляризація не лише унеможливлює 
компроміс, а й консервує полярні позиції, заважаючи виробленню нових смислів. Тому 
не дивно, що зовнішнім спостерігачам часто здається, що “справжнім” змістом дуелі на 
відстані, яка замінила собою змістовний діалог, є “особисті амбіції й прагнення до 
влади”47 з боку лідерів опозиції і, відповідно, бажання захистити своє право на лідер-
ство з боку членів Меджлісу. 

Один з опитуваних нами кримськотатарських експертів зауважив: “Сегодня в нашем 
положении плачевном создавать оппозицию, я считаю, неправильно”48. У розумінні 
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опозиції як інституційного зрадника або принаймні як зайвого елемента, якого бажано 
позбутися у важкі часи, кримські татари не унікальні. Парадоксально, але й опозиціо-
нери теж схильні так само розуміти значення інституту, який вони репрезентують. 
Вони сприймають свій статус як тимчасовий, як якусь невдачу, що спіткала їх на шляху 
справедливої боротьби, і бачать своє першочергове завдання в усуненні своїх опонен-
тів від влади. Влада сприймається як винагорода за певні чесноти. Такою наразі є полі-
тична культура в цілій Україні, а не лише в кримськотатарській політиці. Попри 
нагальну потребу в докорінній економічній і суспільно-політичній трансформації, про 
те, щоб запропонувати суспільству якісь реформи, альтернативні підходи до розв’язання 
старих проблем, відкрити нові перспективи суспільного та економічного розвитку в пе-
редвиборчих текстах, як правило, не говорять, а якщо й говорять, то нещиро і не надто 
компетентно. У пострадянській політичній культурі існує певна лакуна: і політичні елі-
ти, і українське суспільство в цілому й досі не оцінили функціональної необхідності ін-
ституту опозиції в демократичній системі управління для збереження стабільного 
розвитку49. 

Тоді як Міллі Фірка та інші ідейно близькі до Меджлісу опозиційні групи цілком зо-
середжені на боротьбі за владу50, найбільший ідейний супротивник, Хізб ут-Тахрір, на-
магається поступово переформатувати увесь політичний простір51. На фоні цих двох 
амбітних проектів з відкладеними і не повністю передбачуваними наслідками існує ін-
ший конкурентний проект, який можна теж віднести до царини політичного ісламу. Він 
побудований на поєднанні тактичних переваг політичної опозиційності і відмінної ідео-
логічної бази, що дозволяє йому досягти помітного ступеня операційної автономії від 
Меджлісу, кримськотатарського громадянського суспільства та зовнішніх впливів, у 
тому числі спроб кооптації з боку влади. Йдеться про ГО “Себат”, спадкоємця ГО “Ав-
дет”. Автономність цієї організації має кілька важливих проявів: Себат (майже) не за-
знає такої критики з боку Меджлісу, як офіційна опозиція, хоча дозволяє собі робити те 
саме в політичній сфері – вступати в альянси з відмінними від підтриманих Меджлісом 
загальнонаціональними політичними партіями, вести окремі переговори з владою; має 
більшу за всі опозиційні групи разом громадську підтримку. Серед конкурентних пере-
ваг Себату як автономної групи можна назвати такі: (1) у кримськотатарській політиці 
Себат є тактично виваженим і втримується від зайвих кроків, наприклад, він є опози-
ційним лише тоді й настільки, наскільки бачить можливість отримати від цього кон-
кретний зиск; при тому, що мобілізаційний потенціал Себату є більшим за офіційну 
антимеджлісівську опозицію, він ніколи не висував претензій на те, що представляє 
увесь кримськотатарський народ; (2) діяльність Себату побудована на реальному ін-
тересі, який в історії репатріації найбільше об’єднував людей, – боротьбі за земельні 
права, – посиленому ще й особливою релігійною ідентичністю (актив Себату наразі 
складається з членів салафітських громад, серед яких провідники Себату користуються 
ще й релігійним авторитетом); (3) Себат зміг забезпечити власну економічну неза-
лежність і навіть, за певних застережень52, успішність. Важливо відзначити, що Себат є 
організацією, яка виникла й розвинулася доволі спонтанно. Вдале поєднання вищена-
ведених чинників, що допомогло Даніялу Аметову пройти шлях від рядового бійця 
Адалету до створення цілком автономної групи, а теперішньому Авдету/Себату трива-
лий час залишатися на плаву, сталося внаслідок оптимальних тактичних рішень, що їх 
послідовно приймали Даніял Аметов та його найближчі помічники. 

Наразі кримськотатарський публічний простір маркований таким чином, що він ав-
томатично нав’язує антагоністичні позиції. Кримськотатарській спільноті, як і цілому 
українському суспільству, бракує нейтральних майданчиків53, які допускають наявність 
альтернатив. Але ситуація тут не є аж зовсім безнадійною, і певні позитивні зрушення 
все ж таки відбуваються. Хоча у кримському політичному ландшафті й важко собі уя-
вити неантагоністичну організацію54, політично незаангажовані публічні фігури, на-
приклад, існують, і їх стає дедалі більше55. 
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заключні тези: від організованої до демократичної громади?
Від самого моменту заснування Меджліс є предметом пильної уваги й критики. У 

найбільш аргументованій та інформованій частині ця критика адресована Меджлісу та 
іншим кримськотатарським представницьким органам як демократичним інститутам. 
У тому вигляді, в якому вона є наявною в публічній дискусії, ця критика видається над-
то залежною від впливу мотивів та інтересів тих, хто критикує56. Але питання про те, 
що являє собою Меджліс як демократичний інститут, заслуговує на те, щоб бути по-
ставленим і у форматі неупередженого аналізу (умовно sub specie aeternitatis). Для цьо-
го треба помістити його в місцевий соціально-політичний контекст. 

На політичній мапі України кримськотатарські представницькі органи становлять 
унікальний приклад політичного інституту, який має певний обсяг цілком реальної вла-
ди, причому побудованої не на засадах примусу – це майже в чистому вигляді влада в 
сенсі англійського authority, на відміну від power. Завдяки Меджлісу чи не найбільш 
пригнічена спільнота в Україні дістала кращі шанси захистити свої права – інакше ка-
жучи, відстань між владою і громадянами (government & governed) було помітно скоро-
чено, хоча й не таким чином, як того очікували більшість громадян і власне сам 
Меджліс. Важливо також відзначити, що цей параметр не є стабільним, він є підданим 
ерозії тією мірою, якою зусиллями тієї ж самої влади може зазнати ерозії авторитет 
Меджлісу. 

Отже, одне з суттєвих обмежень демократичності Меджлісу полягає у впливі зов-
нішнього політичного контексту, який є висококонкурентним, але недемократичним за 
своєю природою, бо конкуренція, яка ведеться на жорстких принципах гри з нульовою 
сумою, по суті, виключає будь-який плюралізм. Обмеження плюралізму є іманентним і 
самому Меджлісу як спадкоємцю національного руху, бо свобода й автономія, які об-
стоює етнічний націоналізм, не дорівнюють свободі й автономії в рамках ліберальних 
концепцій57. У кримськотатарському середовищі триває пошук інших як ідеологічних, 
так і інституційних засад, здатних реалізувати жадані свободу й автономію. Пошуки 
нових основ моралі й соціальної справедливості спрямовують частину з них до альтер-
нативних щодо світського націоналізму ісламських ідеологічних засад. Простір для 
розвитку є обмеженим рамками політики ідентичності, що залишаються визначальни-
ми для політичної сфери в загальнонаціональному масштабі. 

Група невдоволених лідерами Меджлісу кримськотатарських діячів не випадково 
присвоює собі назву історичної кримськотатарської партії початку ХХ ст. – Міллі Фір-
ка. Вони намагаються таким чином доповнити репрезентацію культурно-політичної ав-
тономії кримських татар, яка існує в масовій свідомості. Цю уявну картину можна 
представити як таку собі матрицю, вузли якої утворюються за аналогією з відомими 
моделями держави58. Незалежно від свого фактичного статусу частина кримськотатар-
ських організацій використовують подібні політичні концепти як таку собі зовнішню 
оболонку, яку вони наповнюють своїм смислом. Уявний мікрокосм кримськотатарської 
нації є складним, багатовимірним об’єктом, у якому “відроджена” Міллі Фірка запов-
нює одразу декілька слотів – опозиції, національної партії, репрезентує певну сим-
волічну тяглість у вимірі національної політичної історії. Таким чином, її наявність у 
такому вигляді аж ніяк не заперечує, а навіть у певному сенсі наголошує на необхідній 
наявності кримськотатарського уряду – Міллі Меджлісу – парламенту – Курултаю. 

Отже, аби зрозуміти, як побудовані відносини між різними елементами всередині 
організованої кримськотатарської спільноти і як вони взаємодіють із зовнішнім середо-
вищем, треба зрозуміти, що різні кримськотатарські організації функціонують одночас-
но у двох або навіть трьох площинах – з одного боку, вони є частиною ширшого 
громадянського суспільства, яке виходить за рамки кримськотатарської етнічної спіль-
ноти, а з другого – вони є втіленням уявлень про кримськотатарську націю як автоном-
ну політичну спільноту (polity), кримськотатарські представницькі органи через такі 
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особливі інститути, як парламентські фракції, нарешті присутні в загальнонаціональ-
ному політичному просторі, де вони займають місце у “національно-демократичній” 
частині українського політичного спектра59. 

Претензії кримських татар до свого статусу як спільноти, яким вони вочевидь не за-
доволені, часто втілюються у претензії до кримськотатарських інститутів. Пор.: 

…Крымскотатарская интеллигенция на тот момент стала задумываться, подводить 
итоги: с чем ехал крымский татарин сюда, в Крым, чего они достигли за 15 лет, и почему 
существующие политические институции крымских татар не обеспечивают должное ре-
шение этих проблем60. 

Отже, у всій цій інституційній творчості – ініціативах, подібних до описаних вище 
“національних зборів”, зусиллях з (пере)створення опозиційних груп – можна побачи-
ти постійні спроби досягти жаданого ідеального стану. Саме цим, на нашу думку, мож-
на пояснити дивний для стороннього спостерігача феномен політичної конкуренції за 
відсутності ідеологічних розбіжностей. Наче ці перегони зовсім позбавлені ідеологіч-
ного змісту. Насправді кожний з учасників змагання претендує на те, що саме він є най-
кращим втіленням певного прототипу.

Заходи, яких наразі вживає влада з очевидною метою послаблення Меджлісу, є 
контрпродуктивними навіть у термінах тієї політики, яку вона наразі провадить. Чи є 
причиною некооперативного ставлення влади до Меджлісу той факт, що він репрезен-
тує групу населення з відмінними від більшості етнокультурними характеристиками? 
У відповідь на це питання можна запропонувати ментальний експеримент. Спробуйте 
уявити, яким було б ставлення влади до такого самого за потенціалом і способом дії ін-
ституту, якби він намагався репрезентувати зіставну за розміром групу населення, ко-
тра належить до етнокультурної більшості? Відповідь видається очевидною: чи не 
спробувала б влада знищити цей інститут, а в разі невдачі не визнавати його якомога 
довший час, чи не намагалася б дискредитувати його лідерів і, зрештою, в разі остаточ-
ної невдачі, чи не спробувала б розколоти його й підмінити цих лідерів більш керова-
ними ставлениками? Попри демократичну риторику, посткомуністична влада й досі 
залишається інституційно неготовою розвивати стосунки з організованою громадськіс-
тю на засадах рівноправного партнерства. У нинішній ситуації з Меджлісом негативні 
настанови, що ними керується влада у відносинах з організованою громадськістю, 
більше даються взнаки, а їхні почасти відкладені наслідки є потенційно більш загроз-
ливими з погляду збереження суспільної згуртованості (social cohesion), оскільки вони 
накладаються на етнокультурні бар’єри. Послаблення функції Меджлісу як організації, 
здатної лобіювати колективні інтереси кримськотатарської спільноти як на місцевому, 
так і на загальнонаціональному рівні, поглибить самосприйняття кримських татар як 
дискримінованої та соціально виключеної спільноти, що частково виникло внаслідок 
депортації, але також знаходить підтвердження в ситуації, що склалась після повернен-
ня до Криму. 
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організації, перехід від якої до рівня середніх та великих організованих груп потребує значних 
додаткових ресурсів. – Іbid.

36 Інтерв’ю з Абдурешитом Джеппаровим, 6 червня 2012 р., Сімферополь.
37 Інтерв’ю з Абдурешитом Джеппаровим, 6 червня 2012 р., Сімферополь. Свою назву, згідно 

з А. Джеппаровим, збори дістали тому, що в них взяли участь представники кількох діаспорних 
земляцтв.

38 Йдеться про популярну на 1-му каналі російського телебачення програму у форматі talk-
show “Пусть говорят”, яку веде Андрій Малахов.

39 Йдеться про Декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу, прий-
няту Курултаєм 26–30 червня 1991 року. У Декларації від імені кримськотатарського народу 
було проголошено “образование Меджлиса, как высшего полномочного представительного 
органа крымскотатарского народа”, який дістав повноваження “действовать в соответствии с 
волей народа, выраженной в документах Курултая”. – Див.: qtmm.org/public/images/ckeditor/.../
dokumenty_1_sessii_2_kurultaya.doc

40 Питання про вплив talk show та інших діалогічних жанрів ТБ разом з Інтернетом на сучас-
ні уявлення про демократичні процедури, мабуть, заслуговує на окрему увагу дослідників.

41 Інтерв’ю з головою правління Ради старійшин кримськотатарського народу “Намус” 
Тимуром Челібієвим, 1 червня 2012 р., Сімферополь.

42 Інтерв’ю з Іскандером Барієвим, 11 квітня, Сімферополь.
43 До цього списку можна віднести й опозиційний проект перебудови кримськотатарського 

політикуму шляхом створення нових представницьких органів (по суті, перезаснування Медж-
лісу) на основі зборів кримськотатарських “депутатів всіх рівнів”, тобто кримських татар, які є 
депутатами місцевих рад або займають посади в місцевих органах влади. – Інтерв’ю з Васві Аб-
дураїмовим, 11.04.2012, Сімферополь.

44 Дискусію щодо статусу Меджлісу щойно знову розпочав голова уряду АРК А. Могильов – 
див.: Меджлис не общественная организация, – Джемилев, 29 грудня 2012. – http://teraze.com.
ua/page.php?id=35&article=3827 

45 Наразі це найбільшою мірою стосується протистояння “у релігійній сфері” між “традицій-
ним” та “нетрадиційним” ісламом; для кримських татар сьогодні релігія становить найбільш діє-
вий інструмент для створення автономних просторів усередині етнічної спільноти; ця автоно-
мія, зокрема, виникає й внаслідок того, що суспільство відокремлює релігію як особливу сферу, 
а отже, імпліцитно допускає (неповну) владу на нею світських інститутів.

46 Але ми вважаємо, що, попри відсутність національно-територіальної автономії, той рівень 
самоорганізації, якого спромоглися досягти кримські татари, забезпечив їм доволі високий рі-
вень фактичної культурно-політичної автономії.

47 Інтерв’ю із Зауром Халкечевим, 12 квітня 2012, Сімферополь; також матеріали фокус-груп.
48 Ibid. 
49 У розвинених демократіях інститут опозиції є відповіддю на дилему “влада vs. відпові-

дальність”: відповідальність зростає, подеколи експоненціально, у процесі реалізації владних 
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функцій. Але згодом влада передається опозиційній групі, яка знову отримує carte blanche, сис-
тема розвантажується від зайвої напруги і працює далі.

50 Залишається побачити, чи зміниться ця ситуація у зв’язку з поновленням уваги влади АРК 
до Ради представників кримськотатарського народу при Президентові, яка наразі повністю скла-
дається з представників опозиції і якій кримський прем’єр Могильов обіцяв надати усі можливі 
преференції, в тому числі у праві розпоряджатися коштами, які виділяються на облаштування 
кримських татар, у питаннях врегулювання земельних суперечок та узгодження кримськотатар-
ських кандидатів на посади в державній службі, – усе це в очевидній спробі добитися ерозії ав-
торитету Меджлісу. – Див.: Микола Семена. Наказано – представляти! Органи влади вкотре 
зробили спробу вирішити “проблему меджлісу”. – День, 6 лютого, 2013. – http://www.day.kiev.
ua/uk/article/podrobici/nakazano-predstavlyati

51 Насправді, останнім часом складається враження, що ХТ вичерпав межі свого зростання.
52 Якщо для існування Меджлісу ключовою загрозою є несприйняття його владою, для опо-

зиції – Меджліс, то для Себату вона полягає в тому, що він не досяг і невідомо, чи колись досяг-
не, своєї офіційно заявленої мети – забезпечення учасників контрольованих ним полян протесту 
законно оформленими земельними ділянками; цими учасниками вкладено багато матеріального 
і морального капіталу як у Себат, так і у власні ділянки, і колись Себату треба буде відповісти за 
це перед учасниками полян і власним активом або розділити якимось чином цю відповідаль-
ність із владою.

53 Йдеться не лише про фізичний простір, інституційну підтримку діалогу можуть забезпечу-
вати політично нейтральні громадські інститути, до яких, зокрема, належать академічні устано-
ви, медіа, але останні теж є в основному поділеними між протилежним таборами: той, хто 
друкується на шпальтах “Голосу Криму”, одразу прочитується як прихильник опозиції, нато-
мість в “Авдеті” – Меджлісу.

54 У розділеному публічному просторі вони швидко набувають певного політичного забарв-
лення. Якщо протягом певного часу “Намус” і міг претендувати на роль посередника в супе-
речці між Меджлісом і опозицією, після входження Тимура Челібієва до складу нової Ради 
представників при Президентові разом з опозиційними до Меджлісу Васві Абдураїмовим та 
Лентуном Безазієвим ця організація, напевно, в очах співвітчизників вже не може залишатися 
понад битвою.

55 Прикладом таких фігур є кілька відомих журналістів – Ліля Буджурова, Осман Пашаєв; 
новим феноменом є незалежні релігійні авторитети, такі як Абу Яхйа Кримський; серед активіс-
тів громадянського суспільства також є люди, які мислять критично, що зовсім не означає того, 
що цінності національного руху втратили для них значення.

56 Цікаво, наприклад, спостерігати, як представники Хізб ут-Тахрір, організації, яка виступає 
проти демократії, як “західного” проекту, критикують Меджліс за недемократичність. – Інтерв’ю 
з Е. Кадировим, 28 березня 2012 року, Сімферополь.

57 Визначення ідеології кримськотатарського національного руху як етнонаціоналістичної, 
напевно, не буде вичерпним; важливо, що політична концепція кримськотатарського національ-
ного руху виходить із некритично засвоєного “сталінського” розуміння нації, в тому числі ра-
дянських уявлень про способи вирішення так званого “національного питання”.

58 До цього ж ряду можна віднести наведені вище ідеї створення кримськотатарської Ради 
національної безпеки, дискусію про потребу в “радянських та партійних органах” тощо, усі вони 
належать, відповідно, історично різним моделям можливої кримськотатарської державності.

59 Тобто в цьому вимірі вони функціонують фактично як політична партія, поруч із первин-
ними національно-демократичними силами, такими, як Рух, та утвореними на їхньому ідеоло-
гічному підґрунті пізнішими політичними об’єднаннями, як “Наша Україна” та “Батьківщина”. 
Не дивно, що в цьому форматі представники Меджлісу Курултаю поводяться відповідним чи-
ном, наприклад намагаються дотримуватися партійної дисципліни і виключають тих членів, які 
не узгоджують свої політичні вчинки з фракцією, як у випадку з виключенням Енвера Абдураї-
мова з фракції Курултай – Рух у ВР АРК після призначення його на посаду голови комісії з між-
національних відносин та проблем депортованих громадян замість знятого більшістю голосів 
депутатів одного з провідників Меджлісу Ремзі Ільясова. – Див.: http://teraze.com.ua/page.php?id= 
6&article=3892 

60 Інтерв’ю з Васві Абдураїмовим, 11 квітня 2012 р., Сімферополь. У наведеному фрагменті 
йдеться про період, коли була створена сучасна опозиційна Міллі Фірка.
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The problem of the correlation between Islam and secularization is one of great interest for 
understanding the specifics of the process of adaptation of Islam to the modern world. 

Answering the question of whether or not Islam could be secularized the same way as Chris-
tianity in the West may be helpful in determining the future course of Muslim societies as 
well as the perspectives of Islam’s accommodation in Europe and North America. 

To begin with, it is not a coincidence that the contemporary Islamic movements have been 
extremely negative about secularization since the latter has come into Islamic world not as a 
result of the gradual evolution of Muslim societies, but as a concomitant to the western styled 
political regimes advancing secularist ideology and enforcing it on society from above. Yet to 
understand the specificity of Islamic societies, there is a need to go deeper than the traditional 
for the previous studies “clash of civilization” framework, or in other words, to turn the focus 
of scholars’ attention from the struggle between Islam and secularism1 to the study of the re-
lationship between Islam and secularization. 

However, this dimension of the problem has been somewhat neglected by sociologists of 
religion. One example will suffice to illustrate the point. In their analysis of secularization, 
neither K. Dobbelaere [Dobbelaere 2009, 611–612], nor R. Stark [Stark 1999, 267–268] deals 
with Islam as a separate subject of inquiry, drawing their diverging conclusions from the 
works of other scholars whose analysis of the secularization processes in the Muslim societies 
cannot be considered as satisfactory either [see: Pace 1998; Tamney 1979].

Thus, there is a need to address the problem in the comprehensive and theoretically based 
way to determine the perspectives of natural evolution of Islamic societies towards seculariza-
tion, to wit how Islam and main features of secularization correlate with each other. Such an 
analysis would also provide researchers with more comparative data to make conclusions 
about universality of the secularization paradigm or the limits of its applicability to non-
western societies. 

Methodology. To achieve the goals of the research, the following methodological ap-
proach is advanced. 

On the theoretical level of analysis, the ideas of P. Berger, B. Wilson, K. Dobbelaere, 
S. Bruce and others will be employed to see how the major features of the secularization pa-
radigm (such as social differentiation, societalization and rationalization) correlate with Is-
lamic religious teaching and social structures of Muslim societies. According to the schema 
offered by K. Dobbelaere, secularization of Islam can be comprehensively considered on the 
three levels – societal, organizational and individual. However, on the current stage of re-
search, these levels may be productively reduced to Peter Berger’s division of secularization 
on social-structural (societal and organizational levels) and secularization of consciousness 
(individual level). Following B. Wislon and S. Bruce, we argue that secularization is in the 
first place a social-structural process which concerns societal level of society (“decline of the 
social significance of religion”). 

As for the personal religiosity (individual level), neither absolute decline of religion, nor 
its disappearance constitutes a hypothesis of this research. Following P. Berger, we consider 
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weakening of individual religiosity as a side effect of secularization on the societal level, 
rather than its necessary feature [Berger 1969, 127–153]. In this respect the data of the sur-
veys from the contemporary Muslim societies will be used to determine whether or not there 
is a change in people’s attitude to religious issues, or in other words check the status of the 
hierarchy of meaning (has it turned to a bricollage?) and the plausibility of religion in respon-
dents’ consciousness. In other words, the question is whether or not religion with its precepts 
is still predominant in people’s outlook and their attitudes to controversial moral issues such 
as abortion, suicide, prostitution, etc. 

Another important way in which social survey data may be extremely helpful is deter-
mining of the index of compartmentalization offered by K. Dobbelaere to reveal people’s at-
titude to the social role of religion, the place which religion should occupy in public space 
and the scope of its influence on the social processes [Dobbelaere 1999, 241–242]. 

For this research the data of the World Value Survey (1999–2006, five waves) will be 
used. The sample includes a number of Middle Eastern and South Asian countries with pre-
dominantly Muslim population: Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Iran, Turkey and Indonesia2. 
Following the selected methodological approach, the data will be analyzed according to the 
schema adapted from P. Norris and R. Ingelhart’s approach to the measurement of seculariza-
tion (religious participation, religious beliefs, religious values). It must be mentioned though 
that the question of religious practice cannot be satisfactorily applied as long as these ques-
tions in the WVS appear to have been done without proper consideration of the specifics of 
the prayers and religious services in Islam. Instead, we will employ the category of declara-
tive religiosity, or religious self-identification, which is intended to measure how people esti-
mate their own religiosity3. 

The analysis of Islamic religious teaching through the lenses of the secularization theories 
allows making the following preliminary observations. 

1. Islam and secularization on the societal level (social-structural secularization).
Decline of the social significance of religion. According to P. Berger and B. Wilson’s de-

finitions, the process of secularization mainly concerns diminishing or decline of the social 
significance of religion on the societal level. In the case of Islam, however, this means more 
than limiting its institutional control over the course of society’s development. The main is-
sue here is that Islam is not just a religious teaching aiming at a person’s spiritual growth – as 
Gellner argues, it is rather a “blueprint of social order” [Gellner 1981, 1], e. i. the regulation 
of how society should be managed constitutes a substantial part of the Islamic doctrine. 
Therefore, for Islam, secularization comes not just as relinquishing of the social control 
(which as well as Christianity it used to enjoy due to the specific structure of power relations 
in the medieval societies), but it means cutting off a substantial part of its doctrine (a univer-
sal and holistic teaching that covers all the aspects of human private and social life), every 
part of which equally represents God’s will. In other words, in the eyes of Muslims secula-
rization of Islam comes as crucial blow to its identity and the loss of the distinctive advantage 
it has over other religious systems like Christianity and Judaism. On the contrary to Christia-
nity, Islam does not contain explicitly and does not recognize the views which would turn 
it into “its own gravedigger” [Berger 1969, 129]4. Thus, the holistic character of Islamic 
teaching and, what is even more important, a great number of social norms and regulations it 
declares to be God’s law, will not allow Islam to secularize, or simply let society follow its 
own course in the social matters. It may be presumed that, in addition to the historical role of 
a “vehicle of protest”, it is Islam’s inherent rejection of secularization that made him one of 
the major forces combating against secularist nature of contemporary regimes in many Mid-
dle Eastern societies. 

Another implication of this conclusion concerns the European situation, namely the ques-
tion of application of Islamic law in Europe. Although this problem does not appear to be 
topical anywhere except for the Great Britain, it may be presumed that, as Muslim communi-
ties grow in size and institutionalize, they will show more concern for the introduction of 
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Islamic law as a parallel legal system. As some Muslim scholars point out, the impossibility 
to practice the prescription of the sharia creates for the Muslim a situation of growing emo-
tional discomfort and, thus, leads to social alienation [see in: Nielsen 1999, 79]. 

At this point it may be concluded that on the contrary to Christianity in which the social 
and political elements were eventually rejected as not corresponding to the original teaching 
of Jesus Christ, the similar elements of Islam go back to its very origins and thus constitute 
an inseparable part of its teaching. Consequently, removing those social and political ele-
ments would inevitably mean reimagining of Islam and its transformation to a type of reli-
gion that has surrendered to the western secular standards. 

Functional differentiation. As it follows from the conceptions of P. Berger and other the-
orists of secularization, the decline of the social significance of religion comes as a direct 
consequence of functional differentiation, whereas religion becomes a “sub-system alongside 
other sub-systems, losing in this process their over-arching claims over these other subsys-
tems” [Dobbelaere 2002, 166]. However, if applied to Muslim societies of the past, this situa-
tion does not constitute anything particularly new. For instance, Ira Lapidus has shown that 
the institutional separation between religious and political sub-systems was rather natural 
state of affairs for Medieval Muslim societies and did not challenge the status of Islam as a 
major authority and the source of all social norms and regulations [Lapidus 1975].

Another important dimension of this issue is that secularization on the social-structural 
level in the first place concerns highly institutionalized forms of religion with complex orga-
nizational structures. In this respect, the absence of such structure as church in Islam (both on 
the level of religious teaching and in the course of historical development) makes it less vul-
nerable to secularization processes. Various organizational forms in which Islam’s institutio-
nalization has been manifested through the course of history (for instance, educational 
institutions like madrasa) never consolidated into a particularly centralized hierarchical insti-
tution which could pretend to have an exclusive right to speak for Islam in general and estab-
lish a regime of Orthodoxy. In other words, even though one can name a number of rather 
strong centers of religious authority in the Muslim world (like al-Azhar in Egypt), the institu-
tional power in Islam is nonetheless distributed among a wide range of smaller organizations, 
movements and groups that represent different, often competing, schools of Islamic law or 
theology. It may be stated that this specific feature positions Islam beyond the immediate 
reach of secularization and constitute a substantial impediment to its progress in Muslim so-
cieties. 

The role of community in Islam. In addition to the decline of religion’s social signifi-
cance, there is another important issue on which the conception of secularization rests. As 
Bryan Wilson argues, secularization is tightly connected to the societalization processes 
which facilitate the destruction of community and its concomitants, such as specific ways of 
social control and communal consciousness.

The first aspect of this issue requires a deep qualitative analysis of the contemporary Mus-
lim societies in order to understand whether or not the societalization processes there have 
taken place and the social structures are indeed taking a shape similar to that of the western 
individualist societies. In other words, if Wilson’s assumption is true, the preservation of tra-
ditional communal social structures may appear to be a real barrier for the progress of secu-
larization in the Muslim world5. 

Apart from the traditional social organization, another aspect that contributes to the pre-
servation of communal structures in Muslim societies is Islam’s own powerful will to create 
and support community. It goes without saying that this point is not specific to Islamic 
teaching. Yet, it can be argued that, due to the pretension on maintaining social control, com-
munity occupies a particularly important place in Islam.

In its religious teaching, Islam places the major emphasis on the community of believers – 
umma – which in many respects compensates the lack of a formal institution similar to church. 
Thus, it is the community, not institution, that plays the role of a common denominator, global 
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identity for Muslims. This communal outlook is reflected in many Islamic norms and regula-
tion. For example, the capital punishment for apostasy in Islamic law is justified by the fact 
that leaving Islam constitutes not an act of personal choice or a private issue per se, but rather 
a major threat to the whole Muslim community, its unity and safety. In a different manner, Is-
lam’s communal orientation may be illustrated by a passage from tafsir “In the shade of the 
Qur’an” written by the prominent ideologist of contemporary Islamic revival Sayyid Qutb 
(1906–1966). He writes:

“As indicated in Verse 193 of this surah (al-Baqara. – D. S.), Islam considers religious per-
secution and any threat to religion more dangerous for the future stability and existence of Is-
lam than actual war. According to this great Islamic principle, the survival and prosperity of the 
faith take precedence over the preservation of human life itself” [Qutb, I, 351–352]. 

Taking this into account, it may be stated that maintaining community is of great signifi-
cance for Islam as a way to extent and support social control. On the contrary, in a highly in-
dividualized society affected by societalization processes, it might be very difficult for Islam 
to effectively enforce many of its prescriptions and norms, especially those concerning moral 
regulations. Thus, Islam will not yield to the secularization processes as long as the tradi-
tional social structures (communal or tribal) in the Muslim world continue to function on the 
level of basic social structures. 

The question of Islamic law: morals and rationality. The first two points mentioned 
earlier – the pretension on social control and community social structures – are tightly con-
nected to the vision of Islamic law as one of the factors that stand in the way of secularization 
processes. On the contrary to the western legal systems which are moving towards “imper-
sonal and amoral control, a matter for routine techniques and unknown officials” [Wilson 
1976, 20], Islamic law (the sharia as a juridical phenomenon) still contains a lot of explicitly 
moral norms which in the western societies are now considered as belonging to the private 
sphere (the right to choose religion, adultery, dress-codes etc.). Moreover, as long as the sha-
ria is regarded to be divinely sanctioned, those moral regulations cannot be dismissed or re-
placed by human-made rules. This is particularly obvious in the countries governed by 
“Islamic regimes” (like Saudi Arabia and Iran) as well as in many other Muslim societies 
where the sharia is incorporated to the legislation (Pakistan, Egypt, Nigeria, Sudan etc.).

Thus, even though Islamic law is a flexible and well-developed juridical system, it none-
theless has its limitations and specifics which establish and perpetuate the dominance of re-
ligious prescriptions in society. This constitutes an important barrier to the secularization of 
Islam.

In addition to the issue of moral regulation, there is also a question of rationality which 
according to S. Bruce is an essential feature of secularization. For example, rationalization as 
a part of modernization process in the West has extensively contributed to abolishing reli-
gious norms and principles that block development of economy or technology. Despite the 
fact that Islam is maintaining the image of a very rational teaching based on and recognizing 
the authority of reason, there are a number of precepts in Islamic law which could not be 
changed under any condition6. In this respect, any rational arguments cannot dismiss clearly 
formulated God’s will. 

2. Individual level (secularization of consciousness).
The hierarchy of meaning: self-identification, religious beliefs, religious values. Al-

though a decline in personal religiosity is not considered to be the key feature of seculariza-
tion, there are certain conditions of modernization processes that predispose it7. In this 
respect, a society affected by the secularization processes (on the societal level) can demon-
strate a certain decrease in the level of personal religiosity. However, if this principle is cor-
rect, the data of the WVS testifies for absolute absence of secularization in the Muslim 
societies. 

First, the rates of declarative religiosity, or self-identification, of the respondents remain 
very high and stable over the years. All Muslim countries in the sample, except for Turkey 



The secularization of Islam: towards a comprehensive analysis

Східний світ, 2014, № 1                                                                                                           151

and Iran, have shown the rate of more than 90 % in option “Religion is very important in life” 
which highly contrasts with Ukraine’s 18,3 % and Poland’s 47,8 %. 

Table 1. 
Important in life: Religion

(% without DK/NA)

Answer
options

Countries
Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Turkey

Very important 47.8 18.3 94.7 95.4 90.6 78.5 94.5 96.1 74.7
Rather 

important 39.0 38.8 4.1 4.2 7.9 16.2 5.2 3.3 16.6

Not very 
important 10.4 27.7 0.9 0.2 1.3 3.9 0.2 0.4 6.2

Not at all 
important 2.8 15.2 0.3 0.2 0.3 1.5 0.2 0.2 2.5

Almost the same picture is reflected in the opinion of respondents on the importance of 
God in their lives. 

Table 2. 
How important is God in your life 

(% without DK/NA)

Answer
options

Country

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Very 
important 52.1 25.4 97.3 81.6 99.3 83.6 98.6 91.4 94.2 80.7

9 9.9 6.3 1.8 9.4 - 6.7 0.6 4.9 1.7 6.1
8 10.9 10.5 0.3 4.5 0.1 4.1 0.5 2.5 1.5 4.2
7 8.7 6.6 0.4 2.1 - 2.0 0.1 0.4 0.6 1.9

… … … …
Not at all 
important 2.1 13.2 0.2 0.2 0.6 1.3 - 0.3 1.3 2.3

Secondly, the respondents in all Muslim countries in the sample demonstrate a very high 
level of consistency in answering the questions about religious beliefs as they not only de-
clare absolute commitment to the fundamental principle of belief in God (98–99 %), but 
also in other important precepts of religion – belief in afterlife, heaven and hell. As it is evi-
dent from the tables below, in Ukraine belief in God in also rather high (80,3 %), however, 
the belief in afterlife, hell and heaven is evidently much lower – 39,8 %, 38,1 %, 40,3 % re-
spectively. 

Table 3. 
Believe in: God

(% without DK/NA)

Answer 
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

No 2.7 19.7 0.1 - - 0.6 0.2 0.2 0.1 2.2
Yes 97.3 80.3 99.9 100.0 100.0 99.4 99.8 99.8 99.9 97.8
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Table 4.
Believe in: life after death

(% without DK/NA)

Answer 
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

No 19.6 60.2 0.5 - 0.2 2.4 2.5 2.7 0.9 8,8
Yes 80.4 39.8 99.5 100.0 99.8 97.6 97.5 97.3 99.1 91.2

Table 5. 
Believe in: hell 

(% without DK/NA)

Answer
options

Country/region

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

No 34.4 61.9 0.1 - 0.2 1.8 0.7 0.7 0.5 7,3
Yes 65.6 38.1 99.9 100.0 99.8 98.2 99.3 99.3 99.5 92.7

Table 6. 
Believe in: heaven

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

No 20.2 59.7 0.1 - 0.3 1.6 0.4 0.3 0.3 6.6
Yes 79.8 40.3 99.9 100.0 99.7 98.4 99.6 99.7 99.7 93.4

Thirdly, the data on religious values (or moral norms that are specifically emphasized and 
supported by religion), demonstrate lower rates of the “extreme opinions”; nevertheless opin-
ions remain much more consistent in the Muslim societies than in the two European countries 
selected for this research. For example, the following tables represent respondents’ opinion 
on abortion, suicide, homosexuality, prostitution. 

Table 7. 
Justifiable: abortion
(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable 43.9 33.0 88.3 56.5 82.0 76.8 84.7 76.9 62.2 64.4

2 6.5 6.8 3.6 16.3 2.9 4.6 2.9 13.6 6.4 4.4
3 5.9 7.3 3.7 10.8 2.2 3.5 3.9 2.8 5.7 5.6
4 4.7 7.5 1.1 3.9 1.0 3.0 2.1 1.0 5.8 3.6
5 15.3 24.2 2.6 5.6 9.2 6.9 3.8 1.0 7.8 12.2
6 4.2 6.0 0.6 2.5 0.8 1.6 1.3 0.4 4.4 3.0
7 4.4 4.2 - 1.8 0.3 1.2 0.2 0.4 2.7 1.4
8 6.1 4.5 - 1.5 0.2 0.6 0.5 0.8 1.8 1.6
9 2.4 2.8 0.1 0.7 0.3 0.6 0.5 2.4 1.2 0.9

Always 
justifiable 6.5 3.7 - 0.5 1.2 1.3 - 0.6 2.0 2.9
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Table 8. 
Justifiable: homosexuality

(% without DK/NA )

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable 59.9 71.0 95.0 99.9 - 94.0 98.1 - 84.9 84.7

2 5.8 2.9 2.2 - - 1.2 0.8 - 6.2 3.6
3 4.1 2.6 0.7 - - 0.9 0.4 - 2.5 2.1
4 3.9 2.5 0.4 - - 0.6 0.1 - 1.9 1.0
5 10.0 9.6 1.1 0.1 - 1.2 0.2 - 3.4 5.3
6 1.6 2.7 0.3 - - 0.5 0.2 - 0.5 0.8
7 2.4 1.6 - - - 0.2 * - 0.3 0.3
8 3.9 2.4 0.1 - - 0.1 * - - 0.8
9 1.7 1.7 0.2 - - 0.1 - - - 0.2

Always 
justifiable 6.7 3.0 - - - 1.2 0.1 - 0.3 1.2

Table 9. 
Justifiable: prostitution

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable - 67.2 94.3 92.6 - 95.3 98.2 - 86.9 -

2 - 7.9 2.6 7.4 - 0.8 0.8 - 7.1 -
3 - 6.7 1.7 0.1 - 0.7 0.1 - 2.8 -
… … … … …. … … … … … …

Always 
justifiable - 1.4 0.1 - - 0.6 0.1 - 0.3 -

Table 9a. 
Justifiable: prostitution (fifth wave, 2005–2008)

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable 57.7 57.3 88.3 - - 82.6 99.6 - - 72.8

2 9.4 9.1 4.5 - - 7.5 0.2 - - 9.8
3 7.1 6.9 1.5 - - 2.5 0.1 - - 5.0
… … … … …. … … … … … …

Always 
justifiable 2.0 0.7 0.7 - - 1.1 - - - 0.7
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Table 10. 
Justifiable: suicide

 (% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable 63.6 73.3 97.5 94.6 97.8 94.5 97.1 - 87.8 89.5

2 6.9 8.1 1.4 1.8 - 0.9 0.9 - 6.5 4.7
3 7.1 4.5 0.7 1.0 0.1 0.9 0.6 - 2.4 1.6
… … … … …. … … … … … …

Always 
justifiable 3.7 1.6 0.1 0.2 0.9 1.1 0.1 - 0.3 0.9

Table 11.
Justifiable: euthanasia
(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Never 
justifiable 50.4 30.0 83.9 77.6 94.0 76.3 89.8 - 79.6 65.1

2 6.6 5.5 5.8 12.4 2.0 3.8 2.2 - 8.8 5.1
… … … … …. … … … … … …

Always 
justifiable 7.4 19.3 0.5 0.1 1.6 6.1 1.2 - 1.0 8.2

This data on religious self-identification, beliefs and religious values serves as evidence 
that the secularization of consciousness in Muslim societies progresses very slowly (if pro-
gresses at all). In other words, the hierarchy of meaning in Muslim consciousness is a) re-
mains intact and b) continues to be highly influenced by religion. The system of beliefs does 
not seem to be destroyed or transformed into a bricolage as it is clearly evident in the Ukrai-
nian case. This also means that Islam is not suffering from the crisis of plausibility which ac-
cording to P. Berger is an unavoidable side-effect of the secularization of consciousness. 

The explanation of the failure of the secularization processes on the individual level or on 
the level of consciousness may be found in the reasons provided in the study of social struc-
tural aspects of the problem.

First, it is community structures that may be responsible for the persistence of Islam and 
its resistibility to secularization as community effectively maintains individual faith through 
specific ways of producing and transmitting knowledge. It also facilitates the uniformity of 
knowledge amongst the members of a community and proper channels for its passing along. 

Secondly, Islam has a certain degree of immunity to the crisis of plausibility, because its 
doctrine contains a number of specific rational techniques and procedures which serve as a 
tool of producing of the “effects of truth”. For example, Islam pays a lot of attention to con-
vincing believers and converts that it is the only religion which teaching is a) truly rational in 
character, based on common sense and rooted in the human nature itself and b) has the sacred 
texts which 100 % authentic, that is transmitted directly from the founder of religion with ap-
plication of the strict procedures of verification. 

The index of compartmentalization. It must be noted that the WVS contains only few 
questions that might be helpful in determining the opinions of people on the social role and 
significance of religion. 
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On the one hand, the majority of respondents in different Muslim countries “agree” with 
the statement that religion can “give answers to the social problems”. 

Table 12. 
Churches give answers: the social problems

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

No 60.7 69.7 35.6 17.4 11.2 38.1 35.4 22.8 23.0 56.3
Yes 39.3 30.3 64.4 82.6 88.8 61.9 64.6 77.2 77.0 43.7

On the other hand, there seems to be a certain division of respondents’ opinions on the 
problem of whether or not religious leaders should influence government. As it is evident 
from the following table, the majority of respondents either “agree” or “strongly agree” with 
the statement that religious leaders should not influence government. In the same vein, a great 
deal of respondents appear to be neutral to this statement. 

Table 13. 
Religious leaders should not influence government

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 
Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Turkey

Agree strongly 44.8 29.2 17.6 - 18.1 17.3 29.7 - 26.3

Agree 33.4 28.6 39.2 - 20.0 27.2 34.4 - 46.0
Neither agree 
or disagree 10.3 25.5 17.1 - 36.7 27.7 18.4 - 9.2

Disagree 8.5 12.3 22.3 - 17.1 22.0 14.0 - 14.5
Strongly 
disagree 3.0 4.3 3.8 - 8.1 5.7 3.6 - 4.1

The same picture is represented in the question on the role of religious leaders in election 
process: the majority of respondents seems to oppose religious leaders’ attempts to influence 
people’s choice.

Table 14. 
Religious leaders should not influence how people vote 

(% without DK/NA)

Answer
options

Country 

Poland Ukraine Indonesia Egypt Morocco Iran Jordan Iraq Saudi 
Arabia Turkey

Agree 
strongly 52.7 28.8 28.0 - 14.7 26.3 36.3 24.2 - 29.7

Agree 30.0 35.1 49.7 - 24.0 34.1 35.8 28.2 - 48.4
Neither 
agree or 
disagree

6.8 23.7 11.6 - 32.8 21.7 9.3 29.5 - 6.6

Disagree 6.5 9.2 9.6 - 22.1 15.2 15.1 18.1 - 10.8
Strongly 
disagree 4.0 3.2 1.2 - 6.3 2.7 3.5 - - 4.6



D. Shestopalets

156                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

It can be admitted that the data provided above can be interpreted differently. However, 
there is a need to point out two important things.

First, there is much less uniformity in respondents’ opinions about the social role of reli-
gion than in the answers concerning religious beliefs and values; the distribution of answers 
along the scale in some cases is a lot similar to that of much more secular societies such as 
Ukraine and Poland. 

Secondly, although there is a clear tendency to regard religion as a source of answers to 
the social problems, this obviously contrasts with at least mixed or in other cases clearly 
negative attitude of respondents in Muslim countries to the influence of religion on political 
processes. 

Thus, looking at the big picture, it appears that the high level of individual religiosity, per-
sonal beliefs and morals in different Muslim countries come in combination with cautious 
and moderate attitude to what concerns some aspects of religion’s role in society. If we return 
to the basic claim of the secularization theory about “diminishing of the social significance of 
religion”, this may be considered as a sign of slow progressing secularization. 

Additional observations. The analysis of secularization processes in Islamic world on the 
two levels can be supplemented by a few additional assumptions.

First of all, in addition to the mutual exclusiveness of Islam and secularization described 
in the first part of this research, there is a need to mention another factor of special impor-
tance, namely the oppositional status (image) of Islam. To put it simply, no matter how in-
tensive modernization processes in Muslim world are, secularization will have little or no 
progress at all as long as Islam is perceived as a major force that opposes negative effects of 
modernization, such as the decline of moral values, destruction of communal bounds, the per-
nicious influence of western culture etc. This situation parallels that of Catholicism in France 
at the beginning of the XX century. As F. Gugelot points out, the major wave of conversion 
arrived at the period when the church saw itself a citadel besieged by modernity. In its turn, a 
decrease in conversion started from the moment when the church engaged itself in recon-
questing society through accepting the rules of the new secular world [Herviue-Leger 1998, 
286]. Thus, it follows that opposition to modernity provides Islam with stable source of po-
pularity and massive support in Muslim societies. 

Second of all, social significance of Islam is not solely derived from the specific orienta-
tion of its teaching, but also from its historical role of the vehicle of protest in Muslim socie-
ties, or even the only legitimate way to express social and political disagreement. In this 
respect, Islam serves as a common denominator for different social classes and, thus, main-
tains its real social significance. 

Third of all, there is a widespread notion that the outbursts of religious revivals in the 
XX century owe their origin to the failure of modernity to deliver its promises. Yet, there is 
no doubt that this failure affected western countries and Muslim societies in different ways. 
Although technological development and economic growth did not resolve the basic prob-
lems of human existence, they nonetheless substantially contributed to the improvement of 
the life quality of population in the West. On the contrary to that, modernization processes in 
Islamic countries did not succeed enough to meet basic needs of the substantial part of popu-
lation, thus creating a very unpopular image of modernity and disappointment with western 
styled patterns of social order. If the religious revival in the USA in 1960th was generally a 
search for new ways to realize the potential of spirituality, spiritual search (new religious 
movements), “Islamic revival” of the middle of the XX century was not limited to spiritual 
dimension (the rise in religiosity) – it was driven by the social circumstances of the Muslim 
societies, rapidly evolving to become socio-political movement (“Islam is the answer”). This 
allows setting forth a hypothesis that only real success of modernization processes on socie-
tal level may produce secularization effects. Some support on this assumption may be de-
rived from the situation with gradual internal secularization of Islamic movements in 
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Muslim societies where modernization effects are more visible (Persian Gulf, Turkey, Jordan). 
As many studies have shown, in these countries Islamic movements slowly adjust their politi-
cal agendas and accept the rules of secular regimes in order to operate in their space legally8.

Conclusions. At this stage of research the theoretical inquiry and the analysis of data of 
the WVS allow making the following conclusions. 

First, theoretical consideration of Islam using the basic assumptions of the secularization 
theories has shown that Islamic teaching contains elements that render it virtually incompati-
ble or mutually exclusive with secularization. The most obvious of those elements is the in-
herent intention of Islam to maintain social control and the regulation of all aspects of private 
and social life through the establishment of Islamic law as the major source of authority at all 
the levels of society. 

The second important aspect of Islam’s resistance to secularization is its orientation to 
community. In the same way, Islamic law (sharia) which contains a lot of moral norms ac-
cords well with the traditional for the community structures type of social control which ac-
cording to B. Wilson is moral in its nature. Thus, if Wilson’s assumptions are correct, Islam 
cannot be secularized until the traditional social structures (communal or tribal) in the Mus-
lim world are replaced by more individual-oriented social structures. The same might be said 
about Islam promoting communal outlook and stating the dominance of the community over 
an individual.

These and other points elaborated in the research evidence that Islam opposes seculariza-
tion not just by virtue of its role as a “vehicle of protest” or the only alternative to the failed 
western models of political and social regimes, as S. Bruce would argue; the opposition to 
secularization is predisposed by the certain inherent features of Islam which run against ma-
jor tendencies of secularization.

The implications of the abovementioned both for the secularization theories and for un-
derstanding the contemporary Muslim societies can be formulated as following.

On the one hand, if the secularization thesis is correct and there is a direct relationship be-
tween modernization and secularization, then contemporary Muslim societies so far cannot 
be considered as “modern” in the full sense of this term, regardless of the technological ad-
vancement and the level of urbanization. That is the real modernization in Islamic world is 
yet to come with all the social and political changes which facilitate secularization. In this 
scenario, if modernization is to occur, Islam will have to be transformed into a different type 
of religion – a contemporary western style one which has no ambition to execute social con-
trol. However, following S. Bruce’s logic of argument, we will not be able to see this scenario 
at work or declare its complete failure until Islam stops playing its present role of the “vehi-
cle of protest”, or to put it differently, until the political and social situation in the Muslim so-
cieties is completely stabilized and social conflicts are settled. 

On the other hand, if the secularization thesis is false, or at least not universal in the scale 
of its application (not applicable in the societies other than western), then there are good rea-
sons to assume that there may be some other, non-secular versions of modernity which, fully 
embracing technological advancement, urbanization and industrialization, nonetheless coe-
xists with traditional, or communal, consciousness which is the basis for the preservation of 
the hierarchy of meaning and the plausibility of religious interpretation of reality as universal 
truth. The data of the WVS concerning the religious and moral questions fully support this 
idea, demonstrating high level of religiosity in all of its aspects (beliefs and values accord 
with declarative religiosity), which is especially evident in comparison with the patterns of 
secularization in Ukraine and Poland. And yet it should be mentioned that there is a clear dif-
ference between the total uniformity in respondents’ opinion concerning beliefs and values 
and certain variability of the answers concerning the social significance of religion: it might 
be considered as a very first and weak harbinger of certain secularization processes in this 
specific area of people’s opinion. 
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1 There are a huge number of publications on this topic. See, for instance: Hoebink M. Thinking 
about Renewal in Islam: Towards a History of Islamic Ideas on Modernization and Secularization // 
Arabica. – 1999. – Vol. 46/1. – P. 29–62; Islam and Secularism in the Middle East (ed. J. Esposito). – 
London, 2000; Kramer G. Islam and secularization // Secularization and the world religions (ed. Hans 
Joas). – Liverpool, 2009. – P. 108–122; Najjar F. M. The debate on Islam and secularism in Egypt // 
Arab Studies Quarterly. – 1996. – Vol. 18/2. – P. 1–21; Roy O. Secularism confronts Islam. – N. p.: 
Columbia University Press, 2007.

2 It should be pointed out that some questions are missing from the questionnaires offered in dif-
ferent countries. In addition to that, the waves 1–4 and the fifth wave have a slightly different set of 
questions. However, whenever it is possible we use the data from the latest fifth wave. For the pur-
pose of comparison, two additional countries were included to the data analysis: one with the predo-
minant Catholic population (Poland) and one with the Orthodox population (Ukraine). Both countries 
reportedly have one of the highest rates of religiosity in their regions. Such a comparison will help 
better understand the specifics of secularization processes and secularization patterns in different parts 
of the world.

3 In addition to the mentioned, the methodological approach employed for the data analysis in this 
research, attributes a special importance to the respondents’ “extreme opinions” which reflect maxi-
mum (or, in some cases, minimum) support for a statement on the questionnaire (“never justifiable” 
or “always justifiable”). This appears to be more relevant when it comes to the study of religious con-
sciousness as long as categorical opinions best characterize religious outlook and present the type of 
consciousness affected or not affected by secularization. We argue that extreme opinions conform to 
the requirement of religion for the full and uncompromised loyalty. In contrast to that, other answers 
on the scale besides “extremes” may come as a sign of secularization of consciousness: they may 
point to something besides religion that informs a person’s opinion. In other words, a respondent is 
able to vary his opinion based on the concrete circumstances or his/her personal vision and preferen-
ces. For example, when religion is absolutely dominant in the hierarchy of meaning of an individual 
and completely controls his or her world view, answering the question about the justifiability of abor-
tion, an Orthodox believer cannot give an answer other than “never justifiable”. Thus, the more uncer-
tain a respondent’s answer, the more there is to argue that his/her consciousness has been affected by 
secularization.

4 The most obvious example of this in Christianity is the principle stated in Matthew 22:21: “Ren-
der unto Caesar the things which are Caesar’s, and unto God the things that are God’s”.

5 Unfortunately, there is only limited amount of sources that allow making any preliminary gene-
ralizations. For example, the field data (mainly interviews with the representatives of Muslim societies 
of Middle and Near East) suggest that the communal structures that go back to the tribal organization 
of society are still well and alive in Jordan. This may serve as evidence that the communal social orga-
nization can survive even in the new situation of progressive urbanization and industrialization tenden-
cies which accompany modernization. If so, this last assumption directly challenges secularization 
hypothesis and testifies in favor of the “multiple modernities” paradigm. 

6 Such as the prohibition of loan interest (riba).
7 For example, in his monograph “The sacred canopy”, Berger argues that loosing the social con-

trol religion must give up its dominance in the worldview of the individual. Thus the latter is able to 
choose between belief and non-belief as well as between certain components of various religious tra-
ditions. In Luckman’s terms, religion loses its dominant place in the “hierarchy of meaning” of the 
individual. According to Berger, religion’s dominance is also affected by the effects of pluralism and 
other competing ideologies; this situation leads to a crisis of plausibility which undermines individual 
religiosity.

8 See more on this: Abed-Kotob S. The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the 
Muslim Brotherhood of Egypt // International Journal of Middle East Studies. – 1995. – Vol. 27 (3). – 
P. 321–339; El-Ghobashy M. The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers // International 
Journal of Middle East Studies. – 2005. – Vol. 37 (3). – P. 373–395; Roald A. S. From theocracy to 
democracy? Towards secularization and individualization in the policy of the Muslim Brotherhood in 
Jordan // Journal of Arabic and Islamic Studies. – 2008. – Vol. 8 (7). – P. 84–107; Wiktorowicz Q. 
The Salafi Movement in Jordan // International Journal of Middle East Studies. – 2000. – Vol. 32 (2). – 
P. 219–240. 
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спадщина

В конце XIX в. А. Крымский приобрел в 
Сирии уникальный арабский ману-

скрипт – сокращенный список знамени-
того исторического источника “Путеше-
ствие патриарха Макария Антиохийско-
го” (XVII в.), принадлежащего перу сына 
патриарха – архидиакона Павла Алеп-
пского1. Рукопись хранилась в Сейднай-
ском монастыре Рождества Богородицы 
и датирована предположительно середи-
ной XVIII в. Содержание расширенной 
редакции манускрипта широко известно 
благодаря русскому переводу профессора 
Лазаревского института восточных язы-
ков Г. Муркоса, изданному в период 1896–
1900 гг. (переиздан в 2005 г.).

Но в то же время, как оказалось, 
Г. Муркос (1846–1911) был не единствен-
ным носителем арабского языка, иссле-
довавшим и переводившим на русский 
язык дневник Павла Алеппского о путе-
шествии Антиохийского патриарха Ма-
кария в православные страны в XVII в. В 
Киеве по поручению акад. А. Е. Крым-
ского этим занимался его ближайший со-
ратник по Кабинету арабо-иранской филологии и тюркологии ВУАН Тауфик Гаврило-
вич Кезма (1882–1958) – тоже выходец из среды православных сирийских арабов, 
выпускник Киевской духовной академии, филолог-арабист, преподаватель арабского и 
турецкого языков2.

Упоминания о переводе Т. Кезмой киевского списка “Путешествия патриарха Мака-
рия” не раз встречались в научных публикациях в Украине и России. Все они основы-
вались на словах акад. И. Ю. Крачковского – он впервые указал в своей классической 
статье на наличие “полного перевода, подготовленного Т. Кезмой”, который хранился в 
Украинской академии наук3. Очевидно, о полном переводе Т. Кезмы академику стало 
известно из их личной переписки.

Работа Т. Кезмы встретила похвальный отзыв патриарха советской арабистики, о 
чем мы узнаем из его дарственной надписи, начертанной карандашом на оттиске той 
же статьи, присланной Т. Кезме: “Дорогому Тауфику Гавриловичу, много потрудивше-
муся над книгой своего земляка”4. И. Ю. Крачковский неоднократно подчеркивал важ-
ность перевода киевским арабистом данной рукописи: “...он полностью перевел очень 

“пУТЕШЕсТВиЕ паТРиаРХа
МаКаРиЯ анТиОХиЙсКОГО”.

пЕРЕВОд ТаУФиКа КЕЗМЫ /
науч. ред., предисл. и коммент. Ю. И. Петровой

Титульный лист рукописи Тауфика Кезмы
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ценную сокращенную редакцию описания путешествия Макария Антиохийского в 
Украину и Московию в XVII веке, которая дает отдельные подробности, отсутствую-
щие в известной пространной редакции”5. Очевидно, именно этот труд Т. Кезмы 
И. Ю. Крачковский ценил выше всего и в своих ходатайствах о присвоении Т. Кезме 
звания профессора отводил ему надлежащее место.

Интересен тот факт, что М. Грушевский пользовался рукописью Т. Кезмы при на-
писании “Історії України-Руси”. В книге 2 тома IX (1-е издание вышло в 1931 г.) отме-
чается: “Варіянти скороченого тексту, знайденого ак. Кримським, я цитую за перекла-
дом Т. Кезми, зробленого при катедрі арабо-іранської філології Всеукр. Ак. Наук і нею 
мині [sic] ласково уділеною”6. Отдельные цитаты рукописи Т. Кезмы приведены М. Гру-
шевским в украинском переводе, в т. ч. для сравнения с переводом Г. Муркоса. Не-
сомненно, он пользовался той рукописью, которая дошла до нас, т. к. на ней проставле-
на печать Кабинета арабо-иранской филологии.

Но Т. Кезме не суждено было увидеть свой труд напечатанным, более того – на дол-
гие десятилетия текст затерялся в архивах. В течение 70 лет местонахождение перевода 
и самой киевской редакции арабской рукописи “Путешествия…” оставалось загадкой – 
никому не было известно, что они были переданы О. Прицаку вскоре после его знаком-
ства с акад. А. Крымским. Проделав сложный путь от Киева до США и обратно в 
составе библиотеки проф. О. Прицака, рукопись перевода Т. Кезмы вместе с киевским 
списком “Путешествия…” вернулась в Украину в 2007 г. С тех пор обе рукописи хра-
нятся в личном архиве проф. О. Прицака в Национальном университете “Киево-
Могилянская академия” (НаУКМА)7.

Изучив рукопись литературного перевода Т. Кезмы “Путешествия патриарха 
Макария”8, мы выяснили, что она охватывает лишь часть киевской редакции “Путеше-
ствия…” – от описания войны в Молдавии до обычаев московитов (с. 23б–76, т. е. 
56 страниц арабского текста из 140). Наши поиски в киевских архивах9 других фраг-

ментов перевода Т. Кезмы10 не 
увенчались успехом, и поэтому 
вопрос о том, существовал ли 
полный перевод киевского списка 
“Путешествия…” (согласно сло-
вам И. Ю. Крачковского), пока 
остается без ответа. Ознакомив-
шись с письмами и личными бу-
магами Т. Кезмы в киевских 
архивах, мы не обнаружили ника-
ких упоминаний об этой теме. Та-
ким образом, единственным 
дошедшим до нас фрагментом пе-
ревода является рукопись из лич-
ного архива проф. О. Прицака.

Рукопись состоит из трех тет-
радей со сквозной нумерацией. 
Тетрадь 1 включает 40 страниц, 
тетрадь 2 начинается со с. 43 
(с. 41–42 отсутствуют) и заканчи-
вается с. 86, тетрадь 3 содержит 
с. 87–100. На титульном листе тет-
ради 1 указан 1921 год, а на по-
следней странице тетради 3 про-
ставлена дата 26 февраля 1924 г. 
Свой перевод Т. Кезма начал с 1-я страница перевода Тауфика Кезмы
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фрагмента, касающегося Украины (со 
с. 53 арабской рукописи), перейдя далее к 
части текста о Московской Руси (перевод 
которой либо остался незавершенным, 
либо его окончание утеряно); затем он вер-
нулся к фрагменту о Молдавии и Валахии. 
Тетрадь 2 начинается с фрагмента о Мол-
давии (с. 23б арабской рукописи). Таким 
образом, текст арабской рукописи от ее на-
чала до с. 23 в имеющемся у нас переводе 
Т. Кезмы отсутствует.

В данной публикации мы подаем до-
шедший до нас перевод Т. Кезмы “Путе-
шествия патриарха Макария” в логиче-
ском порядке согласно арабской рукопи-
си – начиная от Молдавии и Валахии и 
переходя к “земле казаков” и Московии. 
Текст приводится в современной орфогра-
фии, топонимы и этнонимы – в современ-
ном написании, устранены орфографиче-
ские ошибки и описки, внесены некоторые 
стилистические и пунктуационные правки.

Перевод был сверен нами с арабским 
текстом “Путешествия…” (киевским спи-
ском рукописи). Для уточнения отдельных 
мест мы обращались к парижской и лон-
донской редакциям11. В некоторых случаях варианты перевода Т. Кезмы, в которых об-
наружились ошибки12 либо которые мы сочли не слишком удачными, были исправлены 
(они выделены курсивом и снабжены комментариями в сносках. Выделенное курси-
вом без сноски является нашим дополнением согласно арабскому тексту). Дополни-
тельные вставки переводчика мы приводим в квадратных скобках. Примечания самого 
Т. Кезмы даются в сносках с пометкой (прим. перев.). Фрагменты арабского текста в 
сносках даются в соответствии с их написанием в киевской рукописи.

Стоит отметить, что в этом году переводу Т. Кезмы исполняется 90 лет. Публикация 
имеющегося у нас фрагмента перевода этого важнейшего исторического источника 
после стольких десятилетий забвения – дань памяти скромному и неутомимому тру-
женику на ниве науки и просвещения, соединившему в своей незаурядной личности 
культуру Христианского Востока и любовь к нашей стране и ставшему “мостом” меж-
ду ними.

Стр. 53 киевской рукописи
“Путешествие патриарха Макария”
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перевод арабской рукописи,
не имеющей заглавия, ни начала, ни конца,

но, по сличении с “путешествием патриарха Макария”
оказавшейся вариацией этого “путешествия”.

Во многих местах рукопись эта
вполне тождественна с “путешествием”

(перевод Г. Муркоса. Москва, 1898 г.),
в некоторых немногим разнится от нее,

в третьих – она самостоятельна.
Вообще говоря, это ничто иное, как

сокращенный экземпляр “путешествия”.

пЕРЕВОд ТаУФиКа КЕЗМа
с 53 страницы
Киев, 1921 год

…Не будь нашего владыки патриарха, казаки совсем бы их уничтожили. Бедствия 
молдаван были еще больше. Наши сердца надрывались горем от плача их детей13.

Затем пришло известие, что господарь Василий едет. Наш владыка патриарх и свя-
щенники вышли ему навстречу. Сойдя с коня, он поздоровался с нашим владыкой и 
они вошли в церковь. Диакон окадил его, говоря: “Помилуй нас, Боже” и т. д., поминая 
господаря, гетмана Зиновия, Тимофея и домну Розанду. Наш владыка благословил их, а 
господарь поздоровался с ним, говоря с плачем: “Постигшее меня было за мои грехи”. 
Затем он сел на коня до экипажа. Колокола звонили. Лишь только он вступил во дворец 
и воссел на трон, все войска из казаков дали залп из своих ружей, а потом из пушек – 
тáк, что город как бы поднялся [от гула].

В Воскресенье расслабленного мы смотрели на сына Хмеля, когда он приходил 
проститься со своим тестем14 господарем Василием. Он простился, имея позади себя 
свиту; барабаны в это время били, а трубы трубили.

Знай, что Хмель15 был женат на дочери господаря Василия; она была заложницей в 
Константинополе, и отец потратил много средств, пока не вывез ее и не выдал за-
муж за него16.

Затем, на второй день, наш владыка послал просить у господаря разрешения вые-
хать, но тот его не послушался, так как дороги были расстроены.

После этого господарь отправился с войском из молдаван, издавна известных изме-
ной своим властям, и погнался за своим зятем.

Потом мы получили известие, что господарь и его зять сражались с валахами и че-
тыре раза их разбивали. Перед ними никто не мог устоять. Они подошли к городу 
Тырговиште, подвластному господарю валашскому. Господарь Матвей вышел им на-
встречу с большим войском, и война между ними завязалась. Господарь Матвей едва не 
был побежден. Но наш Господь, “пременяяй времена”, в тот час наслал громы, молнию 
и грозу, и, подобно камням, град на войско господаря Василия и казаков, ибо ветер был 
против них; на валахов же – нет. Тогда валахи начали палить из пушек и ружей и бро-
сились на них. Молдаване, а за ними и казаки бежали, будучи разбитыми. Господаревы 
люди с мечами преследовали их, пока не убили из них великое множество. То был час, 
достойный плача. Они преследовали их на расстояние трехдневного пути, взяв многих 
из них в плен живьем. Господарь же Василий и его зять спаслись с немногими людьми. 
Известие об этом пришло в Яссы на третий день, ибо от Валахии до Молдавии расстоя-
ние в десять дней пути17. После этого всякие басни и страхи разлетелись.

Господарь Василий прибыл в Яссы, а казаки с Тимофеем отправились в свою стра-
ну. Дороговизна настала большая: каждый хлеб стоил один пиастр. Последний обман 
был хуже первого. Мы же пребывали в страхе днем и ночью.
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Троицын день мы провели в своем монастыре. Игумен монастыря св. Иоанна Ново-
го пригласил нас к себе. Об этом исповеднике18 Иоанне нам рассказывали, что он более 
ста лет тому назад пострадал в Трапезунде. Господари молдавские послали и хитро-
стью привезли к себе его мощи. Во имя его они построили монастырь. Жители здеш-
ней страны имеют большую веру в него и стремятся к его празднику, который 
приходится на четверг после Пятидесятницы.

Знай, что девицы в этой стране имеют обыкновение плести венки из цветов и паху-
чих растений и надевать себе на голову; также и женщины украшаются ими, вплоть до 
земли Московской.

Знай, что новые огурцы в этой стране поспевают к празднику Апостолов [29 июня]; 
они маленькие и без слизи. “Дамаскина” же или “птичье сердце”19 разных цветов: бе-
лая, желтая, красная и светло-желтая, и очень вкусна. Что касается красной вишни, то 
ее целые леса. Сорта груши – восхитительны.

Знай, что железные часы в начале апреля и позже били пятнадцать часов днем и де-
вять часов ночью; в июне же и июле – били десять часов днем и восемь часов ночью.

Возвращаемся. В то время, как наш страх то усиливался, то уменьшался20, распро-
странилась весть, что враг господаря Василия, новый господарь, прибыл в некоторые 
деревни с войском из венгров и валахов и разграбил их. Тогда возобновились дурные 
рассказы и страх. Мы же недоумевали со всех сторон. Когда господарь Василий узнал 
об этом, он собрал войско и просил помощи у татар, но они таковой не дали. После, он 
просил помощи у Хмеля, и этот дал ему в помощь несколько тысяч войска из казаков. 
Когда они пришли в Яссы, он раздал им подарки и деньги.

Из Ясс он выступил во вторник 5 июля. Войско выстроилось к сражению, и война 
началась. Молдаване изменили, опустили свои знамена и перешли к новому господа-
рю, чем его подкрепили. Он завладел войском господаря Василия и казаками и разбил 
их. Сражение было большое. Господарь Василий бежал с немногими людьми в страну 
казаков. Оставшиеся несчастные солдаты попали в руки своих врагов – венгров, у ко-
торых нет веры и которые ненавидят Крест и Евангелие и имя которых вполне прили-
чествует им, т. е. “кальбин”21, по-гречески “Кальвин” и “лютеране”. Из них [войск 
Василия] очень многих убили, имущество и оружие разграбили; разграблен был также 
и стан господаря Василия. Вообще произошло такое, что достойно одного только опла-
кивания. Все это случилось к нашему несчастью.

Затем новый господарь прибыл в Яссы в сопровождении войска, тотчас послал на-
шему владыке письма, в которых успокаивал его. После этого он возвратился в кре-
пость Сучаву, которую осадил, так как в ней находилась вся казна господаря Василия, 
его супруги и все его богатое имущество. Жители же страны, молдаване, как львы на-
бросились на греков и ограбили все их достояние, оскорбляли и унижали их; их убива-
ли и на улицах. Наш владыка многих спас. Всего, что произошло, я не могу описать 
здесь; это были хищные волки, которые напали на ягнят и растерзали их. Все это мо-
жет возбуждать только безысходную грусть. Нас же снова со всех сторон обуяла грусть, 
так как мы видели вельмож господаря Василия после их славы в ветхих одеждах, с от-
резанными носами и ушами, претерпевшими много мучений.

В начале месяца августа мы узнали, что Тимофей, сын Хмеля, с войском из казаков 
прибыл завоевывать у господаря крепость Сучаву, так как в ней находились богатства 
его тестя22 и его супруги. Война завязалась, причем было много убито из солдат вен-
гров и молдаван. С Тимофеем было около четырнадцати тысяч человек казаков. Вен-
гров же и молдаван было около сорока тысяч. Война затянулась на долгое время.

Тимофей, сын Хмеля, каждый день выходил к ним с немногими воинами, убивал из 
них много народу и возвращался в лагерь23, который был там устроен. Он был доблест-
ный и храбрый герой на войне, и о храбрости, подобной его, мы не слыхивали в исто-
рии. Он ежедневно выезжал из лагеря24 на светло-желтом [цвет мук25] коне, которого 
очень любил, а за ним было лишь немного людей; он нападал на них, рассеивал их на 
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отдельные части, убивал тысячи, а потом возвращался. Он один, собственной рукой 
убил тысячу триста австрийцев26. Люди его, достойные веры, сообщили нам, что он 
своей саблей и собственной рукой избил тысячу евреев. Убегая, они нагромождались 
целыми холмами. Он то стрелял из лука правой рукой, то переводил его в левую, а пра-
вой рубил мечом и стрелял из ружья, так что обеими руками метал орудия войны из-
под брюха своего коня и убивал врагов.

С нами же произошло то, что мы, будучи как бы связаны в этой стране, очень исто-
мились27, и душа наша изныла. Все ужасы и страхи, от которых могли бы поседеть мла-
денцы, ввергли нас в различные беды и болезни.

Наконец, когда однажды Тимофей сидел в палатке среди своего лагеря, попали ему в 
голень из пушки его враги – ляхи, прибывшие на помощь новому господарю Стефану. 
Он сильно страдал от раны, и через несколько дней этот храбрый лев, известный всем28, 
наводивший страх на все страны своей славой, умер. Ах! Как много жаль его, жаль его 
мужества! Ведь он говорил нашему владыке патриарху, когда в первый раз прибыл в 
Молдавию: “Я, сказал он, пришел освободить не только престол моего тестя, но чтобы 
освободить великую Церковь от рук врагов”. Читатель поймет смысл его слов.

В положении казаков наступило ухудшение после смерти их государя, которого они, 
набальзамированного, унесли с собою на руках, убегая.

Затем новый господарь Стефан завладел крепостью, всеми многочисленными богат-
ствами господаря Василия, собранными в продолжение 24 лет, взял в плен его супругу 
со всеми, кто был с нею, и поселил в деревне как нищую, окружил стражей и запретил 
приходить к ней и выходить от нее.

Мы же во все это время в монастыре служили молебны и всенощные, но они не 
принесли пользы. Слава одному Богу!

А господарь Василий, потеряв всех своих друзей, знакомых и родных, богатства и 
храброго зятя, даже жену и детей, размыслил про себя и сказал: «Где твое умение 
управлять, господарь? Где твои особенности29? Где твои богатства? Где вельможи твое-
го государства? Ты, как Иов, вышел из утробы твоей матери. Поистине прав тот, кто 
сказал: “Когда приходит беда, недоступно бывает терпение30, а когда смерть дает гром-
ко о себе знать – все прочие дела суть пустяки”». Его дела навеки ухудшились. Далее, 
мы узнали от тех, чьим словам можно верить, что с начала этой смуты и до сих пор по-
гибло от меча из молдаван, валахов, греков, венгров, сербов, арабов и турок около ста 
тысяч человек. Все это новый господарь ставит ни во что. Слава одному Богу!

Нам все это наскучило. Наш владыка посылал к господарю разрешения выехать, но 
тот ему не позволил. Затем, еще дважды у него просил об этом; в третий раз он послал 
ему подарок. С трудом он дал письменное разрешение о выезде и дал денег на дорогу. 
Он, однако же, очень скуп.

Из Молдавии мы выехали 13 октября 7162 года от сотворения мира.
Мы натерпелись по дороге ужасов и страхов, кои невозможно и описать, так как 

страна вся разрушена, а ее жители бежали в горы и леса. Однако, после многочислен-
ных трудностей и задержек в нескольких местах, мы въехали в город Тырговиште, ре-
зиденцию господаря Валахии, двадцать девятого ноября.

Возвращаемся. Знай, что в Молдавии есть митрополит, у которого под властью три 
епископа, из которых один – епископ Романа31, второй – области Хуши, третий – епи-
скоп Орхея и его округа32. В его ведении имеются еще два епископа в Венгрии, т. е. 
стране мадьяр, у которых под властью восемьсот священников.

В стране австрийской33 есть большая область, называемая Иванополис, т. е. город 
Иоанна, т. к. в этом городе находится подлинное тело Иоанна Милостивого. Окруж-
ность Молдавской страны равняется восьмистам милям, т. е. столько, сколько и острова 
Кипра. Жителей трудно счесть из-за их множества. Однако татары постоянно нападают 
на них и грабят их. Во времена господаря Василия, до написания этих строк за пять 
лет, они внезапно напали на них и ограбили семьдесят пять тысяч человек.
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Возвращаемся. Когда мы приблизились к городу Тырговиште, который окружен де-
ревянной стеной, имеет трое ворот и вокруг которого много рек, зазвонили колокола. 
Нас встретил митрополит страны Игнатий, который вместе с нашим владыкой вошел в 
экипаж. Нас привезли в монастырь.

В день святителя Николая господарь Матвей прислал просить нашего владыку от-
служить литургию вместе с Гавриилом, Архиепископом Сербским и с Митрополитом 
Валашским. Все трое, в трех митрах и с тремя трикириями одновременно благословля-
ли. После литургии мы поднялись к трапезе, по обычаю, и оставались до вечера. Нам 
всем господарь раздал почетные платья, после чего мы возвратились в монастырь в 
экипаже. Затем господарь назначил нам денег на расходы, а также двух человек, одетых 
в красное сукно, которые приходили прислуживать нам и оставались от утра воскресе-
нья до вечера субботы. Когда они уходили, наш владыка давал им гостинец. На их ме-
сто приходили другие.

В этой стране, т. е. в Валахии, в день праздника св. Игнатия, т. е. в предпразднество 
Рождества, имеют обычай закалывать свиней и вывешивать их для заготовления суше-
ного мяса к празднику. Ты бы мог слышать, читатель, их крики, доходящие до небес. 
Затем господарь прислал звать к себе нашего владыку, которому оказал большой почет, 
и ласково с ним беседовал.

В этой стране имеют также такой обычай, от Молдавии и до Валахии, по примеру 
турок, что в Субботу света [Великую субботу] и в канун Рождества господарь заранее 
объявляет своим войскам и отправляется на охоту, дабы кушанья за трапезой состояли 
в праздник из добычи его охоты. Так было и на сей раз; так и поступил господарь Мат-
вей. Он отправился на охоту при барабанном бое, имея позади себя музыку. В навече-
рие праздника Рождества он возвратился с великим ликованием, а сзади него – арбы, 
наполненные дичью.

Имеют также обычай в этой стране, до земли казаков и московитов, во всяком доме 
архиерея или вельможи, держать для забавы медведя и другого зверя. Есть здесь и та-
кой обычай: за три дня до праздника, каждый по своему достоинству, подносит госпо-
дарю праздничные подарки, а господарь в утро праздника одевает их в почетные 
одежды.

В этой стране есть еще и такой обычай, что накануне Рождества священники, школь-
ники и певчие, собираясь толпами, носят икону и ходят в течение всей ночи по домам 
правительственных лиц, поздравляя их с праздником. Сначала они идут в дом архие-
рея, потом к господарю, а после и к государственным сановникам и жителям города34. 
Это они делают ради сбора милостыни. При этом они поют песни Рождества. Прихо-
дили и к нашему владыке. Он им дал милостыню, и они ушли. За ними пришли другие, 
и так до утра. То же делали увеселители, барабанщики, флейтисты: они также ходили 
толпами с факелами. Большинство музыкантов – из турецких стран.

Мы очень удивлялись многочисленности солдат в Валахии: они из разных племен. 
Несмотря на то, что в Валахии тысячи тысяч кабаков с вином, водкой и пивом35, и все 
пьют, мы ни разу не видали, чтобы кто-нибудь из них был пьян, или кого поранил, или 
иное что гнусное совершил, но все ведут себя тихо, молчаливо и благоразумно. Какой 
же смысл имеет то, что говорят в нашей стране36, будто христианам не приличествует 
власть, ибо они пьянствуют, сумасшествуют и не умеют поддерживать порядок в своей 
стране?

При наступлении вечера здесь имеют обычай бить в барабан, чтобы запретить хож-
дение по улицам ночью. Стража делает обходы, и, о, защита от Бога, если кого найдут 
ночью: убьют37. Также на утренней заре опять бьют в барабан, чтобы ходили по доро-
гам. Где же справедливость того, что мы в своей стране говорим, что христиане не уме-
ют поддерживать порядка, властвовать и быть на высоких постах?

В праздник Рождества мы с радостью отслужили литургию. Господарь вышел и стал 
бросать, согласно их обычаю в этой стране, деньги солдатам и нищим.
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Потом мы поднялись к трапезе. Господарь [одарил] всех знатных своего государства 
почетными царскими платьями; они же стали прислуживать за трапезой от начала до 
конца, ибо таков у них обычай в праздники Рождества, Обрезания, Богоявления и Пас-
хи, но не в другие. Когда подавали блюда из кухни наверх, били в барабаны, трубы и 
прочие увеселительные и музыкальные инструменты приходили в неистовство. Всякий 
раз, как господарь пил бокал вина, стреляли три раза из пушки – тáк, что земля содро-
галась. Так мы пробыли до вечера. Пили много здравиц из больших кубков, вмещавших 
око38 вина. Во-первых, каждому подносились три кубка за раз в честь праздника. Во-
вторых – еще три в честь нашего владыки патриарха; и в-третьих, больше и больше за 
раз в честь господаря. Никого решительно не освобождали от питья вина, ибо это обы-
чай, известный у всех – что всякий, кто сидит за столом, обязан пить таким образом.

Господарь подарил почетные платья присутствовавшим архиереям, иереям и диако-
нам, каждому по его достоинству, после чего они ушли. Таков их обычай во все выше-
упомянутые праздники.

Знай, что в стране валахов четыреста благолепных каменных монастырей.
Вечером мы вернулись в свой монастырь с шумной процессией39; по левую нашу 

сторону и по правую были солдаты. Как только мы вступили в монастырь, наш влады-
ка дал им милостыню; они же выстрелили из ружей и ушли.

Знай, что по обычаю, принятому у господарей молдавских и валашских, накануне 
праздника Обрезания, все государственные сановники от правителей до “шубасиев”40 и 
все должностные лица диванов41 являются в эту ночь к господарю и складывают перед 
ним знаки своих должностей, будь-то меч, булава, серебряный жезл, или иное что, и 
уходят. Ночью господарь назначает или отставку, или возведение на должность. Кому 
он возвращает его должность и чин, тому посылает знак его должности вместе с почет-
ным платьем. А кого желает отставить – тому ничего не посылает. Если он назначает 
кого-то нового42, тому также посылает знак его должности и почетную одежду. Таков 
знак назначений и отставок каждый год, в день праздника Обрезания. В этот день 
праздника – он же Новый Год – все приходят целовать ему руки и поздравляют с празд-
ником, имея на себе [подаренные] почетные одежды.

Накануне Крещения совершили молитву над водой по обыкновению. В эту же ночь 
все присутствовавшие священники и игумены надели свои облачения, взяли с собой 
святой воды и ароматов, и каждый в отдельности ночью обошли и окропили господаря, 
знатных государства и весь город. Это они имеют очень хороший обычай, чтобы каж-
дый в отдельности окроплял господаря, сановников и жителей города.

В обычаях также всех христианских стран, в начале каждого месяца священники 
святят воду и с нею обходят и окропляют домá, магазины, господаря и сановников. Они 
имеют и другие хорошие обычаи.

Утром в праздник Крещения мы были на литургии, на которой присутствовал госпо-
дарь, знатные государства и войскá. Тогда принесли серебряные тазы и великолепные 
чаши, наполненные водой. Зажгли многочисленные свечи. Наш владыка стал с митро-
политом города, а Архиепископ Сербский с остальными: игуменами монастырей и свя-
щенниками. Принесли частицы мощей святых и совершили над водой молитву. По 
окончании, все мы вышли с зажженными свечами. Войска были выстроены, а на знаме-
нах и хоругвях вверху были кресты. Мы пошли туда, где река была замерзшая. Лед раз-
били, и наш владыка трижды погрузил крест, а они пели “[Во Иордане] крещающуся 
Тебе…”43. Тотчас весь народ стал наполнять из реки свои сосуды, а священники окре-
стили в ней многих детей. Мы страдали от боли, слыша плач детей, погружаемых в 
мерзлую воду. Затем мы возвратились [в церковь], и наш владыка окропил господаря и 
войска, которым господарь дал знак, и они выстрелили из своих ружей, так что воздух 
в небесах дрогнул.

Господарь, что в Валахии, имеет около ста пятидесяти тысяч войска, которых он со-
держит.
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Затем наш владыка окропил остальных присутствующих. Ты, читатель, мог бы ви-
деть народ, подобно весенним цветам, в разноцветных великолепных платьях, которые 
приводили в восторг глядевших на них. Потом мы вышли за церковные врата, пред ко-
торыми были поставлены два кресла: повыше – для господаря, а другое – для нашего 
владыки. Священники в облачениях выстроились в ряд, справа и слева. Тогда стали 
приводить ценных породистых лошадей господаря, украшенных драгоценными метал-
лами, бархатными44 одеждами и разноцветными уборами. Наш владыка окроплял их 
водой, одну за другой. Под конец появился невольник, верхом на маленьком муле, и 
другой – верхом на осле: это было устроено для потехи. Присутствующие посмеялись 
над ними; их обрызгали водой.

Потом мы окончили литургию и поднялись к трапезе. В этот день было устроено 
торжество больше и торжественнее, чем в предыдущие праздники, с питьем здравиц, 
громом музыки, битьем в барабаны и стрельбой из пушек и ружей. То, что мы видели 
в этот праздник из торжества, веселья, радости и почета, не поддается описанию. Все 
это восхищало взоры глядевших и, возможно, не повторится ни в одну эпоху ни у хри-
стиан, ни у христианских государей.

Вечером раздали нам по обычаю почетные одежды, и мы возвратились в монастырь 
в экипаже. Последний окружали скороходы45, сейманы и солдаты, которые стреляли из 
своих ружей на всем пути, а певчие пели, пока мы не прибыли в монастырь. Наш вла-
дыка дал им милостыню, и они ушли.

Знай, что жители Валахии набожны, богобоязненны, даже знатные государства; все 
они постоянно молятся и присутствуют за литургией.

Тырговиште – город большой, может быть, подобно Алеппо и Дамаску; в нем много 
воды и рек. Есть в нем более восьмидесяти величественных церквей и монастырей. 
Фруктов и плодов здесь также много, как в Дамаске, даже больше.

Знай, что жены и дочери валахов – непорочные члены [общества], владеющие со-
бой. Всякого, о ком станет известно что-либо позорное, если это мужчина, то ссылают 
в соляные рудники разбивать соль до смерти, а женщин посылают, чтобы утопить.

Знай, что от Молдавии до Валахии и в других христианских странах, если пожелают 
убить какого-нибудь преступника, то его берет “шубасы” со своими людьми в какую-
нибудь церковь. Там к нему выходит священник, берет его, хорошенько исповедует его, 
причащает Божественных Таин, затем выводит его и вручает “шубасы”, отпустив ему 
все его грехи. После этого они его берут и убивают, как им захочется. Тáк мы видели и 
смотрели. Это их обычай.

Мы провели свободное время до Великого поста и наблюдали у них набожность 
бóльшую, нежели в стране молдаван. Великий пост мы провели как принято у молда-
ван и достигли до святой Пасхи. Радости и веселья было как и в предшествующие 
праздники, даже больше. На третий день Пасхи мы попросили разрешения выехать 
вглубь страны. Вещи свои мы приготовили. На Фомино воскресенье мы служили ли-
тургию. Господарь позвал нас к трапезе. Нашему владыке он дал известную милосты-
ню, но он до крайности скуп. Мы приготовились к отъезду.

На второй день господарь заболел болезнью смерти.
Рано утром в Воскресенье жен-мироносиц скончался господарь Матвей после двад-

цати трех лет правления. В начале своего царствования он очень любил делать добро и 
милостыню, строить церкви и монастыри, но под конец жизни сердце его ожесточи-
лось и он сделался до крайности скупым – настолько, что когда, бывало, к нему прихо-
дили архиереи и игумены монастырей [с просьбами о помощи], он удалял их от себя 
ни с чем.

Еще прежде чем господарь испустил дыхание, пришел Игнатий, митрополит горо-
да, и собрались все государственные сановники; они держали совет и избрали одного 
архонта, по имени Константин. Он был из племени Щербань, из рода господарей в 
этом городе. Затем митрополит, взойдя на возвышенное место, сказал: “Ваш эфенди 



Спадщина

170                                                                                                          Східний світ, 2014, № 1

[господин] скончался; кого вы желаете, чтобы мы поставили правителем над вами 
вместо него?”. Войска и весь народ крикнули: “Желаем Константина, сына Щербаня!”. 
Сколь величественны дела Твои, Господи! Ведь избрание его было от Бога, ибо многие 
из государственных сановников видели его во сне стоящим в господарском кресле.

Знай, что в дни Матвея, раз и другой был один войсковой сердар всех войск, у кото-
рого была гордыня и величие46 в продолжение всей его жизни. Когда он ехал из своего 
дома во дворец, перед ним и за ним, как мы всегда видали, шло больше пятисот-
шестисот человек. Много раз его дядя, брат матери, выражал желание сделать его на 
место себя господарем, для чего употреблял всевозможные хитрости, но ни Бог того не 
пожелал, ни сановники государства, ни войскá.

Этот же Константин, сын Щербаня, был вторым сердаром под его начальством. У 
здешних вельмож есть обычай, что когда двое одного ранга бывают вместе, то не сни-
мают своих колпаков, но ежели один выше другого рангом, то этот снимает свой кол-
пак. Константин же всегда стоял перед своим агой [господином], великим сердаром, не 
с открытой головой. Однажды тот сделал ему выговор, сказав: “Почему ты стоишь пе-
редо мной с неоткрытой головой?”. Он отвечал ему: “Я из потомков господарей, а ты 
мужик; не обнажу своей головы перед тобой”. Тот рассердился от этих слов, пошел и 
доложил своему дяде, который немедленно сместил его с должности. Он ушел и посе-
лился в своем дворце до сего времени.

Вот церемония возведения на престол нового господаря.
Немедленно упомянутого Константина привели и ввели в церковь. Митрополит 

надел полное архиерейское облачение. Константина ввели в алтарь, возглашая: “Ки-
левсон, килевсон, килевсон, Деспота!” [“Повели, повели, повели, Владыко!”]47. Он 
преклонил колена, а [митрополит] прочел над ним молитву священства, т. е. “Боже-
ственная благодать, во всякое время исцеляющая недужных и несовершенных довер-
шающая, возводит брата кир Константина со степени сердара на высокую степень 
эфенди48; помолимся теперь о нем, дабы благодать Всесвятаго Духа сошла на него”. 
При этом мы трижды восклицали: “Аксиос!”49, что было сделано также снаружи и 
внутри [алтаря]. Затем, сняв его платье, надели на него драгоценное царское одеяние. 
Затем возвели его на трон господарей и посадили на него. Все подходили целовать его 
правую руку: сначала митрополит, потом священники, весь народ и войскá. В то время 
как весь народ боялся, что после смерти господаря произойдет грабеж и войска начнут 
грабить город, тотчас все успокоились, мир объял всех, и весь народ говорил: “Этот 
мир является нам вследствие пребывания среди нас Антиохийского патриарха и вслед-
ствие того, что он отложил до сих пор свою поездку”, ибо мы с понедельника Фоминой 
недели намеревались уехать, и наша задержка была от Бога, так что мы присутствовали 
при всем случившемся.

Поутру в понедельник, после Воскресенья жен-мироносиц господарь прислал эки-
паж за нашим владыкой, приглашая его в церковь, [и он поехал, окруженный] большой 
славой; войска же были выстроены [на дороге]. Войдя в церковь, наш владыка надел 
полное облачение; точно так же и митрополит. Господарь сел50 на своем месте. Писцы с 
исписанной бумагой в руках [стояли тут же]. Тогда начали приносить присягу вельмо-
жи и дворцовые чины. Они клали руку на крест и Евангелие, а писцы читали51 бумагу 
следующего содержания: “Вы все по одному клянетесь святым Евангелием и честным 
Крестом в том, что вы с кир Константином воеводой, сыном Щербаня воеводы, будете 
одной души и одного мнения, подчиняясь ему, действуя прямодушно и въявь и втайне, 
не скрывая от него ни одного плохого дела, во все дни жизни его и вашей, не изменяя 
ему и не продавая его”. При каждом слове они говорили: “Да”. “Когда вы измените ему, 
или продадите его, и не будете с ним прямодушны, то будете отлучены от Святой 
Троицы и семи святых Соборов устами патриарха Антиохийского Макария; чтó по-
стигло стены Иерихона, Содом, Гоморру и Иуду, то же постигнет вас и ваша доля будет 
с Анной и Каиафой”. Они говорили: “Аминь, аминь, аминь!”.
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Затем все целовали правую руку нашего владыки, а у господаря правую руку и полу 
его платья и уходили.

Затем мы вышли [из церкви] для отпевания скончавшегося господаря, [для чего] 
вошли во дворец. Там, на дворцовой площадке, воздвигли царскую палатку и постави-
ли кресло для господаря, другое для нашего владыки и еще одно для митрополита. 
Остальные архиереи и священники выстроились в ряд; также выстроились вельможи и 
войска, [после чего] принесли в гробу умершего господаря, который лежал в царских 
одеяниях и с открытым лицом. Затем раздали огромные многочисленные свечи, от чего 
все заблестело. Его отпевали по обыкновению и похоронили внутри церкви, в царском 
гробу. Мы освободились лишь перед закатом солнца, изнемогая от усталости. Затем но-
вый господарь повел нас и присутствующих к трапезе, где нам раздали изрядную ми-
лостыню [сложенную] в платочках, а также драгоценные почетные платья.

После этого новый господарь определил нашему владыке пробыть у него месяц, 
обещая щедрую милостыню. Его подарки беспрерывно шли к нам; он любил нашего 
владыку патриарха.

[В этой стране] имеют обычай, от Пасхи до четверга Вознесения, каждый четверг 
устраивать крестный ход кругом города, с солдатами, священниками и игуменами в 
их облачениях, со свечами и хорами певчих. Картина поражающая тех, кто на нее по-
смотрит.

Затем новый господарь послал в Константинополь извещение о случившемся и о 
своем избрании, с заявлением от митрополита и вельмож, что они признали его новым 
господарем тех стран. Он захотел [получить] удовлетворение за наследство умершего 
господаря Матвея, а также за свое восшествие на престол деньгами одну тысячу пять-
сот кошельков52. Те послали ему трон и знамя посредством силистрийского паши, кото-
рый наблюдал за странами молдаван и валахов. Паше силистрийскому и его свите, а 
также татарскому хану и его свите нужно было уплатить около пятисот кошельков53. 
Это нам сообщили те, кто имеет сведения об этом и наблюдение над этим.

Примечание. Знай, что в странах Валахии и Молдавии есть рудники соли, которую 
выламывают в виде больших камней в горах и пещерах под землей. Соль эта черна, а 
когда ее обращают в порошок, становится подобна снегу. Женщины продают ее в по-
рошке. Всякого, на кого прогневаются эти господари, ссылают выламывать соль, ибо 
это очень трудно.

В этой стране есть также рудник меди и много рудников серебра и золота. Послед-
них не обнаруживают из боязни турок и увеличения податей.

В реке же Тырговиште есть золотой рудник, который каждый год отдает в аренду 
домна, супруга господаря, за тысячу золотых. Это вещь общеизвестная.

Все эти дни мы провели в радости и веселии неописуемых; мы всем восторгались.
Что же касается спафария54, т. е. старого войскового сердара, сына сестры господаря 

Матвея, то новый господарь оказал ему внимание: возвратил ему его звание и подарил 
почетное платье. Но когда до него дошли сведения, что он, по своей гордости и тще-
славию, говорит неприличные слова, то он призвал его, сложил с него звание и разрезал 
ему нос, и таким образом обезвредил55, т. к. в обычае жителей этих стран, что у кого 
разрезан нос, остается отверженным и абсолютно не может сделаться господарем.

Наконец мы достигли дня праздника Пятидесятницы. Наш владыка служил литур-
гию. День был очень величественный. Мы пошли на трапезу, а затем просили разреше-
ния уехать. Господарь нам дал известную милостыню; также и домна.

В понедельник, начало Петрова поста, мы смотрели, как его светлость господарь от-
правился с большой процессией56 в летнюю резиденцию господарей, город Бухарест, со 
всеми своими вельможами и их женами, для встречи там знамени и трона, которые вез-
ли от султана57. Мы же, в половине этого дня, 22 мая, после того, как простились с гос-
подарем и митрополитом, выехали из Тырговиште.
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Мы ехали двадцать дней, пока проехали владения валахов и молдаван и вступили в 
страну казаков. Дороги каменисты, [везде] леса и высокие горы – страна страшная, по-
чему мы шли очень быстро, словно гонцы58. Это страна рек, воды и широких деревян-
ных мостов. В особенности в эти дни здесь обильно идут дожди и происходит разлив.

Накануне четвертого воскресенья по Пятидесятнице мы вступили в город по имени 
Рашков, из владений казаков. Город этот большой и вокруг себя имеет деревянную сте-
ну и пушки. Еще до прибытия сюда мы подняли на шесте деревянный позолоченный 
крест, который мы приготовили еще в Молдавии; его нес один из священников, по при-
нятому в земле казаков обычаю, так как никто в этой стране не поднимает на шесте59 
креста, кроме патриарха. Наш владыка надел мантию, в правой руке держал крест, а в 
левой серебряный жезл. Наш владыка заранее посылал известить их о своем прибытии. 
Поэтому навстречу ему вышли все жители города, даже начальник крепости, войско-
вой сердар, войска, священники, диаконы с хоругвями и свечами. Когда мы приблизи-
лись к городу, все вышли навстречу, даже маленькие дети.

Поутру четвертого воскресенья по Пятидесятнице мы отслужили у них литургию, с 
которой вышли только к полудню. Вот когда мы вступили в борение, труды и подвиги! 
Ведь все их церкви до страны московитов абсолютно без стасидий, даже нет кресла для 
архиерея. Ты можешь их видеть стоящими от начала богослужения и до конца как кам-
ни, без движения. Их набожность чрезвычайна60, даже детей и женщин. Когда их священ-
ник говорил: “Помилуй нас, Боже”, то поминал имя московского царя61 Алексея, царицы 
Марии62 и ее детей, затем имя нашего владыки патриарха, а после – имя их митрополита.

Причина же того, что теперь поминают в стране русов, т. е. казаков, имя московско-
го царя, та, что они в этом году, заключив соглашение с гетманом Хмелем, присягнули 
царю и поручили ему свою страну, как подробно было описано.

О, ты, знай, что вся страна казаков – это малая страна русов; с давних пор и по на-
стоящее время, по свидетельству истории, она управлялась своими государями63. В 
правление же греческого царя Василия Македонянина ее жители приняли через него 
веру. Их тогдашнего государя звали Владимиром, а столицей их был город Киев, и они 
составляли самостоятельное государство. Но так как ни одному народу невозможно 
вечно сохранять свою независимость из-за гордыни своих правителей, то Всеславный 
и Всевышний Бог отдавал один народ под власть другого для его истребления64, как это 
происходит с древних времен.

Рассказывают, что некий народ, а именно65 – ляхи – вышли из франкских земель и 
завладели всей этой страной; это, впрочем, явствует из значения слова “лях”66. Имя же 
“лях” на латинском языке значит “лев”. По этой причине печать их короля и все знаки 
на их документах имеют изображение льва и, кроме того, орла. Они чеканят “собачьи 
пиастры”67 [собачью монету] с изображением льва, злотый же они чеканят с изображе-
нием двукрылого орла. Они хвастают этим, говоря: “Мы сыны Александра [Македон-
ского] и из его рода”, и еще по настоящее время украшают себя и своих коней крыльями 
больших птиц. Все это происходит от их заносчивости, кичливости и гордости.

Знай, что они владели теми многими странами много лет. Во главе их стоял госпо-
дарь, который, не нападая [ни на кого], охранял свои границы68. Они не ставят над со-
бой царя; их владения очень расширились, ибо они покорили себе много69 близлежащих 
областей. Затем они все увеличивали свое тиранство и злодеяния, всевозможно оскор-
бляли православных христиан, все больше их угнетали и окончательно разорили. До-
шло дело до того, что они послушались злокозненных речей иезуитских священников, 
вернее, езидов70, которые внушали им истребить всех православных и обратить их во 
франков, последователей папы, подобно им. Сорок лет тому назад они дошли до того, 
что разрушили все их церкви и прекратили у них священство и довели свое тиранство 
и безбожие до такой степени, что сожгли митрополита земли казаков вместе с одиннад-
цатью его епископами, изжарив их в огне на железных прутьях. Они вообще творили 
нечестие и ужасы, каких не совершали идолопоклонники. Евреев и армян они сделали 
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правителями над православными христианами, которых поставили в положение рабов, 
подобных пленникам71.

Когда же Бог обратил внимание на нечестивцев72 и на то, кáк они мучают Его народ, 
воздвиг [на его защиту] трех молодых братьев-героев. Около последних собралось мно-
го войска, и они завладели Киевом, отвоевав его у ляхов, которых они разбили [в бою] 
и рассеяли благодаря тому, что каждый из ляхов в своей области был глава и не было 
между ними согласия73. Тогда ляхи, поняв, что они неспособны их одолеть74, стали ве-
сти себя с ними любовно, употребляли всякие хитрости и вероломства, пока не удалось 
им подослать и отравить ядом всех трех братьев и умертвить их. После этого они 
пришли и завладели Киевом, проявив при этом много мерзостей и гнусности. Они рас-
сеяли войскá, убивали женщин раньше мужчин, не щадя даже младенцев. И что же мне 
описывать? Ведь они проявляли свое тиранство и насилие вообще над всеми право-
славными христианами.

В это время наш Господь Иисус Христос сжалился над Своим народом и чадами 
Своей Церкви, которую Он искупил Своей Кровью, воззрел на их уничижение и внял 
их мольбам и воздвиг им верного Своего раба Хмеля, сына истинной веры. На него, од-
нако, ополчилась масса войска75. Он послал просить помощи у молдавского господаря 
и валашского господаря, но они помощи ему не оказали. Затем он послал просить по-
мощи у московского царя, [но и этот] ему помощи не оказал, так как он недавно только 
появился, как чужой, что у царей обыкновенно называется внешним, иностранным. 
Обстоятельства, таким образом, вынудили его просить помощи у татар. Последние 
дали ему в помощь много войска. Всевышний Бог даровал ему победу. Он завладел 
страной ляхов, убил из них великое множество, приобрел много трофеев, захватил76 
много укреплений, крепостей и городов и пленил из них несчетное количество народа. 
Всех же православных христиан он спас и избавил.

Около него собрались казаки – православные войскá. Бог сопутствовал ему победа-
ми и триумфами. Слава о нем распространилась, и имя его превозносилось. Ляхи все 
испугались и несколько раз нападали на него, но он их разбивал и гордыню их разру-
шал, а имуществом и богатствами их овладевал.

Увидев это, ляхи послали татарскому хану большую сумму денег – взятку, чтобы он 
отложился от Хмеля. Имя “Хмель” значит “удалой”. И, действительно, он обладал 
большой храбростью, ум имел положительный и, вообще, был счастливый и удачливый 
во всех своих делах. Был он также смиренный, религиозный и до крайности богобояз-
ненный. Когда взятка была доставлена татарскому хану, он ее принял и от Хмеля отло-
жился. Последний, увидев это и обсудив своим острым умом с друзьями-советниками, 
решил и снова послать к московскому царю просить помощи, при чем изъявлял ему по-
корность. Наконец, дело было слажено при помощи патриарха и благодаря ревности 
московитов к Православной вере. Царь прислал Хмелю и всем его вельможам почет-
ные царские одежды и пожаловал его в князья, по важности его государства. Затем он 
отправил к нему двух министров [воевод] с шестьюдесятью тысячами войска и повелел 
им записать сорок тысяч солдат из страны казаков, которые были на его, царя, иждиве-
нии, и были бы помощью для Хмеля.

Хмель же имел обыкновение всегда в Великом посту прекращать войны и предавать-
ся посту и молитве до после Пасхи. После этого он посылал приглашать жителей своей 
страны, из которых [на его зов] собиралось у него до пятисот тысяч солдат, все расходы 
коих и содержание были от них же. Все это из ревности по Богу и вере Православной.

В прошлом году ляхи учинили следующее коварство. В Великую субботу они напали 
на страну, убили несчетное множество людей и ограбили многих. Когда об этом дошла 
весть до Хмеля, он послал и известил об этом русского царя Алексея. Когда победонос-
ный царь узнал об этом и о том, что кровь мучеников вопиет к Богу, тогда он, движи-
мый ревностью по Богу, взяв с собой шестьсот тысяч солдат, направился к городу 
Смоленску и осадил его; что произошло затем – мы вам расскажем [впоследствии].
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Возвращаемся. Мы проехали через каменистые77 горы, леса и множество вод. Всякий 
раз, как мы проезжали через какой-нибудь город, волость или уезд78, всегда выходили 
нам навстречу с большими почестями, процессиями79, славой и с радушными лицами, 
так как во всей этой стране, до московитов, в каждом городе имеется протопоп80, или 
протоиерей, который и выходил со священниками в облачениях нам навстречу.

Затем мы достигли большого города с укреплениями и цитаделью, по имени Богус-
лав, где живет новый христолюбивый господарь – гетман Зиновий Хмель. Когда до по-
следнего дошло известие о нашем прибытии, он выслал войско с хоругвями и крестом, 
чтобы нас встретили торжественной процессией81. На другой день до нас дошла 
весть, что он придет приветствовать нашего владыку.

Он издали сошел со своего коня, будучи вооружен доспехами войны82, поклонился 
нашему владыке до земли, затем подошел и поцеловал полы его одежды раз и другой, 
затем поцеловал крест, а после его правую руку. Наш владыка поцеловал его в голову. 
Где глаза ваши, господари молдавские и валашские? Где ваше величие, могущество и 
высокомерие? Каждый из вас ниже любого из его подчиненных, но Господь по право-
судию и справедливости одарил его тем, чего не могут достичь и цари. Тотчас он взял 
под руку83 нашего владыку и ввел вовнутрь крепости, при чем плакал. Они сели за стол. 
О, читатель! Ты бы мог быть свидетелем разумности его речей, его кротости и смире-
ния. Он говорил, обращаясь к нашему владыке: “Благодарю Бога, удостоившего меня 
свиданием с твоей святостью”. Он много разговаривал с ним о разных предметах.

За столом он сидел ниже84, а наш владыка на почетном месте85, из уважения к нему. 
Это не то как, бывало, господари молдавские и валашские садятся на почетные мес-
та86, а архиерей – ниже их87.

Затем мы поднесли ему подарки на блюдах, покрытых, по их обычаю, платками, а 
именно: кусок камня с кровью Господа нашего Иисуса Христа со святой Голгофы, со-
суд со святым миром, коробку мускусного мыла, надушенное мыло, мыло алеппское, 
тростниковый сахар, ладан, финики, абрикосы, ковер большой и ценный малый, рис, 
сосуд с кофейными бобами, т. е. с кофе, и кассию88.

Кругом него находились знатные его государства; все они, по их обычаю, с бритыми 
бородами. Таково значение имени “казак”, т. е.: имеющие бритые бороды и щеголяю-
щие усами.

Перед закатом солнца он написал для нашего владыки письма московскому господа-
рю. Точно так же он написал письма и во все свои города, повелевая предоставить наше-
му владыке пищу и питье. Он предоставил в наше распоряжение лошадей и экипажи, дал 
нам денег на дорогу, простился с нами и отправился в долину, где находились его войска.

Знай, что эта страна казаков, находящаяся под властью Зиновия Хмеля, простирает-
ся на протяжении одного месяца в длину и в ширину. Вся она населена людьми и на-
родностями, которых да благословит Бог за их религиозность, умеренность в жизни, 
хорошее воспитание их детей и за их красивое пение89 при долгих богослужениях. Их 
множество – трудно счесть. Все они православные христиане; других исповеданий у 
них нет, так как они, как нам рассказывали, избили семьдесят тысяч евреев в одном 
только городе. А сколько же в остальных городах? Ты сам пойми!

Затем мы на второй день, т. е. 23 июня, выехали из этого города. По дороге мы виде-
ли справа и слева деревни, целые леса огромных дубов90, сквозь которые мы не могли 
видеть солнца. Волости были полны народом, который спешил получить у нашего вла-
дыки благословение. Точно так же [поступали] величественные монастыри, благонрав-
ные монахи, степенные монахини, кои все [подходили] в монашеских одеждах – на-
ружных и внутренних; также и прекрасное игуменство. Мы видели нечто такое, чего не 
можем ни запомнить, ни исчислить. Но мы скажем: справедливо, что Бог их спас и они 
цари и по сие время. Им приличествует царствование!

Знай, что 27 июня там были железные часы, которые били днем семнадцать с поло-
виной часов, а ночью шесть с половиной часов.
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Затем, в четверг 20 июля, в день праздника св. пророка Илии, ровно через два года 
после нашего выезда из Алеппо, мы выехали из91 страны казаков и приблизились к го-
роду Путивлю – границе страны московитов, т. е. к границе страны92.

Знай, что в этой стране казаков есть различные плодовые деревья, как в Дамаске и 
более, бесчисленные сады и прекрасные, неподдающиеся описанию скверы. Также 
есть у них домашняя птица, как куры, индейки, гуси; много птиц в лесах – более, неже-
ли в домах, и никто к ним не приближается, кроме их хозяев. Есть у них также разно-
цветные свиньи. [Они бывают] красные, белые, черные, рыжие, пятнистые и синие93. 
Свинья самка рождает три раза в году: в первый раз в своей жизни рождает одиннад-
цать штук, во вторые роды – девять, в третьи роды – семь, в четвертые – пять, в ше-
стые – три, в седьмые – одного, т. е. по одному; затем она абсолютно перестает быть 
беременной и делается годной только к убою. Их [целые] стада, имеющие пастухов.

Знай, что в этой стране, т. е. стране казаков, нет вина, но они пьют воду вареного 
ячменя; она вкусная [будучи] холодная; пьют также мед, который опьяняет. Что же ка-
сается отвара из ржи94, похожей на рижки95, то ее варят и называют водкой; ее много и 
она дешева.

Знай, что священники той страны имеют [отличительный] знак, [состоящий в том], 
что их колпаки из черного сукна с черным искусственным96 мехом, не отличающимся 
от бархата; богатых же колпаки из черного бархата с собольим мехом. Протопоп носит 
суконную шапку с крестом; богатый же – из черного бархата. Перед епископом стано-
вятся с непокрытыми головами, также и в церквях. В руках их начальников мы видели 
палки97 с серебряным набалдашником и железным копьем снизу.

Далее, свечи этой страны зеленые, удивительные, зажигают их во всех церквях и 
монастырях, и они представляют удивительное зрелище. Особое любопытство наше 
возбуждали дети. Бывало, входим в дом и видим у человека десять детей и более, или 
менее; волосы их головы – белые, их лица – рыжие, и волосы рыжие, разноцветные; 
они хорошенькие и умиляют взор – один прелестнее другого, и поют красиво98. Расска-
зывали нам, что нет в той стране ни одной бесплодной женщины и что они ежегодно 
бывают беременны и рождают без всякого труда; последнее – по причине хорошего 
воздуха и воды. Их дети по своей многочисленности подобны муравьям99 и траве; да 
благословит их Бог и растит.

Несмотря на то, что татары взяли в плен из них тысячи, а убили восемь лет тому на-
зад во время войны сотни тысяч, а чума, которой раньше они не знали, два года тому 
назад посетила их и забрала из них десятки тысяч, – несмотря на это, их теперь неис-
числимые сотни и десятки тысяч. Что за благословенный народ, подобный звездам не-
бесным!

Знай, что в каждой церкви и монастыре в этой стране и до страны московитов не-
пременно бывает в алтаре одно или два зеркала, с правой стороны входящего через 
Царские врата. Время от времени, во время обедни [к зеркалам] подходит священник, 
или патриарх, или епископ и всякий из служащих с ним, смотрит и расчесывает свою 
голову и бороду и приводит себя в порядок; также и диаконы, чтобы не посмеялись над 
ними светские100.

Затем мы прибыли в город Киев. В нем большие ореховые и тутовые деревья, вино-
градники, бесчисленные сады и различные фрукты. Все знатные люди этого города 
носят в своих руках толстые палки и др. Знай, что женщины этого уезда101 продают до-
рогие материи, как соболь, парчу и прочее. Они прекрасны, нарядны, на них никто не 
обращает неприличного внимания. Если же бывают обличены мужчина и женщина в 
прелюбодеянии, то сейчас же их окружают, раздевают и выставляют на расстрел102. 
Рассказывали нам, что таков обычай во всей стране казаков.

Далее, нам сообщили, что на православных христиан было большое притеснение в 
этой стране со стороны ляхов – настолько, что уничтожено было из них тысячи; все это 
благодаря подлости и обману иезуитов, вернее, езидов103. Но, когда Господь восхотел 
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избавление Своего народа, явил Своего раба Хмеля. Последний возревновал ревностью 
Илии и уничтожил из иезуитов тысячи. Они собрались было в одной из крепостей со 
множеством войска. Когда об этом узнал гетман Хмель, тотчас собрал большое войско, 
осадил их крепкой осадой, и Бог помог ему: он их победил. Рассказывали нам, что 
бóльшая беда постигла иезуитов, которых была целая тысяча. Некоторые из них были 
убиты мечом, другие утонули, третьи сгорели, а прочих тела отдали на съедение соба-
кам и подвергли другим видам примерного наказания и смерти. Словом, достойно их 
помучили в наказание за то, что они сделали с народом Божиим. Через ту крепость мы 
проезжали, и так нам о том повествовали.

Знай, что дочери знатных людей города Киева кладут на свои головы черный бар-
хатный обруч, расшитый золотом, жемчугом и драгоценными камнями, наподобие ко-
роны. Дочери же бедных делают себе подобие короны из пестрых цветов, так что ты их 
видишь различных цветов и колеров104. Их женщины до крайности прекрасны.

В восьмое воскресенье по Пятидесятнице, 10 июля, ночью прошли в этой стране 
большие дождь и ливень, после которых не прекращался дождь.

Затем мы отбыли из Киева. [По дороге] мы видели бесчисленные кельи монахов и 
отшельников105 в ущельях и горах, пока не достигли одного городка с многоводной 
рекой. На берегу реки множество мельниц и деревянный дом наподобие купальни; в 
нем купались вместе мужчины и женщины, но каждый из них брал у банщика нечто 
вроде метлы из листьев дерева, которой они закрывали свои срамные части106. Далее мы 
проезжали через богатый город со множеством деревьев и садов, по имени Ольшана.

Знай, что во всей стране казаков для бедных и сирот устроены в конце мостов дома, 
так что всякий проходящий дает им милостыню, а не так, как у молдаван и валахов, где 
нищие бродят по церквям и мешают своей многочисленностью людям молиться.

Возвращаемся. Когда мы достигли Путивля – начала границы московитов – вышел 
нам навстречу воевода Никита с тысячами войска, хоругвями и знаменами, священни-
ки в своих ризах, диаконы с кадильницами. [Все они] перешли реку, сбоку города, реку 
великую и глубокую, называемую Сейм. Когда увидел нас воевода издали, он сошел со 
своего коня, а наш владыка патриарх вышел из кареты; воевода поклонился ему до 
земли три раза – таков их всегдашний обычай. Наш владыка благословил его кресто-
образно, по тому обычаю, как благословляют у московитов: сначала на его челе107, гру-
ди, плечах, а затем дал ему поцеловать крест. Точно так же он поступил и со всей его 
свитой. Таков обычай благословения у них; обычая благословения архиереем издали 
они не знают.

Затем они пожали друг другу руки, и после продолжительного приветствия наш вла-
дыка сел в экипаж, а воевода на своего коня. Войска же шли впереди и сзади в драго-
ценных одеждах, пока мы не въехали в город под звон колоколов. Остановились мы в 
большом доме протопопа. Воевода попрощался с нами и ушел. Спустя, воевода при-
слал нам со знатными своей свиты царскую трапезу. На другой день повалили знатные 
города с подарками к нашему владыке целовать его рки и просить его благословения.

Знай, что этот Путивль – дорога и великий пролив [проходной путь]. Никто не мо-
жет проникнуть в страну, если не будет от патриарха и снабжен документами. О тако-
вом посылают известить внутрь страны, боясь, как бы не был он шпионом. Точно такие 
проливы-проходы имеют они во всей своей стране, дабы сохранить ее. Путивль же – 
большой город, в нем много деревьев и рек; городская стена в нем из дерева, из которо-
го все их дома; последние очень крепки.

Знай, что, так как в этом городе скупы на пропуск внутрь страны архиереев, настоя-
телей монастырей и монахов, то, когда кто-либо из архиереев и монахов обманется в 
своей надежде на въезд, говорит воеводе: “Мы входим во имя царя”, и тот немедленно 
снаряжает их внутрь [страны] без разговоров. Значение же входа во имя царя то, что 
они остаются его именем, кормятся от его добра всю свою жизнь и постоянно молятся 
о нем; их называют молельщиками. Зато они никогда не могут выехать из его страны; 
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это [становится] невозможным. Царь и придворные его любят тех, кто это говорит, и 
держат в большом почете. Эту хитрость изобрели греки в нынешнее время.

Знай, что от Путивля до столицы московитов большой подъем, ибо мы и ночью и 
днем взбирались на большие горы; густые леса скрывали от нас солнце; с правой сто-
роны от нас лежала страна татар108.

Возвращаемся. Затем мы выехали из Путивля и направились к московитам. По до-
роге мы видели ужасы. Сначала сильный дождь109, во-вторых, москитов, клопов и мо-
шек. Затем мы видели человека, который пахал на одной только лошади, потому что 
коровы этой страны малы как телята, по причине сильного холода. Пашущему непре-
менно нужно иметь два колеса, которые бы несли сошник плуга; вблизи этого сошника 
имеется заостренный железный резак, который входит в землю и вырезывает до осно-
вания корни лесных растений и траву. Мы видели также другого, который сзади ло-
шади имел привязанным род решетки; это плетеная, четырехугольная клетка, на одной 
стороне которой вставлены длинные деревянные гвозди; это для уравнивания земли. 
Пахарь пашет, а эта [клетка] уравнивает землю, как ладонь – удивительная, легкая 
выдумка110. Мы видали, что [жители] в Валахии и Молдавии и в стране казаков пашут 
на шести парах коров при пяти-шести погонщиках с большим трудом; колеса [при 
этом] необходимы. Но весьма удивительно то, что они засевают поля с этого времени и 
посев остается в земле около девяти месяцев, пока не растает снег – до марта.

Знай, что от Путивля до Москвы нашему владыке патриарху подносили в подарок 
прежде всего черный хлеб; каждый весит приблизительно десять алеппских батманов111 
и походит на мельничный жернов; несмотря на эту толщину, он пропечен [хорошо] на-
столько, что мы удивлялись этому, также и тому, какая печь его вмещала!

Что касается бобов, гороха и чечевицы, то их не знают. Зато москиты, клопы и мош-
ки – неописуемы.

Знай, что мы насчитали от Антиохии до Москвы сто двадцать дней усиленной ез-
ды112, если их проедет путешественник подряд.

Возвращаемся. Утром в среду, 2 августа, мы въехали в большой город, называемый 
Калуга. Это больше Путивля. Нас с почестями встретил воевода. Мы провели там день. 
На второй день к нам прибыл переводчик, знающий по-гречески и по-русски. Это был 
достойный, старый человек, присланный от патриарха Никона и наместника царя, дабы 
наш владыка отправился в каменную крепость под названием Коломна, находящуюся 
вблизи Москвы, чтобы оставаться в ней, пока не прекратится чума. Так и произошло. 
Прибыли мы в крепость Коломну на рассвете четверга, 17 августа, где нас встретили с 
царскими почестями.

Знай, что царь, до нашего прибытия в эту страну, отправился на завоевание горо-
да Смоленска, который, наконец, завоевал и победоносно им владел. Рассказывали нам, 
что с ним было около семисот тысяч войска – пехоты и кавалерии. В его же отсутствие 
случилась такая великая моровая язва – внезапная смерть, что, бывало, едущий всадник 
падал мертвым. Бесчисленные дворы, лишившись своих обитателей, закрылись. Мос-
ковский же патриарх Никон, от страха, вышел из города и отправился в другие города, 
прячась от чумы.

Прибыв в крепость Коломну 17 августа, мы пробыли в ней со всякими почестями до 
конца января месяца. Но что мы расскажем о случившемся с нами в этой Коломне! 
Чума дошла сюда, и умерло бесчисленное множество людей из жителей города, так 
что дома опустели, а кварталы завонялись от покойников, которых не было кому хоро-
нить. Собаки пожирали трупы покойников и бесились. Птицы, куры и животные бро-
дили, ибо некому было присмотреть за ними. Мы же, после всего пережитого в течение 
двух предшествующих лет в Молдавии и Валахии, будучи постигнуты этим великим 
горем, стали с часу на час ожидать смерти, живя наверху монастыря. Рассказывали нам, 
что этот мор был всеобщий во всей стране московитов – настолько, что города и селе-
ния опустели от жителей. Рассказывали нам также, что, когда царь узнал о том, что 
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случилось с Москвой, а также о том, что кварталы города закрылись за неимением оби-
тателей, что умер его наместник и большинство вельмож государства, что умерли свя-
щенники со своими женами и детьми, что некому молиться в церквях и некому 
управлять городом – тогда царь послал шестьсот янычар [стрельцов] с их агой113, чтобы 
охранять город, но все они умерли. Подобных им он посылал во второй и в третий раз, 
но и эти поумирали, так как всякий, кто ни входил в город, падал мертвым. Это был ве-
ликий гнев и великое наказание. Все эти события мы наблюдали собственными глазами 
и оплакивали себя, не имея ни утешения, ни вина, которое развлекло бы нас. До 
которых же пор будет это продолжаться? Что же касается города Коломны, в котором 
мы находились, то все его жители умерли, за исключением немногих единиц; умерли 
священники и жены их, умер протопоп, его жена и дети; церкви закрылись, молитва 
прекратилась. Продолжался же этот мор от августа до праздника Рождества приблизи-
тельно, пока не сжалился Бог над людьми и не отнял беды и мор со страны.

Описание нашего прибытия в город страны московитов.
30 января к нам пришел воевода с указом в руках от царя поскорее отправить нас в 

Москву. Тотчас же мы собрали свои вещи, попрощались с товарищами и выступили в 
большой снег и подъем. Во второй день февраля месяца мы въехали царской процес-
сией – а солдаты по обе стороны брали благословение нашего владыки патриарха – в 
великий город, “столицу”114, Новый Рим, город церквей и монастырей, известных миру. 
Со времени нашего выезда из города Дамаска прошло ровно три года без десяти дней, 
в течение которых мы ехали среди ужасов, страхов и трудов неописуемых.

На другой день нашего приезда прибыл на свою кафедру Кир Никон, патриарх Мос-
ковский, после того, как он с августа месяца находился в отсутствии в степях, из бояз-
ни чумы. Мы обрадовались его приезду. На восьмой день нашего приезда приехала 
царица в свой дворец, так как она ездила к царю, где он укрывался, боясь чумы; с нею 
ездил и патриарх Никон. Там они провели праздники Рождества и Крещения.

Когда начали прибывать известия о возвращении счастливого царя из путешествия в 
его столицу, нас объяла большая, неописуемая радость. Наместник царя назначил нам 
для пребывания монастырь, а также переводчиков для разговора с нами и для услуже-
ния нам; был назначен нам и провиант – еда и питье.

На десятый день нашего прибытия приготовились вельможи и войска встречать 
царя. Затем вышел патриарх Никон в облачении и митре с сонмом священников, диако-
нов и монахов, бывших в своих облачениях и несших в руках кресты, хоругви и иконы; 
а крест на блюде нес один из диаконов, шедших с кадильницами. Мы очень хотели вый-
ти на встречу царя в сопровождении патриарха, но нам не позволили. Мы сели в одной 
из келий нашего монастыря и тайно смотрели из окон. Колокола звонили; процессия и 
день были исключительными в жизни.

Вот описание наиболее важного. Сначала [несли] знамя и два барабана подле него; 
за ним [шло] войско в три ровных ряда во имя Святой Троицы. Если знамя было белое, 
то все солдаты, шедшие за ним, были одеты в белое; если знамя было синее, также все 
шедшие за ним были одеты в синее; точно так же, если было красное, зеленое, розовое, 
или прочих цветов. Порядок удивительный: все шли в три ряда во имя Троицы в удиви-
тельном порядке. Когда приблизилось прибытие царя, все выстроились по обе стороны, 
а колокола так гремели, что земля сотрясалась. Но вот вступили государственные115 за-
водные лошади, числом 24, с седлами, украшенными золотом и драгоценными камня-
ми; появились и кареты с зеркальными дверцами, украшенные серебром и золотом, 
покрытые сукном и вышитыми покрышками.

Тогда вступил счастливый царь, одетый в царское одеяние из алого бархата, обложен-
ное по подолу, воротнику и обшлагам царскими драгоценными каменьями, с ремнями116 
на груди, как обычно бывает на их платьях. Рядом шел патриарх, беседуя с ним. Впере-
ди и позади него несли иконы и хоругви; не было ни музыки, ни барабанов, ни флейт, ни 
забав, как в обычае у господарей Молдавии и Валахии, но пели певчие. Таким образом 
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царь вошел в свой дворец. На другой день пришел к нам писарь от визиря переписать 
подарки, какие мы намерены поднести царю, ибо таков их обычай – все записывать.

Вот описание переписи и описание подношения подарков царю. «Лета 7123 от со-
творения мира, в воскресение 11 февраля, Кир Макарий, святейший из людей своего 
времени, Патриарх Антиохийский и Всего Востока, поднес Его Величеству царю и са-
модержцу эти подарки, которые он привез от своего святого престола и памятников117 
его священной страны. Во-первых: критская икона, изображающая Христа в виде лозы, 
носящего двенадцать учеников; Бог Отец со Святым Духом с высоты благословляет; 
далее – икона св. апостола Петра; сосуд мира, покрытый парчой; чудесный ларец [из 
кости] индийского слона, с маленьким серебряным замком; внутри него прозрачный 
стеклянный сосуд, вроде чашки, покрытый парчой и запечатанный; в нем частица Дре-
ва Креста Господня, испытанная в огне и в воде; в огне она становится как камень118, а, 
остывая, принимает прежний свой вид – черный; в воде опускается на дно, а не всплы-
вает, как свойственно дереву. Вместе с ним был кусок Честного Камня с Голгофы, обаг-
ренный кровью Спасителя, подлинный, с признаками и свидетельствами, ибо кровь, 
когда окрасила камень, изменилась в своем свойстве: камень сделался подобным куску 
серебра, который блестит как золото; божественная же кровь сверкала как раскаленный 
уголь, изумляя смотрящих. Эти сокровища мы приобрели в Константинополе, при со-
действии сведущих людей, за большую сумму денег. Далее – греческое Евангелие, ста-
ринное, которое мы привезли из Антиохии; панагия посеребренная и вызолоченная; 
пук свечей иерусалимских зажженных119; благовонный120 ладан, т. е. стиракса; коробка 
с царским мускусным мылом; мыло ароматное, иерусалимское; мыло кусками, алепп-
ское, называемое антиохийским; ладан вареный и невареный; манна; финики, пальмо-
вая ветвь с листьями; фисташки алеппские121, кои они зовут, как и греки, “кедр”; также 
фисташки цельные со скорлупой и соленые; кассия122; ангорская белая шерсть, четыре 
платка с золотом». Это подарок для царя. Записав его, [секретарь] приписал, сказав: 
“Антиохийский Патриарх кланяется царю этою услугой”.

Под этим он записал: “Это подарок царице: также икона, сосуд мира, частица Крест-
ного Древа, частица Честного Камня в стеклянном сосуде, покрытом парчой, а внутри 
него позолоченный ларец; кусок головного покрывала св. Анастасии мученицы, избав-
ляющий от чарований, в ящичке из черной кости, покрытый парчой; пук свечей за-
жженных; благовонный ладан; коробка мускусного мыла, мыла благовонного и алепп-
ского; манна, финики, ладан, кассия123, фисташки, жасминное масло в хрустальном 
сосуде и два платка с золотом”.

Подарок для сына царя Алексея. Затем он написал внизу: «Вот подарок “василопу-
ло”124, т. е. царю Алексею, сыну царя Алексея». Этот мальчик родился у царя в прошлом 
году. “Перст Алексия, человека Божия – из их святых, и немного из его волос в сереб-
ряном сосуде; сосуд с миром; пук зажженных свечей; ладан благовонный; благовонное 
мыло; манна; ладан; фисташки; миндаль; леденцы и платок с золотом”.

Подарок сестрам царя. Затем он написал внизу: “Вот подарок трем сестрам царя: 
три частицы мощей святых жен: старшей сестре по имени Ирина – частица мощей 
св. Анастасии; второй, по имени Анна – частица мощей св. Марины; третьей, по имени 
Татьяна – частица мощей св. Февронии мученицы; каждой по сосуду мира, по платку с 
золотом и часть из вышеупомянутых подарков: во-первых – благовонный ладан, мыло 
двух сортов, манна, ладан, фисташки, теревинф, миндаль, леденцы”. Подарок каждой 
он определил написанием ее имени.

Вот подарок трем дочерям царя. Затем он написал внизу: “Вот подарки трем доче-
рям царя. Старшая – Евдокия, средняя – Марфа, маленькая, ей от роду пятнадцать 
дней – Анна”. Мы приготовили подарки также для каждой отдельно, как мы определи-
ли сестрам царя, из всех предметов, ибо таков обычай.

Все это мы положили на тарелки, накрыли их шелковой материей; всех было сто 
восемь125 тарелок. По окончании мы дали писарю подарок, и он ушел.
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На другой день пришел драгоман царя с первым секретарем и первым судьей, с при-
казом от царя, приглашающим нашего владыку навестить его. Тотчас пришли стрельцы 
и унесли тарелки, на которых были положены подарки и накрыты. Нашему владыке 
прислали царские сани, хорошо убранные, и посадили его в них, подарки же на тарел-
ках несли стрельцы впереди него. Когда мы вышли, то стрельцы были уже расставлены 
в два ряда, со знаменами неподалеку друг от друга, начиная от монастырских ворот и 
до ворот царских. Наш владыка благословлял их, а колокола гремели.

Свидание патриарха с царем московским.
Когда мы достигли дверей дома, его [патриарха] встретили три визиря, которые по-

клонились ему и приветствовали от имени царя. А когда мы достигли до лестницы ди-
вана, нас встретили три других визиря; когда же приблизились к дверям дивана, оттуда 
вышли нам навстречу вельможи, визири и приближенные царя. Здесь привратники взя-
ли его посох. Когда он вошел, а мы за ним, и приблизился к трону высокого царя126, то, 
обратившись к иконе, которая над ним находилась, пропел тайно “Достойно есть”, как 
научил нас драгоман, поклонился ей, затем поклонился царю, который, сойдя с трона, 
встретил его с непокрытою головою и поклонился ему до земли. Когда он встал, наш 
владыка благословил его московским благословением на чело, грудь и плечи и поцело-
вал его, по обычаю, в плечо; царь же поцеловал его голову и правую руку127. Оба стояли. 
И спросил его [царь] через переводчика, говоря: “Хвала Богу за благополучный твой 
приезд! Как вы себя чувствуете и как твое здоровье?”. Наш владыка, как подобает, ра-
достно пожелал ему всяких благ. Царь пригласил его сесть, и он сел близ трона на крес-
ло. Царь же взошел и сел на трон и начал беседу через переводчика, расспрашивая о 
том и о другом. Все вельможи в роскошных одеждах стояли кругом палаты с непокры-
той головой, ибо царь был также с непокрытой головой. Корону царя, похожую на вы-
сокий колпак, всю в крупных жемчугах и драгоценных камнях, держал один из при-
ближенных вместе с его черным посохом, который походил на посох какого-нибудь 
монаха, – но я скажу, что это скипетр царства. Его же верхнее царское одеяние, похо-
жее на саккос, было из желтой материи; кругом по подолу, прорезам, груди, вороту, об-
шлагам было обшито золотом и царскими драгоценными камнями, поражающими ум.

Когда он воссел, один из его приближенных подошел и “понес” его правую руку 
[приподняв, стал поддерживать]. Министр пригласил нас поклониться царю и поцело-
вать его правую руку. Мы вошли один за другим, по порядку, издали кланялись ему, 
подходили, целовали его правую руку и возвращались, сделав поклон вторично. [Так 
продолжалось] пока мы не ввели всех своих служителей. Такое свидание греки назы-
вают “филима хери”128, т. е. “целование руки”. Всякий, кто целует теперь руку царя, 
получает от него подарок, соответствующий его положению. Если он настоятель мо-
настыря, то получает сорок соболей, камку129 и милостыню; если он диакон или монах, 
то сорок куниц и милостыню. По этой причине с нами вошли все наши товарищи-
спутники, ибо всякий, кто приезжает в течение года к царю – кто бы он ни был, ждут 
до того дня, когда прибудет патриарх, архиепископ или важный посланник от кого-
либо из государей, и царь пригласит его к целованию своей руки и свиданию с ним; 
тогда эти люди входят вслед за ним.

Нам рассказывали, что отец этого царя, покойный Михаил, сын Феодора, когда при-
езжал к нему посол от турок и на приеме целовал подол его одежды, то царь клал свою 
правую руку на его голову только, в знак любви; когда же уходил [посол] от него, тогда 
царь брал воду и мыл свою руку, полагая, что она осквернилась от прикосновения к го-
лове посла.

Нам рассказывали также, что в старину, когда к ним [московитам] приезжал архие-
рей из греческих земель, они не допускали его к служению в своих церквях, полагая, 
что он осквернен от турок; а также, когда приезжали греческие купцы, их совсем не до-
пускали входить в церкви. Кто же из них оставался во имя царя, женился и делался 
драгоманом, священники обыкновенно такого ставили вне церкви 40 дней, в положении 
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оглашенного, затем его помазывали миром и по прочтении молитв вводили в церковь. 
Впрочем, с того времени, как к ним приезжали Иеремия, патриарх Константинополь-
ский, Феофан, патриарх Иерусалимский и другие, они привыкли к иностранцам.

Возвращаемся. Затем наш владыка вынул рекомендательные письма от Иерусалим-
ского и Константинопольского патриархов и передал их в руку царю, который встал, 
принял их и поцеловал. Тогда вошли стрельцы, неся подарок. Министр подошел и на-
чал брать блюда одно за другим и передавать нашему владыке, а наш владыка вручал 
их царю. Секретарь, с тетрадью в руках, читал громким130 голосом, говоря: “Патриарх 
Кир Макарий Антиохийский подносит царю то-то и то-то”. Царь же, принимая каждое 
блюдо, целовал десницу учителя – обрати внимание на эту точность!131 – и отдавал 
его казнохранителю, а последний ставил их на окнах. Царь спросил нашего учителя о 
фисташках, ладане и манне, ибо они, как мы упомянули, не знают их. Точно так же по-
ступил он с подарками царицы, ее сына и дочерей; также и с подарками сестер царя, 
пока не приняли все и отделили предметы каждого подарка особо. Царь пошел, осмот-
рел все и, вернувшись, благодарил нашего учителя, кланяясь ему. Наш учитель покло-
нился ему, говоря: “Не взыщи на нас, дорогой царь, так как наша страна очень далека, 
и уже три года, как мы выехали из [города] нашего престола. Твое царство величествен-
но: прими это малое за большое”. Когда тот услыхал, что он в отсутствии уже три 
года, начал утешать его, благодарить и хвалить его подарки, говоря: “Они стоят в моих 
глазах многих сокровищ”.

Переводчик говорил с нашим учителем по-гречески; наш же учитель недавно только 
начал изучать греческий язык и хорошо не изучил его, почему не мог быстро отвечать 
на вопросы. Царь спросил драгомана: “Почему патриарх не говорит быстро?”. Тот от-
вечал ему: “Потому что он стал обучаться греческому языку недавно, но он знает ту-
рецкий язык и, если царю угодно, будет говорить на нем”. Царь отвечал ему: “Нет, нет, 
Боже сохрани, чтобы такой святой осквернил свои уста и язык этой нечистой речью!”. 
Ненависть их к туркам очень велика. При вратах царя есть семьдесят переводчиков, 
знающих все языки, но арабского не знают.

Затем драгоман подмигнул нашему учителю, и он встал; встал также и царь, с кото-
рым он попрощался и которого благословил. Царь взял его за плечи132 и проводил до 
дверей, где были приготовлены сани, а стрельцы ожидали стоя. С нами вышли санов-
ники. Царь послал известить патриарха Никона, чтобы он приготовился встретить нас.

Мы вышли, и когда приблизились к лестнице патриарших палат133, нашего учителя 
встретили два главных архимандрита, которые поклонились ему до земли и сказали134, 
читая по имевшейся у них бумаге: «Отец святый, блаженнейший и владыка Кир Мака-
рий, патриарх великого града Антиохии и Всего Востока! Брат твой и соучастник в Бо-
жественных Таинствах, господин Кир Никон, архиепископ града Москвы и патриарх 
всех стран Великой и Малой России послал нас встретить твою святость, по слову Гос-
пода нашего Иисуса Христа: “Кто принимает вас, тот Меня принимает”». Наш учи-
тель выразил им подобающие благожелания и благословил их. Они взяли его под руки, 
вместо бояр, и повели наверх. Когда мы дошли до второй лестницы, нас встретили два 
другие [архимандрита], которые, сделав то же, взяли его под руки. Когда мы дошли до 
третьей лестницы, вышел патриарх Никон, одетый в мантию из зеленого, выпукло 
узорчатого бархата, с изображением херувима из золота и жемчуга. На голове его был 
белый клобук из камки, а сверху – верхушка из золота, с крестом из жемчуга и драго-
ценных камней; над его глазами было изображение серафима с жемчугом135. Воскри-
лия клобука136 спускались, отделанные золотом и драгоценными камнями. Посох был в 
правой его руке – он встретил его с великим почетом и повел в свои палаты, пол кото-
рых был устлан коврами. Оба они подошли, по их обоих обычаю, к иконостасу, кото-
рый всегда имеется над головой патриарха. Свечи горели. Они помолились “Достойно 
есть” и сели. Затем подошли все сановники, настоятели монастырей и все священно-
служители и поклонились нашему владыке, а он их благословлял. После этого оба пат-
риарха [сели и] начали разговаривать через переводчика.
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В этот час царь прислал пригласить обоих патриархов к своему столу. Они пришли 
и сели за царским столом. День был исключительный в жизни! Тогда была мясопуст-
ная неделя. Стол был предложен царский, разнообразный, весь рыбный, абсолютно без 
мяса – все это из уважения к нам. Затем пришел один из их диаконов анагностов137, по-
ставил в середине аналой с большой книгой на нем и начал читать громким голосом 
житие св. Алексия, память которого праздновалась в тот день. Чтение продолжалось во 
все время еды, по образцу монастырей. Певчие чередовались в пении. Сорта рыбы 
были изумительные по своей многочисленности. Их подносили царю, а он отсылал их 
своим приближенным и всем присутствующим. И начали подносить ему серебряные 
ковши с вином.

Так продолжалось от после полудня до полуночи, что нам надоело и утомило. Затем 
поднялся царь и начал подавать патриархам и всем присутствующим. Певчие пропели 
ему “многая лета”, патриархи выразили ему, царице и ее сыну свои благопожелания. 
Так происходило во второй и в третий раз. “Многая лета” были провозглашены Мос-
ковскому патриарху; в четвертый раз “многая лета” – патриарху Антиохийскому. Мы 
простояли около четырех часов, а певчие все пели. И что же я описываю происходив-
шее? Ведь тот день – исключительный в жизни.

Затем оба патриарха помолились за столом. Потом принесли на серебряном сосуде 
панагию. Совершили над ней обычные молитвы, и все получили от нее частицу. После 
затрапезной молитвы принесли сосуд и собрали в него куски [хлеба] по обычаю мона-
стырей. Затем царь простился с нашим владыкой, а он его благословил. Царь послал с 
ним своих бояр со свечами проводить его до нашего святого монастыря; стрельцы со 
знаменами стояли по обеим сторонам.

Возвращаемся. На другой день мы отправились с подарками для патриарха в сопро-
вождении его людей. Вот описание подарков для Московского патриарха: древняя ико-
на, изображающая снятие Господа с Креста, ибо в этой стране ничего так не ценят, как 
древние иконы; сосуд с миром; перст архидиакона Стефана; частица мощей св. Анто-
ния Великого и немного из источаемого им мира; посох из черепахи с перламутровой 
инкрустацией, который мы заказали в Константинополе, как советовали нашему учи-
телю патриарх и его митрополиты, говоря: “Твоя святость занимает место апостола 
Петра, ты имеешь власть дать посох для пасения138 кому пожелаешь”; далее, черная 
пальмовая ветвь с Синая; стиракс; свечи камфорные; финики; ладан; мыло благовонное 
алеппское; фисташки; леденцы; кассия139; шафран; мастика; банка с имбирным варе-
ньем; фиолетовая ангорская шерсть; шелковый черный пояс.

Когда мы вошли к нему по совету его приближенных, он встретил нас и раздал нам 
милостыню. Мы возвратились.

Возвращаемся. Затем мы начали раздавать подарки государственным сановникам, 
которые принимали их с радостью. Далее царь прислал с секретарем нашему владыке 
подарок по обычаю, а также и всем нашим людям.

Подарок царя патриарху Антиохийскому. Нашему владыке патриарху – три сорока 
соболей, большой серебряный кубок, фиолетовый бархат, другой синий и третий в цве-
тах; два куска фиолетового атласа, такая же камка и двести рублей; архимандриту – со-
рок соболей, камка и пятнадцать рублей; каждому диакону сорок куниц, камка и десять 
рублей; родственникам – сорок куниц только; переводчику – четыре аршина сукна и 
два рубля; каждому же служителю по две пары соболей стоимостью более четырех 
рублей; нашему же учителю назначил из почтения к нему сто копеек140 в день.

Возвращаемся. Знай, что все владения и доходы церквей и монастырей в этой стране 
находятся в руках царя. Также и епископы не имеют власти над владениями и доходами, 
но царь посылает в каждый монастырь и каждому епископу особых людей со своей сто-
роны, которые имеют наблюдение над имуществом и доходом. Каждый же епископ и 
каждый игумен монастыря не имеет власти распоряжаться иначе, как только собствен-
ным добром и для себя лично. Весь же доход записывается уполномоченными [царя] и 
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складывается в казнохранилищах141 на случай, если в нем будет нуждаться царь, уезжая 
куда-нибудь. Также ничего не строят и не ремонтируют иначе, как с согласия царя и по 
его повелению. Епископ в этой стране не собирает ничего от паствы, но от священников. 
Последние, каждый по состоятельности своей паствы и доходам своей церкви, вносят 
ежегодно [определенную сумму]. Самый бедный из священников обложен в один ди-
нар142. Все это точно записано в тетради у епископа. Личные же приобретения каждого 
епископа после его смерти возвращаются государству, так как царь – наследник всех.

Знай, что царь на второй день своего вступления на престол объявил по всем горо-
дам и весям143, дабы собралось войско и отправилось немедленно вперед него в Смо-
ленск со всеми сокровищами144 и тяжестями, по причине льда и ледостава рек. Так им 
легче будет путешествие в санях, ибо в этой стране, по причине обилия дождей и грязи 
весной, летом и осенью невозможно путешествовать. Верные люди сообщили нам, что у 
царя соберется в этом году более миллиона войска, т. е. более десяти раз по сто тысяч. 
В этом же месяце собралось у царя более четырехсот тысяч из тех, у которых нет Бога, 
которых мы наблюдали и видели отвратительные и страшные их физиономии; их не-
сколько пород. Верные письменные люди сообщили нам, что под властью царя около 
пятидесяти народностей и языков, не знающих Господа Создателя, но поклоняющихся 
животным, небу, солнцу, луне, звездам и проч.

Сообщили нам также, что татары-калмыки поклоняются огню145 и сжигают в нем 
своих покойников. Они молятся и радуются разделению четырех свойств в огне, воде, 
воздухе и земле. Их лица противны, в складках. В своих ушах они носят коралловые 
серьги. Среди всех этих народов проповедуют московские епископы и священники, а 
они стекаются принять крещение от всего сердца, радуясь и веселясь.

Нам сообщили достоверные люди, что владения этого царя в длину и в ширину око-
ло четырех лет. Населены эти владения бесчисленным множеством разных народов и 
настолько, что мы изумлялись и восклицали: “Как величественны дела Твои, Господи, 
вся премудростию сотворил”.

Знай, что обычай есть в этой стране, что когда умирает муж и его жена остается вдо-
вой, то она одевается в черную одежду, не исключая колпака и платка; даже постель, 
подушки и экипаж накрываются черным сукном; даже лошади – и те черные, и так всю 
жизнь, пока не выйдет замуж. Также имеют обыкновение в этой стране не называть 
кого-либо по имени только, но по его имени и имени его отца, точно так же и женщин, 
то есть такой, сын такого, или такая, дочь такого. Знай, что ни епископы, и никто из мо-
нахов не пьют открыто водку, ибо на них наложено запрещение от патриарха. Когда же 
кто-либо обретается пьяным, то его бьют, сажают в тюрьму и оскорбляют, так как пи-
тье водки считается у них бóльшим грехом, нежели прелюбодеяние146.

26 февраля 1924 г.
Т. Кезма

1 См. подробнее о киевском списке “Путешествия патриарха Макария”: О неизследованном, 
старейшем списке путешествия Антиохийского патриарха Макария 1654 года (описание 
А. А. Олесницкого, предварительное замечание от А. Е. Крымского) // Материалы для выясне-
ния церковной и литературной деятельности Антиохийского патриарха Макария XVII века и 
описателя его путешествий на Русь – архидиакона Павла Алеппского. Из “Древностей Восточ-
ных” (Труды Восточной Комиссии Императорского Московского Археологического Обще-
ства). – М., 1912. – Т. 4; Рибалкін В. С. Мандрівний манускрипт // XVI Сходознавчі читання 
А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2012; Петрова Ю. І. 
Київський список “Подорожі патріарха Макарія” // Український історичний журнал. – 2013. – 
№ 6; док. фильм “Мандрівні архіви” (2 часть) // http://www.youtube.com/watch?v=-Tw5FuSkraM

2 См. подробнее о Т. Кезме: Ковалівський А. П. Тауфік Гаврилович Кезма // Український істо-
ричний журнал. – 1958. – № 4; Кочубей Ю. М. Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882–1958) // Схід-
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ний світ. – 2012. – № 4; док. фильм “Прості істини” (ТРК “Глас”, 2013) // http://glas.org.ua/
projects/teleexcursions/taufik.html

3 Крачковский И. Ю. Описание путешествия Макария Антиохийского как памятник арабской 
географической литературы и как источник для истории России в XVII в. // Избранные сочине-
ния. – Т. IV. Арабская географическая литература. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 269.

4 Дарственная надпись Т. Г. Кезме на оттиске “Описание путешествия Макария Антиохий-
ского как памятник арабской географической литературы и как источник для истории России в 
XVII веке”. – Інститут рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського, фонд Т. Г. Кезми 173, № 126.

5 Крачковский И. Ю. Отзыв о научно-педагогической работе Т. Кезмы, направленный Учено-
му совету филологического факультета Киевского государственного университета (24.11.1947). – 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва, ф. 55, оп. 1, од. зб. 35, с. 11.

6 Михайло Грушевський. Історія України-Руси.  Том IX, книга II. Хмельниччина, роки 1654–
1657. – Нью-Йорк: Книгоспілка, 1957. – С. 968.

7 НаУКМА, особовий архів професора Омеляна Пріцака, ф. № 10, оп. 1.
8 Выражаем признательность директору Научной библиотеки НаУКМА Т. А. Ярошенко за 

изготовление и предоставление нам высококачественных электронных копий указанных руко-
писей.

9 Мы благодарны нашей коллеге О. Д. Василюк за помощь в поиске архивных материалов 
Т. Кезмы.

10 В публикации С. Гуцало упоминается о найденном им переводе Т. Кезмы фрагмента о 
церкви Св. Софии в Киеве (Гуцало С. Тауфік Кезма і його переклад “Опису подорожі Макарія 
Антіохійського...” // Східний світ. – 1995. – № 1. – С. 83–87). На самом деле этот текст является 
лишь выпиской из гл. 10 книги IV Г. Муркоса (о чем сделана соответствующая надпись рукой 
самого Т. Кезмы). – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва, ф. 55, оп. 1, 
од. зб. 15.

11 Копии этих редакций любезно предоставила нам д. Иоана Феодоров (Институт изучения 
Юго-Восточной Европы Румынской Академии).

12 Наличие ошибок и неточностей отчасти объясняется тем, что Т. Кезма работал над сокра-
щенной редакцией рукописи, не имея доступа к расширенным, без которых некоторые места в 
киевской рукописи понять затруднительно. Также нам неизвестно, предполагалось ли издать пе-
ревод Т. Кезмы именно в таком виде. Не исключено, что до нас дошла предварительная редакция, 
поскольку в тетрадях остались некоторые лакуны, как будет видно из последующих примечаний.

13 Текст приводится по хронологии событий, начиная с тетради 2, с. 43 (с. 23б, строка 8 в 
киевском списке арабской рукописи “Путешествия”). В этом фрагменте повествуется о восста-
нии великого логофета, войне между молдавским господарем Василе Лупу и валашским госпо-
дарем Матвеем Басарабом (кн. II, гл. 14–21 по Г. Муркосу).

14 Т. Кезма дает здесь буквальный перевод слова عم “дядя”. В Сирии существовала (и до сих 
пор отчасти существует) такая традиция: зять и невестка называют своего тестя (свекра) словом 
 дочь“ بنت عّمي) ”сын моего дяди“ ابن عّمي а к мужу (жене) обращаются ,(”букв. “дядя по отцу) عم
моего дяди”). Эта особенность отражена в арабской рукописи, поэтому целесообразно в данном 
контексте переводить عم привычным для нас словом “тесть”.

15 Здесь имеется в виду Тимофей Хмельницкий.
16 У Т. Кезмы: “…она же его снаряжала в Константинополь. На нее ее отец много сумм денег 

потратил, пока не выдал ее замуж за него”. В арабской рукописи: فهي الذي رهينه في القسطنطينيه وتكلف 
-Младшая дочь Василе Лупу Розанда была отправлена в Констан .عليها ابوها خزنات مال جابها وزوجها به
тинополь по приказу султана для предотвращения ее брака с представителем польской аристо-
кратии (Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. 
Козацька доба. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 72).

17 У Т. Кезмы: “ходьбы”. В араб. тексте: مسيرة عشرة ايام.
18 Точнее: “мученике”. В араб. рукописи: الشاهد.
19 Род сливы (прим. перев.).
-У Т. Кезмы букв. перевод: “В то время, как мы находились меж .ففيما نحن بين الخوف وقلت الخوف 20

ду страхом и отсутствием страха”.
21 Павел Алеппский прибегает здесь к игре слов: “кальбиин” (букв. “собачьи” – от слова كلب 

“собака”).
22 См. прим. 14.
23 У Т. Кезмы: “возвращался в башни”. В арабской рукописи употребляется слово طابور, ко-

торое было заимствовано в т. ч. и в русский язык (“табор”) из турецкого, где оно означало 
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“укрепление из повозок” (Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского язы-
ка. – М.: Дрофа, 2004).

24 У Т. Кезмы: “из полка”.
.Имеется в виду цвет кунжутного соуса, близкий к кофе с молоком .فرس طحيني 25
26 У Т. Кезмы: “немцев”. В арабской рукописи: الف وثالثمايه من النمسا.
27 У Т. Кезмы: “соскучились очень”. В араб. тексте: زعلنا من ارواحنا وضاقت انفسنا.
28 У Т. Кезмы: “общеизвестный”.
افرازك 29  в إفراز Более вероятная интерпретация: “Где твоя рассудительность?”. Словом .اين 

христианской литературе обозначается добродетель рассудительности (соответствует греч. διά-
κριση, букв. “различение, выделение”).

30 Данная пословица (اذا نزل القضه عمي البصر) переведена у Г. Муркоса: “Когда сходит определе-
ние (свыше), слепнут очи”, у А. Олесницкого: “Когда свершится предназначение, тогда терпе-
ние лопнет”.

31 У Т. Кезмы и Г. Муркоса: “Рымника”. В арабской рукописи: رومانوس  В Румынской .اسقف 
православной церкви существует епархия Романа (Roman) и Хуши (Huşi).

32 У Т. Кезмы пропущено: والثاني اسقف بالد الهوش والثالث اسقف اورهاني ورهاني وبالدها.
33 У Т. Кезмы: “немецкой” (بالد النمسا).
.”У Т. Кезмы: “и богачам .اهل البلد 34
35 У Т. Кезмы: “и бузой” (بوزا).
36 Разумеется, мусульмане (Муркос, вып. 1, с. 116) (прим. перев.).
37 Глагол قتل может означать также “избивать”.
38 ½ фунта (прим. перев.). У Т. Кезмы: “укыйят”. Согласно толковому словарю В. Даля, око 

составляет 3 фунта.
39 У Т. Кезмы: “с большой манифестацией” (بعراضه عظيمه).
40 Полицейский офицер (Муркос, вып. 1, с. 120) (прим. перев.). Т. Кезма дает транслитерацию 

этого турецкого слова согласно арабскому варианту с метатезой: شوباصي вместо исходного subaşı. 
Более точное значение – “начальник полиции” (police superintendent) (Hony H. C. A Turkish-Eng-
lish Dictionary. – Oxford, 1947. – P. 309).

41 Судебных мест (прим. перев.).
42 У Т. Кезмы: “вновь кого-либо назначает”. В араб. рукописи: واذا اراد منصب الحد جديد.
43 Тропарь праздника Богоявления.
44 Т. Кезмой прочитано как المخمله. Более вероятно прочтение: المجمله “украшенными”.
45 В араб. рукописи: الشطار. У Т. Кезмы: “шатыры” (ед. ч. شاطر). У Г. Муркоса: “скороходы”. 

Находим данный архаизм арабского происхождения в персидско-русском словаре под ред. 
Ю. А. Рубинчика в значении “курьер; скороход (сопровождавший вельможу при выезде)”.

46 Точнее: “великая гордыня”. В араб. тексте: وكان عنده كبرياه عظيمه.
47 Κέλευσον Δέσποτα Άγιε (возглашение “Повели, повели, повели, преосвященнейший Влады-

ко”) – из чинопоследования Таинства священства.
48 У Т. Кезмы: “эфендийства” (درجة االفنديه العاليه), у Г. Муркоса: “на высшую степень эфендия”.
49 Греч. Άξιος (букв. “достоин”) – возглас при хиротонии диакона, священника, епископа, вы-

ражающий свидетельство о непорочной жизни рукополагаемого.
50 Буквальный перевод: “встал” (وقف البيك في كرسيه).
51 В оригинале ед. ч.: “писец читал” (والكاتب يقرا).
52 750 000 пиастров (Муркос, вып. 1, с. 146) (прим. перев.).
53 250 000 пиастров. Ibid. (прим. перев.).
54 В киевской редакции ошибка переписчика: البستاري, у Т. Кезмы: “бостари”. В парижской и 

лондонской рукописях: سباتار (греч. σπαθάριος, букв. “меченосец”). У Г. Муркоса: “спафар; спа-
фарий”.

55 Более точный перевод: “уничтожил его хвастовство”. В араб. рукописи: وهدم بذلك صلفه.
56 У Т. Кезмы: “манифестацией” (عراضه).
57 У Т. Кезмы: “от Султаната” (من السلطنه).
58 У Т. Кезмы пропущено كمثل والق.
59 У Т. Кезмы букв. перевод: “на копье” (على الرمح).
60 У Т. Кезмы: “излишняя”. Слово زايد в данном выражении (ديانتهم زايده) и в сирийском диалек-

те в целом может иметь как положительный, так и отрицательный оттенок. Необходимо 
учитывать общие впечатления Павла Алеппского от благочестия казаков и московитов и его 
восхищение ими. В другом месте Т. Кезма передает слово زايد с положительной коннотацией: 
“он обладал большой храбростью” (وكانت له شجاعة زايده).
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61 В киевской редакции ошибочно: “патриарха” (المصكوفي الكسيوس  -У Т. Кезмы: “пат .(البطريرك 
риарха”.

62 У Т. Кезмы, как и в киевской рукописи: “Марины” (مارينا -Мария Ильинична Мило .(الملكه 
славская – первая супруга царя Алексея Михайловича.

63 Согласно арабскому тексту, свидетельство истории относится к крещению Руси:  كما يذكر في 
.التواريخ عنهم انهم في زمان فاسيل ملك الروم المكدوني امنوا علي يده

64 У Т. Кезмы пропущено تستصلها.
65 У Т. Кезмы пропущено فخرجت امه اعني الالِه.
.”Более точный перевод: “доказательство этому очевидное . ودليل دلك ظاهر 66
67 Стоящее здесь арабское слово “куруш”, означающее буквально “пиастры”, а в переносном 

значении вообще монету, возможно, как и предполагает Муркос (вып. 2, с. 6 в примечании), 
обозначает и слово “грош” (прим. перев.).

-Исходя из содержания расширенных редакций, более вероятна ин .بيك حاكم حدوده من غير تعدي 68
терпретация: “господарь, который правит в своих пределах, не встречая нападений”.

69 Точнее: “большинство” (اكثر البالد التي بقربهم).
70 Секта изуверов на Востоке, про которую ходят слухи, что ее члены поклоняются диаволу 

(прим. перев.). Автор, пользуясь схожестью формы слов االيسوعية и اليزيدية, уподобляет иезуитов 
езидам (закрытая этноконфессиональная группа среди курдов Ирака, религия которых мало изу-
чена. Традиционно верховное божество езидов ассоциировали с падшим ангелом и потому счи-
тали их “поклонниками злого духа”).

71 У Т. Кезмы пропущено اليثرا -Во втором слове имеет место ошибочная гиперкоррек .كمثل 
ция – написание ث вместо س (что характерно для арабо-христианских рукописей). Слово “плен-
ник” в рукописи дается как يسير (мн. يسرا).

72 Слово اشقيا может иметь значение “бедные, несчастные” (согласно арабско-русскому слова-
рю Х. К. Баранова, глагол شقي означает “находиться в бедственном положении; быть несчаст-
ным, мучиться, страдать”). Тогда перевод фразы فلما نظر هللا الي االشقيا وضر شعبه будет таким: “Когда 
Бог призрел на этих страдальцев и на мучения Своего народа…”

73 У Т. Кезмы: “Но по той причине, что не было между ними (братьями) единодушия и каж-
дый из них в своей области был глава, то ляхи стали вести себя с ними любовно...” В киевской 
редакции: وشتتو شملهم بما انهم كل راس في بالد ورايهم مشتت (исходя из структуры фразы и контекста, от-
сутствие единодушия относится к ляхам).

74 У Т. Кезмы пропущено فلما علموا الالهين عدم قوتهم معهم.
75 В другом месте выражение اجتمع عليه عساكر переведено “к нему собрались войска”.
.”У Т. Кезмы: “разрушил .ضبط حصون كثيره 76
77 Точнее: “труднопроходимые” (جبال وعره).
-подразумевает بازار Г. Муркос предполагает, что под словом .كلما مررنا علي مدينة او بازار او قصبه 78

ся селение, имеющее базарную площадь с лавками.
79 У Т. Кезмы: “манифестациями” (عراضه).
80 У Т. Кезмы: “имеется священник, или протоиерей”. В араб. тексте: كاهن بروطوباباس وهو المتقدم 

.في الكهنه
81 У Т. Кезмы: “выслал нам навстречу войско с хоругвями и крестом и большой манифеста-

цией”. В араб. рукописи: تشر العساكر والبيارق والصليب الستقبالنا بعراضه عظيمه.
82 Точнее: “имея на себе оружие” (مقلد باسلحة الحرب).
83 В араб. рукописи: اخذ باكتاف سيدنا (букв. “взял за плечи”). У Г. Муркоса: “взял под руку наше-

го владыку патриарха”, у Ф. Бельфура: “laid hold of the arms of the Patriarch”, у М. Ковальской: 
“ujął pod rękę naszego pana”.

84 У Т. Кезмы: “в конце”. В араб. тексте: جلس على المايده اسفل.
85 У Т. Кезмы: “в начале”. В араб. рукописи: في الصدر.
86 У Т. Кезмы: “в начале стола”. В араб. рукописи: في الصدور.
87 У Т. Кезмы: “в конце”. В араб. рукописи: اسفل.
88 У Т. Кезмы: “икру”. У Г. Муркоса: “кассия” (خيارشنبر). Латинское название – Cassia fistula 

(“кассия трубчатая”). По одним данным, плоды этого субтропического растения использовались 
как сладости (Ковалівський А. П. Подорож Макарія, патріарха Антіохійського. Перша зустріч з 
Богданом Хмельницьким. Про рівень освіти на Україні в XVII ст. / Пер. А. П. Ковалівського // 
Антологія літератур Сходу. – Харків, 1961. – С. 448), по другим – его ароматная кора входила в 
состав мира (Глубоковский Н. Н. Библейский словарь. – МДА, 2007).

89 У Т. Кезмы: “хорошие мотивы”. В араб. рукописи: حسن نغمتهم بالصاله الطويله.
90 У Т. Кезмы: “кустарников”. У Г. Муркоса: “малуль (дуб?)”. В арабской рукописи: شجرة 

-Латинское название – Quercus ithaburensis (“дуб таворский”). Распространен в средизем .الملول
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номорском регионе, очевидно, поэтому Павел Алеппский употребляет знакомое ему название 
для обозначения дуба в целом.

91 У Т. Кезмы: “достигли”. В араб. рукописи: انتهينا من بالد القزق.
92 Текст данного абзаца повторяется в рукописи Т. Кезмы дважды: им начинается тетрадь 1, 

им же заканчивается тетрадь 3, где проставлена дата окончания перевода (26 февраля 1924 г.).
93 Здесь имеется добавление, опущенное в переводе: شريفه  خلقة В сирийском диалекте .خلقه 

означает: 1) Божье создание; 2) физиономия, лицо (Эль-Массарани М., Сегаль В. С. Арабско-
русский словарь сирийского диалекта. – М.: Русский язык, 1978. – С. 190). Возможен перевод: 
“симпатичные создания”. У Г. Муркоса это выражение в другом месте (кн. V, гл. 11) переведено 
“вид прелестный!”.

94 У Т. Кезмы идентификация этого слова вызвала затруднения из-за ошибки переписчика 
киевской редакции: الفزيزا (прочитано Т. Кезмой как الغزيزا) вместо الفريزا. Г. Муркос справедливо 
предполагает, что под словом فريزا (оно неупотребительно и отсутствует в арабских словарях) 
подразумевается рожь (очевидно, от греч. βρίζα “рожь”).

95 Среди пшеницы встречаются иногда продолговатые черноватые негодные зерна, наз. по-
арабски زيوانة. В словарях этого слова нет; по наведенным у сельских жителей справкам оказа-
лось, что это негодное зерно называется на Украине “рижки”, а в Великороссии “спирина” 
(прим. перев.). Слово زؤان имеет значение “сорняки, плевелы” (прим. ред.).

96 Добавлено нами по парижской рукописи (مصنع). В киевской редакции ошибка переписчи-
ка: مضيع.

97 Более вероятна интерпретация: “В руках их игуменов (настоятелей) мы видели посохи…” 
-Тем более что в дан .ريس Слово “игумен” в рукописи иногда дается как .(وراينا في يد روسايهم عصي)
ном контексте идет речь об отличительных знаках священников.

98 У Т. Кезмы: “приятное для глаза создание; прелестные мелодии (?), а создание еще лучше 
и лучше”. В араб. рукописи: خلقه شريفه تشهي النظر نغمات حسنه وخلقه اشرف واشرف. См. прим. 93.

99 У Т. Кезмы: “песку”. В араб. рукописи: شبه النمل والحشيش بكثرته.
.”простой народ”, “миряне“ – العوام 100
101 У Т. Кезмы: “этой губернии” (هذه الواليه). Губерния как административно-территориальная 

единица оформилась позже, при Петре I (с 1708 г.).
102 У Т. Кезмы: “на поругание”. В араб. рукописи: للتفنك نيشان  -букв. “делают их мише) يعملوهم 

нью для ружей”). У Г. Муркоса: “ставят целью для ружей”.
103 У Т. Кезмы пропущено: ال بل االيزيديه. См. прим. 70.
104 Выражение والوان اشكال  -лучше перевести: “которые бывают весьма разнообраз وتنظرهم 

ными”.
105 У Т. Кезмы: “путешественников” (والسواح الرهبان  -в арабо (سائح .ед) سّواح Словом .(قاللي 

христианской литературе обозначаются: а) отшельники, живущие уединенно; б) странники, хо-
дившие от монастыря к монастырю.

.срамные части у мужчин и женщин (словарь Гиргаса, с. 567) (прим. перев.) – عورة 106
.”У Т. Кезмы: “на его лице .علي جبهته 107
108 В киевской редакции за этим следует искаженное сокращение: كذلك  В парижской .مسافتها 

рукописи: ًفكانت بالد التطر عن يميننا مسافة شهرا. У Г. Муркоса: “на расстоянии месячного пути”.
109 У Т. Кезмы: “зиму (?) и дождь” (والمطر  :В сирийском диалекте слово šitē означает .(الشتا 

1) зима; 2) дождь (Эль-Массарани М., Сегаль В. С. Арабско-русский словарь сирийского диалек-
та. – М.: Русский язык, 1978. – С. 272). Речь идет о месяце июле.

110 Точнее: “удивительно легким движением”. В араб. тексте: وهي حركة عجيبه خفيفه.
111 Батман – по-арабски “ратль” رطل, равняется шести фунтам (прим. перев.). У Г. Муркоса: 

“десять ратлов алеппских (ратл равен 6 ¼ фунтам)”. Согласно словарю Х. К. Баранова, ратль со-
ставляет 449,28 г.

112 Добавлено по переводу Г. Муркоса. В араб. рукописи: مايه وعشرون يوم جد.
113 У Т. Кезмы пропущено. Идентификации слова باغتهم в киевской рукописи помогает париж-

ская: بآغتهم.
114 У Т. Кезмы идентификация этого места вызвала затруднения, т. к. русское слово “столица” 

передано арабской графикой с искажениями: حطولتيسا (переписчик киевской редакции принял ص 
за ح, небрежно размещены диакритические знаки). В лондонской рукописи: صطولتيسا.

115 Точнее: “царские” (الملوكيه).
116 У Т. Кезмы и Г. Муркоса: “со шнурами”. В оригинале стоит слово جبراز в форме мн. ч. (в 

парижской рукописи: جبرازات, в киевской: جبرازت). Очевидно, это заимствование из фарси: /چپراس 
 ”правый”, т. е. “крестообразная перевязь; портупея“ راست левый” и“ چپ композит из слов) چپراست
(Персидско-русский словарь / Под ред. Рубинчика Ю. А. – Т. 1. – М., 1985. – С. 462)). Портупея 
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(часть военного снаряжения) представляла собой перевязь в виде ремней, перекинутых через 
плечо.

117 Имеется в виду “святынь” (اثارات بالده المقدسه).
118 У Т. Кезмы: “раскаленный красный уголь”. В киевской и парижской рукописях: تصير كالحجر.
119 В Великую Страстную субботу во время исхождения Священного огня (прим. перев.).
-Более точный перевод: “росный ладан”. Бензойная смола (росный ла .بخور ميعه اي اصطرك 120

дан) – смолистое вещество, вытекающее из надрезов коры бензойного, или росноладанного, де-
рева и затвердевающее на воздухе. Употребляется в медицине, парфюмерии, при богослужении 
(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

121 Перед словом “фисташки” стоит слово قنباز (букв. “кафтан”). Буквальный перевод был бы 
нелогичен; кроме того, в парижской рукописи группы подарков разделены заметными пробела-
ми и слово قنباز прилегает к фисташкам. Г. Муркос предполагает, что оно означает корзину. В то 
же время, по свидетельству А. Е. Крымского, в его бытность в Сирии в конце XIX в. “гумбаз” 
(“азиатский халатик”) был традиционной одеждой бедняков (Крымский А. Е. История новой 
арабской литературы: XIX – начало XX в. – М.: Наука, 1971. – С. 288).

122 У Т. Кезмы: “икра” (см. прим. 88).
123 См. прим. 88.
124 У Т. Кезмы: “Василевполу”. В рукописи представлено греческое слово “царевич”: فاسيلوبولو 

(βασιλόπουλο).
125 У Т. Кезмы: “180 тарелок”, у Г. Муркоса: “180 блюд”. Однако в киевской редакции читаем: 

-в лондонской (наиболее четкое напи ,مايه وتمانية صحون :Ср.: в парижской рукописи .مايه وثمانية صحن
сание): صحون وثمانيه   Очевидно, ошибка закралась в копию рукописи, с которой переводил .مايه 
Г. Муркос.

.”У Г. Муркоса: “к высокому трону царя .كرسي الملك العالي 126
.”У Т. Кезмы: “плечо .فقبل الملك راسه مع يمينه 127
128 Греч. φίλημα χεριού. В киевской редакции искажено: فيليما شاربو (в парижской и лондонской: 

شاريو  :.ср) ش В грецизмах, заимствованных арабским языком, χ часто передается через .(فيليما 
αρχιμανδρίτης → أرشمندريت “архимандрит”, επιτραχήλιο →  بطرشيل “епитрахиль”).

129 Камка (дамаст) – ткань (обычно шелковая) с рисунком, образованным блестящим атлас-
ным переплетением нитей. Привозилась в Европу с Востока, была популярна в России в допет-
ровские времена.

130 У Т. Кезмы: “высоким” (بصوت عالي).
 ,Из расширенных редакций следует .(добавлено по переводу Г. Муркоса) انظر الي هذا التحرير 131

что министр точно называл царю содержание блюд, перепись которых была составлена накану-
не, не спрашивая патриарха Макария.

 У Г. Муркоса: “взял его под руку”. См. прим. 83 (это же выражение относительно .اخذ باكتافه 132
Б. Хмельницкого).

.”У Т. Кезмы: “подворья .درج قالية البطركيه 133
134 У Т. Кезмы: “один из которых поклонился... и сказал”. В киевской редакции: لالرض  ساجداً 

وقايالن :в парижской ,وقاياًل لألرض  -Формы дв. ч. требует контекст, к тому же в арабо .ساجدان 
христианских рукописях окончание дв. ч. ان часто передается через ًا.

135 У Т. Кезмы: “с изображением серафима, над глазами которого жемчуг”. В араб. рукописи: 
.وصورت ساروفيم فوق عينيه بلولو

136 У Т. Кезмы: “Золотые концы головного покрывала”.
137 У Г. Муркоса: “маленьких дьяконов (анагностов)”. В араб. рукописи: احد الشمامسه االناغنسطيه 

-Анагност (греч. αναγνώστης) – букв. “чтец”. Можно перевести: “один из чтецов-ипо .الصغار
диаконов”.

138 Пастырский посох (жезл) (عكازة الرعايه).
139 См. прим. 88.
140 У Т. Кезмы: “сто рублей” (согласно ошибочному варианту в киевской редакции: ماية روبلي). 

В парижской рукописи: بعد ان كانت علوفته خمسه وعشرون قبيقه جعلها مايه اّي روبلي. У Г. Муркоса: “его со-
держание, бывшее прежде 25 копеек, определил во сто, т. е. в рубль”.

141 У Т. Кезмы: “прячется в шкафах” (يودعونه في الخزاين).
142 Имеется в виду один рубль.
143 Точнее: “владениям и городам” (الممالك والبالد).
144 Точнее: “боеприпасами” (الزخيره).
145 У Т. Кезмы: “татары обожают огонь”. В киевской редакции: تطر الكملوك يعبدون النار. В париж-

ской рукописи “калмыки”: الكلموك.
146 На этом месте заканчивается тетрадь 1.
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16–18 жовтня 2013 р. у Києві пройшла щорічна Міжнародна наукова конференція 
“ХVІІ Сходознавчі читання А. Кримського”, яка цього разу звузила свій формат, 

означивши провідну тему як “Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії”. Не-
зважаючи на це, учасників конференції було зареєстровано чимало, що довело доціль-
ність вибору такої актуальної тематики. 76 науковців подали свої тези до збірки матеріа-
лів конференції, 57 з яких виступили з доповідями особисто. Географія учасників вже 
традиційно представлена різними регіонами України (Бахчисарай, Івано-Франківськ, 
Керч, Київ, Луганськ, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків), а та-
кож різними країнами, зокрема такими, як Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Польща, 
Росія, Туреччина, Туркменистан, Угорщина. Тематика конференції зацікавила вчених 
різної спеціалізації (археологія, джерелознавство, етнологія, історіографія, історія, лі-
тературознавство, мистецтвознавство, мовознавство, політологія, релігієзнавство, філо-
софія), а також із різних наукових, музейних і вищих навчальних закладів. Серед допо-
відачів були як знані вчені, так і молоді науковці та аспіранти. 

Конференція розпочалася пленарним засіданням “До 90-річчя Турецької Республі-
ки”, далі робота проходила в окремих секціях: “Тюркологічні студії: джерелознавство”, 
“Тюрки на кордонах християнського світу”, “Іслам і тюркський світ”, “Тюркологічні 
студії: історіографія”. Події початку минулого століття – це важлива віха в історії країн 
Сходу. На політичній карті світу відбулися зміни – 29 жовтня 1923 р. проголошено Ту-
рецьку Республіку, першим президентом якої став Мустафа Кемаль Ататюрк.

На пленарному засіданні з привітальним словом виступив в. о. директора Інституту 
сходознавства Д. Радівілов. Були виголошені доповіді, що стосувалися тюркських наро-
дів колишнього СРСР у дослідженнях вчених України (Ю. Кочубей), конфесіонального 
фактора в суспільно-політичному розвитку Туреччини (Т. Ісмаїл), значення Halk у ту-
рецькій мові та культурі (К. Станек), політики Туреччини щодо тюркомовних країн 
Євразії (Є. Габер), створення турецької держави та позиції США (1919–1923 рр.) (А. Зує-
ва), питання про протоки на Лозаннській конференції та позиції радянської делегації 
(Т. Мустафазаде), причин нейтральної реакції болгарської соціал-демократичної “ле-
виці” на младотурецьку ідеологію османізму (М. Лобанова (Тортіка)).

Серед чотирьох секцій найчисленнішою виявилася секція “Тюркологічні студії: дже-
релознавство”, яку довелося розділити на два дні. Головували на секції О. Мавріна та 
І. Дрига. Науковцями були представлені дослідження як археологічних (С. Біляєва, 
Г. Вертієнко,  К. Масалова), так і писемних джерел (М. Тарасенко,  Ю. Авер’янов, 
І. Дрига, Н. Зуб, М. Сарі, О. Сирінська, А. Мазінов, Т. Калініна, Е. Абібуллаєва, Е. Аме-
тов, І. Юзвяк, О. Мавріна, С. Сеїтмеметова, З. Хайредінова, Н. Кропотова, Е. Ганієва, 
Г. Алексєєва (Джанполат)), як давніх (зокрема давньоєгипетських) та середньовічних 
пам’яток, так і сучасних (ХХ–ХХІ ст.).

Секція “Тюркологічні студії: Історіографія”, яку очолив Ю. Кочубей, охопила історіо-
графічні дослідження різного плану: від доробку А. Кримського (О. Василюк), Ф. Ка-
пельгородського (Д. Брилев), Б. Чобан-заде (Н. Сейдаметова), політзасланців у Якутії 

XVІІ СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО:
ТЮРКСЬКИЙ СВІТ

У ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОСТОРАХ ЄВРАЗІЇ
(Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського,

Київ, 16–18 жовтня 2013 р.)
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(В. Білоус) та української діаспори в Узбекистані (О. Хаєцький) до якутських та япон-
ських міфів (С. Капранов), Птолемея Філадельфа (А. Зелінський), тюрксько-шумерської 
мовної спорідненості (В. Храновський) та весільної обрядовості кримських татар та га-
гаузів (М. Георгієв).

Плідно та цікаво пройшла робота секції “Тюрки на кордонах християнського світу” 
під головуванням О. Бубенка  та  Ф. Туранли. Учасники торкнулись історії половців 
(О. Головко), гунів (С. Дубчак), аварів (А. Павлюк), кипчаків (Я. Пилипчук), торків 
(О. Бубенок), османів (Ю. Білик), що були пов’язані з долею України зокрема та Європи 
загалом протягом різних епох. Тюркська спадщина в українській мові, історії, культурі, 
літописах висвітлена в доповідях М. Сембі, М. Гаухмана, А. Шабашова, Ф. Туранли.

На секції “Іслам і тюркський світ” під керівництвом Д. Радівілова в доповідях пору-
шувалися суперечливі та іноді гострі питання релігії (М. Годзінська,  З. Мамутова, 
І. Покровська, Д. Шестопалець) та її впливу на політичний курс держав у минулому і 
тепер (Т. Ашурков, Д. Брилева, А. Набіулліна, М. Челік, Х. Челік, Е. Хайруддінова).

Конференція також супроводжувалася культурною програмою, для приїжджих учас-
ників була організована екскурсія пам’ятними місцями Києва, а опісля – відвідини На-
ціонального художнього музею України. Такі заходи, як і кулуарне спілкування, дозво-
ляють науковцям зблизитись і обговорювати ще більше коло проблем, ніж заплановане 
програмою конференції.

За результатами роботи конференції Інститутом видана збірка тез. Окремі доповіді у 
вигляді статей подані на сторінках цього номеру журналу “Східний світ”. Загалом, 
можна стверджувати, що робота конференції пройшла успішно. Незважаючи на звуже-
ну тему, коло порушених проблем виявилось досить широким, що надихає на подальші 
дослідження.

Н. М. Зуб (Руденко), В. А. Мусійчук 
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З 5-го по 10 лютого 2014 року в 
Кувейтському університеті (КУ) 

відбулася установча нарада щодо за-
початкування масштабного проекту 
Арабської бази даних наукових жур-
налів – Arabic Database for Academic 
Journals (ADAJ), арабська назва –  
.قاعدة البيانات العربية للمجالب العلمية

Постійну комісію проекту з орга-
нізаційних питань очолила проректор 
Кувейтського університету з наукової 
роботи проф. Фір’яль Бу-Рабі‘ (Ку-
вейт). Для участі в роботі комісії та 
нараді були запрошені закордонні й 
місцеві вчені, зокрема проф. Джордж 
Григоре (Румунія), проф. Валерій 
Рибалкін (Україна), проф. Мухаммад 
аль-Касимі (ОАЕ), проф. Абдулла 
аль-Кінді (Оман), проф. Мухаммад 
Абдель Кярім Ахмад (Кувейт), проф. Ахмад Їкет (Кувейт) та ас. проф. Білаль Орфали 
(Ліван). На нараді обговорювалися питання обґрунтування статуту проекту першої 
арабської бази даних для наукових журналів. Мета створення такої бази даних – зроби-
ти більш помітною й доступною арабську наукову періодику, впровадити уніфіковані 
критерії та стандарти з метою створення чіткого механізму, який слід брати до уваги 
при оцінці академічної роботи дослідників, викладачів і т. д. Крім журналів, що публі-
куються арабською та іншими мовами в першу чергу в арабських країнах, ADAJ ста-
вить за мету включати до інформаційної бази також журнали, які публікуються в усьо-
му світі. Щодо останніх, то йдеться передусім про наукову періодику з тематики, 
пов’язаної з вивченням арабо-ісламської цивілізації, арабської мови, культури, історії 
та інших гуманітарних дисциплін. Проект розрахований на тривалу перспективу, що 
передбачає оновлення інформації на постійній основі. Розробкою методики та інстру-
ментарію функціонування ADAJ займатимуться дві експертні комісії – постійна та кон-
сультативна. До складу першої, яка нараховуватиме всього 9 членів, вже увійшли при-
сутні на нараді вчені; ще двох буде кооптовано найближчим часом. Консультативна 
комісія перебуває в стадії формування й орієнтовно нараховуватиме 20 членів. До обох 
комісій входять галузеві фахівці. Наступне робоче засідання експертної комісії відбу-
деться в Кувейті 6–7 квітня 2014 року, а протокольні заходи щодо офіційного оголошен-
ня про старт проекту заплановано в КУ на 5 травня 2015 року.

За своєю спрямованістю та політикою ADAJ найтісніше перегукується з бібліогра-
фічною та реферативною базою даних Scopus. Однак її першочерговою метою є не від-
стеження частотності цитованості статей в академічних виданнях, а створення зручної 
системи пошуку повних текстів публікацій у найпоширеніших форматах (PDF та ін.). 

ПЕРША ЗАГАЛЬНОАРАБСЬКА
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ

Проф. Абдулла аль-Кінді (Оман), проф. Валерій Ри-
балкін (Україна) та ас. проф. Білаль Орфали (Ліван)
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Мовою пошуку виступатиме араб-
ська, як одна з шести мов ООН. 
Преферентними мовами публікацій 
виступають арабська, англійська та 
французька, однак ADAJ поступово 
залучатиме до бази й інші мови сві-
ту, особливо тоді, коли тематика до-
сліджень стосуватиметься реалій 
арабського світу.

Головні критерії оцінювання екс-
пертною радою з відбору видань для 
включення до бази даних ADAJ вклю-
чають, але не обмежуються таким: 

– видання повинно мати англо-
мовну назву та публікувати поруч з 
обов’язковими англомовними версія-
ми анотації наукових статей арабсь-
кою мовою (оцінюватиметься якість 
арабомовного реферування); повні 
тексти статей можуть публікуватися 
будь-якою мовою;

– періодичне видання повинно публікувати нові випуски з регулярністю не менш 
ніж один раз на рік;

– загальна якість періодичного видання повинна бути високою, а критерії її оцінки 
включають таке:

1. Оригінальність і академічна значимість статей; вони мають розглядати важливі 
наукові проблеми, пропонуючи оригінальні і свіжі пропозиції щодо їхнього вирішення.

2. Авторитетність, у тому числі репутація видавця або наукового товариства; різно-
манітність місць роботи авторів; міжнародний науковий авторитет провідних членів 
редколегії та різноманітність місць їхньої роботи (з-поміж іншого враховуватиметься 
цитованість членів редколегій та авторів журналів у виданнях, що вже індексуються в 
ADAJ та інших базах даних).

3. Простота, популярність і доступність, у тому числі кількість посилань на видання 
в базі даних ADAJ; кількість установ, що передплачують видання; бази даних інформа-
ційних агрегаторів, у яких вже індексується видання; кількість запитів на включення 
видання до ADAJ.

4. Політика періодичного видання повинна передбачати дієву форму контролю за 
якістю публікацій (наприклад, анонімне наукове рецензування).

5. Видання повинно мати власний веб-сайт з англомовними версіями сторінок (оці-
нюється якість головної сторінки видання); наявність на веб-сайті повних текстів ста-
тей не обов’язкова, але бажана для надання можливості прямого переходу зі сторінок 
ADAJ до сторінок повних текстів статей.

Експертна рада ADAJ оброблятиме всі запити на включення нових назв видань до 
інформаційної бази; при цьому вона практично завжди автоматично відхилятиме запи-
ти на включення видань, які не мають:

– ISSN (International Standard Serial Number) – унікальний номер, що використо-
вується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання;

– стабільної регулярності виходу нових випусків;
– списків пристатейної бібліографії;
– англомовних анотацій до кожної статті наукового журналу;
– апарату рецензування;
– власного веб-сайту друкованого органу.

Ректор Кувейтського університету проф. Абдуллатиф 
Аль-Бадер (у центрі), проректор з наукової роботи 

проф. Фір’яль Бу-Рабі‘ та члени Комісії
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Так само переважно, проте не завжди відхилятимуться запити на включення до 
ADAJ галузевих видань, що не відповідають критеріям відбору за типом документів, та 
запити на включення журналів, котрі вже були включені до ADAJ із самого початку, 
при запуску бази даних, але надалі вилучені з неї.

9 лютого відбулося представлення результатів роботи установчої наради проекту 
ADAJ перед Державною комісією Кувейту у справах наукового прогресу (ККНП) на 
чолі із всесвітньо відомим професором-ядерником Аднаном Шигабуддіном, випускни-
ком Каліфорнійського університету в Берклі (США). В обговоренні взяли участь ректор 
КУ (в ранзі міністра) проф. Абдуллатиф Аль-Бадер, члени правлячої сім’ї Кувейту: 
урядовець високого рангу, випускник Гарварду шейх д. Мухаммад Сабах ас-Салім ас-
Сабах, член Ради правління ККНП та Ради КУ шейх Хисса Сабах ас-Салім ас-Сабах, 
ректор відкритого Арабського університету (Arab Open University), колишній міністр 
вищої освіти Кувейту проф. Муда Абдульазіз ал-Хамуд та ін. Обговорення відбулося в 
конструктивній академічній атмосфері. Присутні висловили впевненість в успішному 
старті проекту ADAJ і його винятковому значенні для світової академічної спільноти.

В. C. Рибалкін
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SUMMARIES

S. Biliaieva
THE STUDY OF THE TURKIC ARCHAEOLOGICAL RECORDS IN UKRAINE
The article is devoted to the main results of the study of the Turkic problematic in Ukraine on 

the base of the archaeological records. They discovered wide possibilities and perspectives of the 
investigations in the context of West European and Ukrainian vector of the historical process. 

С. О. Біляєва
СТАН ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
ТЮРКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

У статті подано підсумки вивчення тюркологічної проблематики за археологічними 
джерелами. Вони засвідчують широкі можливості та перспективи досліджень у контек-
сті західноєвропейського та українського вектора історичного процесу.

С. А. Беляева
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

В ОБЛАСТИ ТЮРКОЛОГИИ В УКРАИНЕ
В статье представлены основные итоги изучения тюркологической проблематики в 

Украине на основе археологических источников. Они свидетельствуют о широких воз-
можностях и перспективах исследований в контексте западноевропейского и украинско-
го вектора исторического процесса. 

O. Bubenok
TRACKS OF THE DISAPPEARED TORKS OF NORTH BLACK SEA REGION

This article is dedicated to the historical fate of the Torks of South Rus’ and Northern Black 
Sea region steppes. According to the consequences of comparative analysis of data of topony-
my with the results of archaeological researches and information of written sources, the author 
of the article succeeded to come to the next conclusions. Foremost, the Torks of Pereyaslav and 
Chernihiv principalities were assimilated by the Slavs before the Mongolian expansion. In ad-
dition, during the Mongol period the Torks remained on the territory of Galichina-Volhynia 
principality and also contiguous territories of South Rus’. There were the Torks at the Mongo-
lian time on the lands of Bolokhovschina as well. Some time later the descendants of these 
Torks were assimilated by the Slavs. Only a small part of Torks, who were the basis of the Black 
Klobuks, remained in Ros’ basin and the main part of them was transmigrated by the Mongols 
to the Dniester and Volga basins. There quite are no grounds to talk about the protracted stay of 
Torks in the middle flow of Siverskiy Donets.

О. Б. Бубенок
СЛІДИ ЗНИКЛИХ ТОРКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Статтю присвячено історичній долі торків Південної Русі та північнопричорномор-
ських степів. Завдяки порівняльному аналізу даних топонімії з результатами археологіч-
них досліджень та відомостями письмових джерел авторові статті вдалося дійти до таких 
висновків. Передусім торки Переяславського і Чернігівського князівств були асимільовані 
слов’янами вже до монгольської експансії. Крім того, при монголах торки залишалися на 
території Галицько-Волинського князівства та суміжних територіях Південної Русі. За-
лишалися торки в монгольський час і на землях Болохівщини. Згодом нащадки цих тор-
ків були асимільовані слов’янами. Тільки незначна частина торків, які складали основу 
чорних клобуків, залишилася в Пороссі, а основна маса їх була переселена монголами до 
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Придністров’я та Поволжя. Абсолютно немає ніяких підстав говорити про тривале пере-
бування торків у середній течії Сіверського Дінця.

О. Б. Бубенок
СЛЕДЫ ИСЧЕЗНУВШИХ ТОРКОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Статья посвящена исторической судьбе торков Южной Руси и северопричерномор-
ских степей. Благодаря сравнительному анализу данных топонимии с результатами архео-
логических исследований и сведениями письменных источников автору статьи удалось 
прийти к следующим выводам. Прежде всего, торки Переяславского и Черниговского 
княжеств были ассимилированы славянами уже до монгольской экспансии. Кроме того, 
при монголах торки оставались на территории Галицко-Волынского княжества и сопре-
дельных территорий Южной Руси. Оставались торки в монгольское время и на землях 
Болоховщины. Впоследствии потомки этих торков были ассимилированы славянами. 
Только незначительная часть торков, составлявших основу черных клобуков, осталась в 
Поросье, а основная масса их была переселена монголами в Приднестровье и Поволжье. 
Совершенно нет никаких оснований говорить о длительном пребывании торков в сред-
нем течении Северского Донца. 

E. Ganiyeva
WORKS ON THE CRIMEAN TATAR GRAMMAR OF THE 1920–1940’s

AS A SOURCE OF FORMATION OF MODERN LINGUISTIC TERMINOLOGY
It is impossible to characterize the current state and identify prospects of development of 

the linguistic terminology of the Crimean Tatar language without evaluation of the contribution 
made by linguists of the past to the development of the problem and the importance of their 
concept for science in general. This determines the need for historical perspective i.e. the ne-
cessity of identifying and studying linguistic terminology in the Crimean Tatar language text-
books published in the 1920–1940s and the specific character of the language policy in that 
period. The article describes the formation of the Crimean Tatar linguistic terminology of the 
pre-war period, and includes a range of sources that may be useful for the formation of modern 
Crimean Tatar linguistic terminology. The value of linguistic debate of 1920–1930s for the 
Crimean Tatar terminology formation is considered. The broad discussion on scientific termi-
nology in this period made the work on the creation of the Crimean Tatar scientific terminology 
(including linguistic terminology) more systematic. It was the time when a large number of 
textbooks and teaching guides were written in Crimean Tatar, and the foundations for the mo-
dern linguistic term system were laid. An important role in the development of the Crimean Ta-
tar linguistic terminology system was played by the research activity of the Crimean Tatar 
leaders, such as I. Gasprinsky, Sh. Bektore, B. Choban-zade, E. A. Kurtmollayev, A. Islyamov, 
U. Kurkchy, etc. Their scientific heritage is a valuable source on the history of the Crimean Ta-
tar linguistics and provides a wealth of material to address the urgent problems of the modern 
Crimean Tatar scientific terminology.

Е. С. Ганієва
КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ ГРАМАТИКИ 20–40-х рр. XX СТОЛІТТЯ

ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Охарактеризувати сучасний стан і виявити перспективи розвитку лінгвістичної термі-

нології кримськотатарської мови неможливо без оцінки внеску, який зробили мовознавці 
минулого в розв’язання цієї проблеми, і значення їхньої концепції для науки в цілому. 
Цим визначається необхідність історичного екскурсу – визначення і вивчення лінгвістич-
ної термінології в підручниках кримськотатарської мови, виданих у 20–40-ві роки XX сто-
ліття, характеру мовної політики в зазначений період. У статті дається опис становлення 
кримськотатарської лінгвістичної термінології довоєнного періоду, а також вказано коло 
джерел, які можуть бути корисні в процесі формування сучасної кримськотатарської мо-
вознавчої термінології.

Э. С. Ганиева 
КРЫМСКОТАТАРСКИЕ ГРАММАТИКИ 20–40-х гг. XX ВЕКА

КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Охарактеризовать современное состояние и выявить перспективы развития лингви-
стической терминологии крымскотатарского языка невозможно без оценки вклада, кото-
рый внесли языковеды прошлого в решение данной проблемы, и значения их концепции 
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для науки в целом. Этим объясняется необходимость исторического экскурса – опреде-
ления и изучения истоков лингвистической терминологии, основных этапов развития 
терминосистемы, характера языковой политики в 20–40-е гг. XX века. В статье дается 
описание становления крымскотатарской лингвистической терминологии довоенного пе-
риода, а также указан круг источников, которые могут быть полезны в процессе форми-
рования современной крымскотатарской языковедческой терминологии. 

M. Godzińska
CEM EVI – REWRITING TRADITION 

The way of arranging and using a certain space may say a lot about the group who organized 
it. It is a common truth, and it is true also in the case of cem evi – the place of religious and so-
cial ceremonies of Alevis, who are a heterogenic group whose descendants appeared in Anato-
lia as part of the wave of Turkic peoples and whose tradition was created in a kind of syncretic 
system as both a social and a religious field and it consisted of elements of the pre-Islamic 
Turkish culture, Zoroastrianism, Sunni and Shea Islam (including different Sufi movements), 
Christianity and even Judaism. The structure and function of cem evi may be considered as a 
certain semiotic construction like “writing culture”. However, in the case of cem evi it is a very 
old and at the same time a very new construction. As a place of religious ceremonies cem evi 
has been known for generations. But it was usually arranged ad hoc, whenever and wherever it 
was required, every time from the beginning. Permanent cem evi are relatively new, and their 
arrangements depend on many conditions – the type of space, social situation, programme and 
ideology of the group leaders. So if cem evi is a text, than every next cem evi will be like writing 
as well as re-writing the old text with necessary changes and additions. But not everything 
must be changed and even in the most difficult situation not everything may be changed. The 
most important elements must remain. Sometimes what is most up to date must be allowed as 
well. The purpose of this paper is to present how in the contemporary world the text of cem evi 
may be read, and what kind of unique knowledge of the heritage of the traditional culture may 
be protected by writing such texts.

М. Годзинська
CEM EVI – ПЕРЕПИСУВАННЯ ТРАДИЦІЇ

Спосіб облаштування та використання певного простору може багато розповісти про 
групу, яка його організувала. Це загальновідомо і підтверджується й у випадку cem evi – 
місця релігійних та соціальних церемоній алеві, гетерогенної групи, нащадки якої 
з’явилися в Анатолії на хвилі тюркських народів і чия традиція була створена як свого 
роду синкретична система одночасно соціальної та релігійної сфер; вона складалася з 
елементів доісламської турецької культури, зороастризму, сунітського та шиїтського іс-
ламу (включно з різними суфійськими рухами), християнства і навіть іудаїзму. Структуру 
і функції cem evi можна розглядати як певну семіотичну конструкцію, як “письмову куль-
туру”. Проте у випадку cem evi це дуже стара і водночас дуже нова конструкція. Як місце 
релігійних церемоній cem evi було відоме багатьом поколінням. Але воно, як правило, 
спеціально облаштовувалося, тоді і там, де було необхідно, кожен раз спочатку. Постійні 
cem evi є відносно новими, і їхнє розміщення залежить від багатьох умов – типу простору, 
соціальної ситуації, програми та ідеології групи лідерів. Так що якщо cem evi – це текст, 
то кожен наступний cem evi буде нібито написанням, а також і переписуванням старого 
тексту з необхідними змінами та доповненнями. Але не все має бути змінено, і навіть у 
найскладнішій ситуації не все можна змінювати. Найважливіші елементи повинні зали-
шатися. Іноді те, що є найактуальнішим, має бути також дозволено. Ця стаття спрямова-
на на те, щоб уявити, як у сучасному світі можна прочитати текст cem evi і які унікальні 
знання спадщини традиційної культури можна захистити, створюючи такі тексти.

М. Годзинская
CEM EVI – ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Способ обустройства и использования определенного пространства может многое рас-
сказать о группе, которая его организовала. Это прописная истина, которая подтверждает-
ся и в случае cem evi – места религиозных и социальных церемоний алеви, гетерогенной 
группы, потомки которой появились в Анатолии на волне тюркских народов и чья тради-
ция была создана как своего рода синкретическая система одновременно социальной и 
религиозной области; она состояла из элементов доисламской турецкой культуры, зоро-
астризма, суннитского и шиитского ислама (в том числе различных суфийских движений), 
христианства и даже иудаизма. Структуру и функции cem evi можно рассматривать как 
определенную семиотическую конструкцию, как “письменную культуру”. Тем не менее в 
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случае cem evi это очень старая и в то же время очень новая конструкция. В качестве ме-
ста религиозных церемоний cem evi было известно многим поколениям. Но оно, как пра-
вило, специально обустраивалось, тогда и там, где было необходимо, каждый раз сначала. 
Постоянные cem evi являются относительно новыми, и их размещение зависит от многих 
условий – типа пространства, социальной ситуации, программы и идеологии группы ли-
деров. Так что если cem evi – это текст, то каждый следующий cem evi будет являться как 
бы написанием, а также и переписыванием старого текста с необходимыми изменениями 
и дополнениями. Но не все должно быть изменено, и даже в самой сложной ситуации не 
все можно менять. Наиболее важные элементы должны оставаться. Иногда то, что являет-
ся самым актуальным, должно быть также разрешено. Эта статья направлена на то, чтобы 
представить, как в современном мире можно прочитать текст cem evi и какие уникальные 
знания наследия традиционной культуры можно защитить, создавая такие тексты.

T. Kalinina
HABITATS OF THE TURKS

ON REPRESENTATIONS OF MEDIEVAL ARAB-PERSIAN WRITERS
The article analyzes the views of Arab authors about the habitat of the Turks. It was conside-

red the views of the Turks as the descendants of Japheth, the sons of Noah, and, accordingly, 
their location on the Earth. Also I analyzed information on the situation of Turks in the sixth 
and seventh climates in accordance with classical Greek tradition, which was adopted by Arab 
scholars, and the location of the Turks in Scythia. Attention is drawn to the neighborhood or 
kinship with the legendary Turks and Majuj Yajuj peoples who lived on the edge of the Earth. 
Persian considered options for the separation of the Earth and the position of the Turks Kesh-
war there. The conclusion is in that the Arabs considered the east and north of oycumena were 
subjects of Turks habitat, despite extensive real information about the kinds of Turks, their 
trade routes, participation in wars and role in the political life of the Caliphate.

Т. М. Калiнiна
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ТЮРКІВ ЗА УЯВЛЕННЯМИ

СЕРЕДНЬОВІЧНИХ АРАБО-ПЕРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Стаття присвячена аналізу уявлень арабських авторів про місце проживання тюрків. 

Розглянуто погляди на тюрків як на нащадків Яфета, сина Ноя, і, відповідно, розташу-
вання їх на Землі. Проаналізовано також відомості про стан тюрків у шостому і сьомому 
кліматах згідно з античними традиціями, які були прийняті арабськими вченими, а також 
розташування тюрків у Скіфії. Звернено увагу на сусідство або спорідненість тюрків з 
легендарними народами йаджудж і маджудж, що жили на краю Землі. Враховано перські 
варіанти поділу Землі на кешвари і становище тюрків у них. Зроблено висновок про те, 
що араби вважали схід і північ ойкумени місцем проживання тюрків, незважаючи на ве-
лику реальну інформацію про види тюрків, їхні торговельні шляхи, участь у війнах та 
роль у політичному житті Халіфату.

Т. М. Калинина
МЕСТА ОБИТАНИЯ ТЮРОК ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Статья посвящена анализу представлений арабских авторов о месте обитания тюрок. 
Рассмотрены воззрения на тюрок как на потомков Яфета, сына Ноя, и, соответственно, 
расположение их на Земле. Проанализированы также сведения о положении тюрок в 
шестом и седьмом климатах в соответствии с античными традициями, которые были 
приняты арабскими учеными, а также расположение тюрок в Скифии. Обращено внима-
ние на соседство или родство тюрок с легендарными народами йаджудж и маджудж, 
жившими на краю Земли. Учтены персидские варианты разделения Земли на кешвары и 
положение тюрок в них. Сделан вывод о том, что арабы считали восток и север ойкуме-
ны местом обитания тюрок, несмотря на обширную реальную информацию о видах тю-
рок, их торговых путях, участии в войнах и роли в политической жизни Халифата.

N. Kropotova
JONKS AND MEDZHUMA IN TURKIC CULTURE: 

LITERATURE OR FOLKLORE
The article sets a goal to consider the insufficiently explored and contradictory issue – the 

analysis of works of folk manuscript collections. How texts written in the manuscript collec-
tions, such as jonk or medzhuma (handwritten family miscellanies of Crimean Karaites) can 
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be considered as works of folklore, because they were written after the advent of writing and 
underwent the influence of author’s work, and possibly themselves were those? What research 
methods should be applied to those works? Where are the limits of existence and interaction of 
folklore and literary works in Turkish culture?

Н. В. Кропотова
ДЖОНКИ І МЕДЖУМА В ТЮРКСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: 

ЛІТЕРАТУРА ЧИ ФОЛЬКЛЬОР
Стаття ставить за мету розглянути маловивчену і суперечливу проблему – аналіз тво-

рів з рукописних народних збірок. Наскільки тексти, записані в рукописних збірках, та-
ких як джонки або меджума (рукописні сімейні збірки кримських караїмів), можна 
розглядати як фольклорні твори, адже записувалися вони вже далеко після появи писем-
ності та зазнавали на собі впливу авторських творів, а можливо, і самі були такими? Які 
методи досліджень варто застосовувати щодо подібних творів? Де межі побутування і 
взаємовпливу фольклорних і літературних творів у тюркській культурі?

Н. В. Кропотова
ДЖОНКИ И МЕДЖУМА В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ФОЛЬКЛОР
Статья ставит собой цель рассмотреть малоизученную и противоречивую проблему – 

анализ произведений из рукописных народных сборников. Насколько тексты, записанные 
в рукописных сборниках, таких как джонки или меджума (рукописные семейные сборни-
ки крымских караимов), можно рассматривать как фольклорные произведения, ведь запи-
сывались они уже далеко после появления письменности и претерпевали на себе влияние 
авторских произведений, а возможно, и сами были таковыми? Какие методы исследова-
ний стоит применять относительно подобных произведений? Где границы бытования и 
взаимовлияния фольклорных и литературных произведений в тюркской культуре?

Z. Mamutova
THE ISLAM FUNDAMENTALS STUDYING MANUSCRIPTS

OF XIII–XV CENTURIES IN THE CRE “BAKHCHISARAI HISTORICAL
AND CULTURAL SANCTUARY” FUNDS

The article describes the manuscript books of the 13th – 15th cc. on the fundamentals of Is-
lam in the funds of CRI “Bakhchisaray historical and cultural preserve”. The manuscripts are 
the witnesses of religious and cultural relations of Crimeans with Muslim world.

З. А. Мамутова
РУКОПИСНІ КНИГИ XIII–XV СТОЛІТЬ 

З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ІСЛАМУ У ФОНДАХ КРУ 
“БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК”

У статті йдеться про рукописні книги XIII–XV століть з ісламу у фондах Бахчисарай-
ського заповідника. Рукописи є свідками релігійних і культурних зв’язків жителів Криму 
з мусульманським світом.

З. А. Мамутова
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ XIII–XV ВЕКОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ИСЛАМА В ФОНДАХ КРУ 
“БАХЧИСАРАЙСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК”

В статье говорится о рукописных книгах XIII–XV вв. по изучению ислама в фондах 
Бахчисарайского заповедника. Рукописи являются свидетелями религиозных и культур-
ных связей жителей Крыма с мусульманским миром.

T. Mustafazadeh
THE STRAITS ISSUES AND THE POSITION OF SOVIET

REPRESENTATIVES IN LOZANO CONFERENCE
The article deals with the clarification of Soviet Russian’s (then USSR) position in discus-

sion of straits matter in Lozano conference which held from 20 of November 1922 till June 
1923. Although the main issue in the conference was the demarcation of Turkey’s borders, but 
the Black Sea straits were also discussed in the conference. England, France and their allies in-
sisted on opening of straits not only for trade, but also for military ships during both war and 
peace period, and the control over straits should be held by international commissions. In com-
parison with English representatives the Soviet representatives held by G. V. Chichеrin wanted 
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the straits control to be given to Turkey, some restrictions were to put for the passing of non-
Black Sea countries’ military ship during peace period, but to prohibit during war time. The 
Soviet representative’s view was seemed very profitable for Turkey from the first sight. But 
there were some adventurous elements because of not taking into an account the reality of that 
period. If Turkey tried to restore the control over Istanbul, eastern Frakia and straits with power 
it would cause war with England and France or the creation of low leveled military position. 
Besides, there were not enough ships for crossing to European borders of land forces of the 
Ankara government. That is why representatives of Turkey needed the support of England in 
other important matters, so agreed with England project. The control for straits was put off 
from Turkey and was given to the control of international commission.

Т. Т. Мустафазаде
ПИТАННЯ ПРО ПРОТОКИ НА ЛОЗАННСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ТА ПОЗИЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
Стаття присвячена визначенню позиції делегації радянської Росії (потім СРСР ) у пи-

танні про протоки на Лозаннській конференції, що проходила з 20 листопада 1922 р. по 
24 липня 1923 р. Хоча основним питанням конференції було визначення кордонів нової 
Туреччини, паралельно обговорювалося також питання про Чорноморські протоки. Ан-
глія, Франція та їхні союзники наполягали, щоб протоки не тільки в мирний, а й у воєн-
ний час були відкритими як для торгових, так і для військових суден усіх країн. Контроль 
за протоками повинен був здійснюватися міжнародною комісією. На відміну від англій-
ського проекту, радянська делегація, очолювана Г. В. Чичеріним, наполягала, щоб кон-
троль над протоками був переданий Туреччині, перехід військових кораблів нечорномор-
ських країн у мирний час був обмежений, а у воєнний час – закритий. Позиція радянської 
делегації на перший погляд здавалася дуже вигідною для Туреччини, але ця позиція не 
враховувала тодішніх реалій і мала риси авантюризму і популізму. Оскільки, якби Туреч-
чина спробувала силою відновити свій суверенітет над Істанбулом, Східною Фракією і 
протоками, це неминуче викликало б війну між нею з одного боку і Англією та Фран-
цією – з другого боку або, в крайньому разі, різке протистояння. До того ж анкарський 
уряд не мав достатньої кількості військових суден для перекидання своїх армій на євро-
пейський берег. Тому турецька делегація, потребуючи підтримки англійської делегації, в 
тому числі і в інших, більш важливих питаннях, і прийняла англійська проект. Протоки 
були вилучені з-під контролю Туреччини та передані під контроль міжнародній комісії.

Т. Т. Мустафазаде
ВОПРОС О ПРОЛИВАХ НА ЛОЗАННСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

И ПОЗИЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
Статья посвящена определению позиции делегации советской России (затем СССР) в 

вопросе о проливах на Лозаннской конференции, проходившей с 20 ноября 1922 г. по 
24 июля 1923 г. Хотя основным вопросом конференции было определение границ новой 
Турции, параллельно обсуждался также вопрос о Черноморских проливах. Англия, 
Франция и их союзники настаивали, чтобы проливы не только в мирное, но и в военное 
время были открытыми как для торговых, так и для военных судов всех стран. Контроль 
за проливами должен был осуществляться международной комиссией. В отличие от ан-
глийского проекта, советская делегация, возглавляемая Г. В. Чичериным, настаивала, 
чтобы контроль над проливами был передан Турции, переход военных кораблей нечерно-
морских стран в мирное время был ограничен, а в военное время – закрыт. Позиция со-
ветской делегации на первый взгляд казалась очень выгодной для Турции, но эта позиция 
не учитывала тогдашних реалий и носила черты авантюризма и популизма. Так как, если 
бы Турция попыталась силой восстановить свой суверенитет над Истанбулом, Восточ-
ной Фракией и проливами, это неминуемо вызвало бы войну между ней с одной стороны и 
Англией и Францией – с другой стороны или, в крайнем случае, резкое противостояние. К 
тому же анкарское правительство не располагало достаточным количеством военных су-
дов для переброски своих армий на европейский берег. Поэтому турецкая делегация, 
нуждаясь в поддержке английской делегации, в том числе и в других, более важных во-
просах, и приняла английский проект. Проливы были изъяты из-под контроля Турции и 
переданы под контроль международной комиссии.

S. Seitmemetova
COLLECTION OF RELIGIOUS ARABIC AND TURKІС LITERATURE

IN THE PERSONAL LIBRARY OF I. GASPRINSKY
Ismail Gasprinsky was a public figure, writer, reformer, publisher and editor of the first 

Crimean Tatar national newspaper “Terdjiman”, he was an enlightener who gained fame and 
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recognition among the whole Turk and Muslim world. To date the enlightener’s book collec-
tion is partially preserved and represents only the crumbs of that rich personal library, which 
was being formed and stored at the “Terdjiman” editor. Now it is stored in the CRE BHCP and 
I. Gasprinsky Memorial Museum collections and represents printed editions of mid. XIX – ear-
ly XX centuries. Firstly, it is a part of the “Terdjiman” publishing printing house production, 
which consists of books and brochures, compiled by I. Gasprinsky himself and other authors. 
Secondly, there are books and brochures signed by the authors or publishers, who sent their 
works to Bakhchisarai editor and publisher for the review. These publications were either sent 
to the enlightener from the Turk and Tatar printing houses or received as a gift during his pe-
riodic visits to Russia and Turkey. Most of the books from the personal library of I. Gasprinsky 
were irretrievably lost, and the only way to figure them out is due to reviews published in “Ter-
djiman”. This research was an attempt to identify the lost editions, as well as to organize the 
preserved publications belonged to I. Gasprinsky, religious literature, due to which the inner 
world of the enlightener was formed through. Unfortunately, a full registry of printed materials 
published in the “Terdjiman” newspaper still haven’t been made, religious and moral books 
and brochures, made up by I. Gasprinsky himself haven’t been studied well enough. The Ko-
rans, published by Bakhchisarai publisher and editor, which repeatedly won the competition 
with the powerful British printing enterprises in the Eastern market, aren’t studied at all.

С. А. Сеїтмеметова
КОЛЕКЦІЯ АРАБОМОВНОЇ І ТЮРКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ 
В ОСОБИСТІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІСМАЇЛА ГАСПРИНСЬКОГО

Ісмаїл Гаспринський – громадський діяч, публіцист, реформатор, видавець і редактор 
першої національної кримськотатарської газети “Терджиман”, просвітитель, що здобув 
визнання всього тюрко-мусульманського світу. Книжкова колекція І. Гаспринського збе-
реглася частково. Нині вона зберігається у фондах КРУ БІКЗ та Меморіального музею 
І. Гаспринського і являє собою друковані видання середини XIX – початку ХХ ст. Дослі-
дження стало спробою виявити загублені видання, а також систематизувати серед збере-
жених видань, які належали І. Гаспринському, літературу релігійної тематики, завдяки 
якій формувався духовний світ просвітителя.

С. А. Сеитмеметова
КОЛЛЕКЦИЯ АРАБОЯЗЫЧНОЙ И ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ
В ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО

Исмаил Гаспринский – общественный деятель, публицист, реформатор, издатель и 
редактор первой национальной крымскотатарской газеты “Переводчик-Терджиман”, 
просветитель, получивший признание среди всего тюрко-мусульманского мира. Книж-
ная коллекция И. Гаспринскиго сохранилась частично. Ныне она находится в фондах 
КРУ БИКЗ и Мемориального музея И. Гаспринского и представляет собой печатные из-
дания середины XIX – начала ХХ в. Исследование стало попыткой выявить утерянные 
издания, а также систематизировать среди сохранившихся изданий, принадлежащих 
И. Гаспринскому, литературу религиозной тематики, благодаря которой формировался 
духовный мир просветителя. 

N. Seydametova
THE PROBLEMS OF MORPHEMIC AND DERIVATION

IN LINGUISTIC WORKS OF BEKIR CHOBAN-ZADE
The paper presents the characteristics of the linguistic work of the famous scientist-Turkolo-

gist Bekir Choban-zade, which revealed the problems of morphemics and derivation of the 
Crimean Tatar language. The article in general terms defined methodological importance of works 
of the scientist to analyze morphemics and derivational categories of Crimean Tatar language.

Н. С. Сейдаметова
ПРОБЛЕМИ МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ

В ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРАЦЯХ БЕКІРА ЧОБАН-ЗАДЕ
У статті подана характеристика лінгвістичних праць відомого вченого-тюрколога Бе-

кіра Чобан-заде, в яких розкриваються проблеми морфеміки і словотвору кримськотатар-
ської мови. У загальних рисах визначена методологічна значущість праць ученого для 
аналізу морфеміки і словотворчих категорій кримськотатарської мови.
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Н. С. Сейдаметова 
ПРОБЛЕМЫ МОРФЕМИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРУДАХ БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ
В статье дана характеристика лингвистических трудов известного ученого-тюрколога 

Бекира Чобан-заде, в которых раскрываются проблемы морфемики и словообразования 
крымскотатарского языка. В общих чертах определена методологическая значимость 
трудов ученого для анализа морфемики и словообразовательных категорий крымскота-
тарского языка.

K. Stanek
THE MEANING OF HALK IN TURKISH LANGUAGE AND CULTURE

The meaning of the “halk” in Turkish language and culture in Turkish dictionaries and 
dictionaries of Turkish proverbs and phraseological expressions according to the reform in 
Turkish at the beginning of language reform in Turkish Republic changed. The aim of this pa-
per is to explain new word formation and different perception of the status of Turkish people in 
young Turkish Republic till the period after the Second World War. Language Reform was 
based on changing the Ottoman Turkish to Turkish used by the common people lived in Tur-
key. The reform of language initiated by the first president of Turkish Republic – Mustafa Ke-
mal Atatürk – was a big success not only of its creator but of all Turks. Turks could finally use 
their own language, which expresses their mentality. Not only replacement of Arabic alphabet 
by the adapted Latin one in writing Turkish, but also the purification of the language was aimed 
to, according to nationalist program, create a new national identity. At the beginning reducing 
illiteracy was based on the teaching of reading and writing in the Latin alphabet. But the 
feeling as part of whole Turkey, as a citizen and as a Turk was at the background of the educa-
tion system. The project of enlighten illiterate Turkish people that in 80 % mostly lived in the 
villages was planned by Mustafa Kemal Atatürk. In 1932 in 17 cities Halkevleri (People’s 
houses) were opened, next in 1940 Köy Enstitüleri (Village Institutes) were opened as well. 
Activity of these institutions was a manifestation of changes in people’s view of the world. The 
language revolution (Dil Devri) started in 1928 with replacement of alphabet based on Turkish 
dialects used by illiterate Turks. Changes in the language, apart from purification of the vo-
cabulary, concentrated on new word formation (eg.: halkçılık – populism as a new word and 
new concept), creation of new phraseological expressions (eg.: halk adamı – man of the people, 
halk ekmeği – the people bread, halk müziği – folk music), collecting of Turkish vocabulary, 
songs and phrases.

К. Станек
ЗНАЧЕННЯ СЛОВА HALK У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ ТА КУЛЬТУРІ

Значення в турецькій мові та культурі слова “halk” у турецьких словниках і словниках 
турецьких прислів’їв і фразеологічних висловів, відповідно до реформи турецької мови, 
змінилося на початку мовної реформи в Турецькій Республіці. Мета пропонованої робо-
ти – пояснити утворення нових слів і різне сприйняття статусу турецького народу в мо-
лодій Турецькій Республіці до періоду після Другої світової війни. Мовна реформа була 
заснована на заміні османської турецької на турецьку, яку використовував простий народ 
у Туреччині. Реформа мови з ініціативи першого Президента Турецької Республіки – 
Мустафи Кемаля Ататюрка – була великим успіхом не тільки свого творця, а й усіх тур-
ків. Турки могли нарешті використовувати свою власну мову, яка виражає їхній мента-
літет. Не тільки заміна арабського алфавіту на адаптований латинський у письмовій 
турецькій, а й очищення мови були спрямовані, відповідно до націоналістичної програ-
ми, на створення нової національної ідентичності. Спочатку зниження неписьменності 
ґрунтувалося на навчанні читанню та письму, використовуючи латинський алфавіт. Але 
за системою освіти стояло відчуття себе частиною всієї Туреччини, як громадянина і як 
турка. Проект лікнепу серед неписьменних турків, 80 % яких в основному жили в селах, 
був створений Мустафою Кемалем Ататюрком. У 1932 році в 17 містах були відкриті 
Halkevleri (Народні будинки), потім у 1940 р. також відкрилися Köy Enstitüleri (Сільські 
інститути). Діяльність цих установ була проявом змін у світогляді народу. Мовна рево-
люція (Dil Devri) почалася в 1928 році заміною алфавіту на основі турецьких діалектів, 
які використовувалися неписьменними турками. Зміни в мові, крім очищення лексики, 
зосереджувалися на новому словотворенні (наприклад: halkçılık – популізм, як нове сло-
во й нове поняття), створенні нових фразеологічних висловів (наприклад: halk adamı – 
людина з народу, halk ekmeği – народний хліб, halk müziği – народна музика), зборі ту-
рецької лексики, пісень і фраз.
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К. Станек
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА HALK В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

Значение в турецком языке и культуре слова “halk” в турецких словарях и словарях 
турецких пословиц и фразеологических выражений, в соответствии с реформой турецко-
го языка, изменилось в начале языковой реформы в Турецкой Республике. Цель данной 
работы – объяснить образование новых слов и разное восприятие статуса турецкого на-
рода в молодой Турецкой Республике до периода после Второй мировой войны. Языко-
вая реформа была основана на замене османского турецкого на турецкий, который ис-
пользовали простые жители Турции. Реформа языка по инициативе первого Президента 
Турецкой Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка – была большим успехом не только 
своего создателя, но и всех турок. Турки могли наконец использовать свой собственный 
язык, который выражает их менталитет. Не только замена арабского алфавита на адапти-
рованный латинский в письменном турецком, но и очищение языка были направлены, в 
соответствии с националистической программой, на создание новой национальной иден-
тичности. Вначале снижение неграмотности основывалось на обучении чтению и пись-
му, используя латинский алфавит. Но за системой образования стояло ощущение себя ча-
стью всей Турции, как гражданина и как турка. Проект ликбеза среди неграмотных 
турок, 80 % которых в основном жили в деревнях, был создан Мустафой Кемалем Ата-
тюрком. В 1932 году в 17 городах были открыты Halkevleri (Народные дома), затем в 
1940 г. также открылись Köy Enstitüleri (Сельские институты). Деятельность этих учреж-
дений была проявлением изменений в мировоззрении народа. Языковая революция (Dil 
Devri) началась в 1928 году с заменой алфавита на основе турецких диалектов, исполь-
зуемых неграмотными турками. Изменения в языке, кроме очищения лексики, сосредо-
тачивались на новом словообразовании (например: halkçılık – популизм, как новое слово 
и новое понятие), создании новых фразеологических выражений (например: halk adamı – 
человек из народа, halk ekmeği – народный хлеб, halk müziği – народная музыка), сборе 
турецкой лексики, песен и фраз.

O. Mazepova
THE METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION OF EMOTIONS

IN THE PERSIAN LANGUAGE (on the basis of the concept of FEAR)
The article deals with particularities of the metaphorical conceptualization of the basic hu-

man emotion of fear in the Persian language on the basis of lexical and phraseological units 
with somatic component. Some universal and ethno-specific features of somatic comprehen-
sion of this emotion by the Persian lingual consciousness have been determined. 

О. В. Мазепова 
МЕТАФОРИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ
У ПЕРСЬКІЙ МОВІ (на прикладі концепту СТРАХ)

У статті досліджено специфіку метафоричної концептуалізації базової людської емоції 
страх у перській мові на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць із соматичним 
компонентом, встановлено деякі універсальні та етноспецифічні особливості соматично-
го осмислення цієї емоції перською мовною свідомістю. 

Е. В. Мазепова
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ (на примере концепта СТРАХ)

В статье исследуется специфика метафорической концептуализации базовой челове-
ческой эмоции страх в персидском языке на материале лексических и фразеологических 
единиц с соматическим компонентом, определены некоторые универсальные и этноспе-
цифические особенности соматического осмысления этой эмоции персидским языковым 
сознанием.

S. Rybalkin 
MODERN MOROCCAN ARABIC POETRY:

FORMING AND EVOLUTION
The article deals with the history of forming of the modern Arabic poetry in Morocco, since 

the last part of XIX century until nowadays. The research proves the postulate that the process 
of literary forming of Moroccan poetry was greatly influenced by the texts of Mashriq region 
poets, foremost by poets of the Revival school in Egypt, schools of Apollo and Diwan; as well 
as by political and social changes in the Kingdom’s history, what had formed the poet’s pre-
ferences. 
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С. В. Рибалкін 
СУЧАСНА МАРОККАНСЬКА АРАБОМОВНА ПОЕЗІЯ:

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
У статті подано зріз історії розвитку марокканської арабомовної поезії, починаючи з 

кінця ХІХ по ХХІ ст. включно. На основі аналізу уривків із доробку найбільш знакових 
авторів цього періоду доводиться твердження, що у процесі розвитку сучасної мароккан-
ської поезії важливу роль відіграли поети Машрику, зокрема представники єгипетської 
школи Відродження, шкіл Диван та Аполлон; а також події суспільно-політичного харак-
теру, що обумовлювали вибір авторами тем та сюжетів для своїх віршів.

С. В. Рыбалкин 
СОВРЕМЕННАЯ МАРОККАНСКАЯ АРАБОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ:

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
В статье описывается история становления марокканской арабоязычной поэзии с кон-

ца XIX века до наших дней. На основании анализа отрывков из творчества наиболее зна-
ковых авторов этого периода обосновывается утверждение, что в процессе развития 
современной марокканской поэзии на арабском языке важную роль сыграли поэты Маш-
рика, прежде всего представители египетской школы Возрождения, школ Диван и Апол-
лон; а также события социально-политического характера, что обусловило выбор 
авторами тем и сюжетов для своих стихов.

D. Tsolin
TEN POEMS FOR THE SHAVU’OTH FESTIVAL

FROM MS PARIS HÉBR. 110: 
TRANSLATION INTO UKRAINIAN, COMMENTARIES AND NOTES 

This article is concerned with some specificities of the Jewish liturgical poetry, which was 
written in Aramaic in the period between IV and VIII centuries, and especially – with ten poems 
from the Fragmentary Targum (MS Paris Hébr. 110). These poems, which were intended for li-
turgical recitation in the Shavu’oth festival, have not been translated in English, German or 
French before. Since these poems were written in different times, they reflect two main types 
of verse structure – the pre-classical (IV–VI cent.) and the classical (VI–VIII cent.) ones. This 
article is focused on the difference between poetical syntax and verse structure of the pre-clas-
sical and classical periods of history of the Jewish liturgical poetry.

Д. В. Цолін
ДЕСЯТЬ ПОЕМ НА СВЯТО ШАВУОТ

З РУКОПИСУ PARIS HÉBR. 110 ФРАГМЕНТАРНОГО ТАРГУМА:
ПЕРЕКЛАД З АРАМЕЙСЬКОЇ, КОМЕНТАРІ, ПРИМІТКИ

Стаття присвячена єврейській літургійній поезії, написаній арамейською мовою в IV–
VIII ст., зокрема десятьом поемам з Фрагментарного Таргума (рукопис Paris Hébr. 110), 
переклад яких індоєвропейськими мовами не було здійснено раніше. Ці поеми були при-
значені для читання в синагозі на свято Шавуот, тож вони були своєрідним поетичним 
“коментарем” до тексту Десяти Заповідей. Оскільки ці поетичні твори були написані в 
різний час, ритміко-синтаксичні основи віршування в них відображають два основні 
типи поезії – докласичний (IV–VI ст.) та класичний (VI–VIII ст.). Значну увагу в статті 
приділено різниці між поетичним синтаксисом докласичного та класичного періодів іс-
торії єврейської літургійної поезії.

Д. В. Цолин
ДЕСЯТЬ ПОЭМ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

ИЗ РУКОПИСИ PARIS HÉBR. 110 ФРАГМЕНТАРНОГО ТАРГУМА:
ПЕРЕВОД С АРАМЕЙСКОГО, КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕЧАНИЯ 

Статья посвящена еврейской литургической поэзии на арамейском языке, созданной в 
IV–VIII вв., в частности десяти поэмам из Фрагментарного Таргума (рукопись Paris Hébr. 
110), перевод которых на индоевропейские языки ранее не был известен. Эти поэмы, 
предназначавшиеся для декламации в синагоге во время праздника Шавуот, представляют 
собой своеобразный поэтический “комментарий” к тексту Десяти Заповедей. Поскольку 
эти произведения были написаны в разное время, ритмико-синтаксические основы 
стихосложения в них отражают два основных типа поэзии – доклассический (IV–VI вв.) 
и классический (VI–VIII вв.). Особое внимание в данной статье уделяется различию 
между поэтическим синтаксисом доклассического и классического периодов истории 
еврейской литургической поэзии.
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О. В. Богомолов
КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: 

САМООРГАНІЗОВАНА ГРОМАДА І ДІАЛОГ З ВЛАДОЮ
Стаття присвячена аналізу суспільно-політичного інституту, заснованого у 1991 році 

на піку масового повернення кримських татар на історичну батьківщину як “виконавчий 
орган” загальнонаціональних зборів кримських татар, Курултаю. Під Меджлісом у рам-
ках цієї роботи ми розуміємо усю систему органів, що охоплює Міллій Меджліс як “ви-
щий повноважний представницько-виконавчий орган кримськотатарського народу”, та 
усю “єдину виборну систему органів національного самоврядування кримськотатарсько-
го народу всіх рівнів”,  або “місцеві меджліси”, якими “керує” Міллій Меджліс згідно з 
власним положенням. У такому вигляді Меджліс становить найбільший в сучасній Украї-
ні інститут громадської самоорганізації, що розвивається в умовах відсутності офіційного 
визнання з боку влади та поза чинним правовим полем, в яке він не вписується внаслідок 
широкого розмаїття власних функцій, а також характеру своєї політичної програми та 
природи політичного змагання, частиною якого він є. Дискусія щодо ролі й місця Медж-
лісу в українському суспільстві просякнута духом ідеологічного протистояння та живить-
ся смислами, що налічують десятки, якщо не сотні, років історії. Суттєвою прогалиною у 
дискусії щодо ролі Меджлісу є практична відсутність спроб структурно-функціонального 
аналізу цього складного інституту, важливого для самовизначення, захисту власної іден-
тичності та життєзабезпечення цілої етнічної спільноти у реальних умовах її існування. 
Проведений аналіз показує, що попри унікальність історичного досвіду кожної етнічної 
групи, вивчення Меджлісу як однієї з найбільш розвинених форм самоорганізації грома-
ди в сучасній Україні має значення і в ширшому контексті. Воно є цінним для глибшого 
розуміння природи обмежених можливостей та вбудованих у саму тканину суспільних 
відносин обмежень, що  визначають траєкторію тих складних перетворень, через які 
приречені пройти посткомуністичні країни. 

А. В. Богомолов
КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ:
САМООРГАНИЗОВАННАЯ ОБЩИНА И ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Статья посвящена анализу общественно-политического института, основанного в 
1991 году на пике массового возвращения крымских татар на историческую родину как 
“исполнительный орган” общенационального собрания крымских татар, Курултая. Под 
Меджлисом в рамках этой работы мы понимаем всю систему органов, которые охватывает 
Миллий Меджлис как “высший полномочный представительно-исполнительный орган 
крымскотатарского народа”, и всю “единую выборную систему органов национального 
самоуправления крымскотатарского народа всех уровней”, или “местные меджлисы”, ко-
торыми “руководит” Миллий Меджлис согласно собственному положению. В таком виде 
Меджлис представляет наибольший в современной Украине институт общественной са-
моорганизации, который развивается в условиях отсутствия официального признания со 
стороны властей и вне действующего правового поля, в которое он не вписывается вслед-
ствие широкого разнообразия собственных функций, а также характера своей политиче-
ской программы и природы политического соревнования, частью которого он является. 
Дискуссия о роли и месте Меджлиса в украинском обществе пропитана духом идеологи-
ческого противостояния и питается смыслами, насчитывающими десятки, если не сотни, 
лет истории. Существенным пробелом в дискуссии о роли Меджлиса является практиче-
ское отсутствие попыток структурно-функционального анализа этого сложного института, 
важного для самоопределения, защиты идентичности и жизнеобеспечения целого этничес-
кого сообщества в реальных условиях его существования. Проведенный анализ показы-
вает, что несмотря на уникальность исторического опыта каждой этнической группы, 
изучение Меджлиса как одной из наиболее развитых форм самоорганизации общества в 
современной Украине имеет значение в более широком контексте. Оно является ценным 
для более глубокого понимания природы ограниченных возможностей и встроенных в 
саму ткань общественных отношений ограничений, определяющих траекторию тех слож-
ных преобразований, через которые обречены пройти посткоммунистические страны.

O. Bogomolov
CRIMEAN TATAR REPRESENTATIVE DEMOCRACY:

SELF-ORGANIZED COMMUNITY
AND DIALOGUE WITH THE GOVERNMENT

The article analyzes a socio-political institution founded in 1991 at the peak of the mass re-
turn of Crimean Tatars to their historical homeland officially defined as the “executive body” 
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of national assembly of the Crimean Tatars Qurultay. By the Mejlis within this work we under-
stand the whole set of institutions, including the Milli Mejlis defined as the “supreme plenipo-
tentiary representative and executive body of the Crimean Tatar people”, and all parts of the 
“unified system of elected national self-government bodies of all levels of the Crimean Tatar 
people” or “local Mejlises” led by the Milli Mejlis according to its Charter. Defined this way, 
the Mejlis represents the largest modern Ukrainian institute of civic self-organization that has 
developed in the absence of official recognition by the authorities and outside the current legal 
framework, in which it does not fit due to the wide variety of its functions, as well as the chara-
cter of its political program and the nature of political competition, of which it is a part. The 
debate on the role and place of the Mejlis in the Ukrainian society is imbued with a spirit of 
ideological confrontation and powered by meanings dating to decades if not hundreds of years 
of history. A major setback in this discussion is the ostensible absence of any meaningful at-
tempts at structural and functional analysis of this complex institution that appears to be an es-
sential instrument of self-determination, protection of group identity and ensuring the longevity 
of an entire ethnic community in the real conditions of its existence. The analysis shows that 
despite the fact that every ethnic group is unique in terms of its historical experience, the re-
search of Mejlis as one of the most advanced forms of community self-organization in modern 
Ukraine has a value within a broader context. It helps us better understand the nature of the 
constraints embedded into the very fabric of the social relations effectively defining the trajec-
tory of complex transformations that the post-communist countries are fated to go through.

D. Shestopalets 
THE SECULARIZATION OF ISLAM: 

TOWARDS A COMPREHENSIVE ANALYSIS
The article is devoted to the analysis of the relationship between Islam and secularization 

on different levels – from social-structural to individual – in order to determine whether or not 
Islam as a religious teaching is susceptible to the secularization processes. In addition to this, 
the data of the World Value Survey (WVS) will be used to reveal the current status of religiosity 
in Muslim societies, especially whether or not the continuing modernization and urbanization 
produce an effect of the “secularization of consciousness”. The following preliminary results 
and assumption can be presented. It may be stated that Islam and secularization contradict each 
other as incompatible ideological structures with mutually exclusive purposes and intentions. 
In this respect, Islam opposes secularization not just by virtue of its status as a “vehicle of pro-
test”, a major source of social protest or identity, but in the most essential features of secula-
rization processes. On the “social-structural level” there is a number of important factors which 
preclude secularization of Islam, e.g. universality and distinctly holistic character of its teaching 
(Islam as a “blueprint of social order”), the religious basis of Islamic law and its moral regula-
tions, the role of community in the teaching of Islam and in the social structures of contempo-
rary Muslim societies. On the individual level (secularization of consciousness) the data of the 
WVS show that religious beliefs, religious values and declarative religiosity remain at a very 
high level which obviously contradicts the thesis of secularization theories about the correla-
tion between secularization and modernization. On the other hand, it should be pointed out that 
there is much less uniformity and much more variation in the data concerning the index of 
compartmentalization, or in the respondents’ opinion about the social role of religion.

Д. В. Шестопалець
СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ІСЛАМУ: 

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ
Стаття присвячена аналізу співвідношення між ісламом і секуляризацією на різних 

рівнях (від соціально-структурного до індивідуального) з метою визначення того, на-
скільки іслам як релігійне вчення є схильним до секуляризаційних процесів. При цьому 
дані соціологічного дослідження “Всесвітнє дослідження цінностей” (World Value 
Survey) використані для розкриття сучасного стану релігійності в мусульманських су-
спільствах, особливо впливу триваючих модернізації та урбанізації на розвиток т. зв. “се-
куляризації свідомості”. У результаті дослідження було зроблено такі попередні висновки 
і спостереження. Перш за все можна стверджувати, що іслам і секуляризація суперечать 
одне одному як дві несумісні ідеологічні структури із взаємовиключними цілями та ін-
тенціями. У цьому відношенні іслам виступає проти секуляризації не тільки через свій 
статус “виразника” соціального протесту або основи ідентичності, а й стосовно самих 
сутнісних особливостей секуляризаційних процесів. На соціально-структурному рівні 
факторами протиріччя є уявлення про універсальність і холістичність ісламського віров-
чення, релігійні основи мусульманського права і моральних норм, роль общини в ісламі і 
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в сучасних мусульманських суспільствах. На індивідуальному рівні (секуляризація сві-
домості) дані соцопитувань показують, що релігійні вірування, релігійні цінності та де-
кларативна релігійність залишаються на високому рівні, що, безумовно, суперечить 
тезам секуляризаційної парадигми про зв’язок секуляризації та модернізації. Однак при 
цьому дані індексу компартменталізації показують значно менший ступінь впевненості 
респондентів щодо важливості соціальної ролі релігії в суспільстві.

Д. В. Шестопалец
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ИСЛАМА: 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
Статья посвящена анализу соотношения между исламом и секуляризацией на различ-

ных уровнях (от социально-структурного до индивидуального) с целью определения того, 
насколько ислам как религиозное учение является восприимчивым к секуляризационным 
процессам. При этом данные социологического исследования “Всемирное исследование 
ценностей” (World Value Survey) будут использованы для раскрытия современного со-
стояния религиозности в мусульманских обществах, в особенности влияния продолжаю-
щихся модернизации и урбанизации на развитие т. н. “секуляризации сознания”. В ре-
зультате исследования были сделаны следующие предварительные выводы и наблюдения. 
Прежде всего, можно утверждать, что ислам и секуляризация противоречат друг другу 
как две несовместимые идеологические структуры с взаимоисключающими целями и 
интенциями. В этом отношении ислам выступает против секуляризации не только в силу 
своего статуса “выразителя” социального протеста или основы идентичности, но и в 
отношении к самим сущностным особенностям секуляризационных процессов. На 
социально-структурном уровне факторами противоречия являются представления об 
универсальности и холистичности исламского вероучения, религиозные основы му-
сульманского права и моральных норм, роль общины в исламе и в современных мусуль-
манских обществах. На индивидуальном уровне (секуляризация сознания) данные соц-
опросов показывают, что религиозные верования, религиозные ценности и декларативная 
религиозность остаются на высоком уровне, что определенно противоречит тезисам се-
куляризационной парадигмы о связи секуляризации и модернизации. Однако при этом 
данные индекса компартментализации показывают значительно меньшую степень уве-
ренности респондентов относительно важности социальной роли религии. 

“THE TRAVELS OF MACARIUS PATRIARCH OF ANTIOCH”.
TRANSLATION BY TAWFIQ KEZMA 

For the first time the Russian translation of fragment of the Kyiv manuscript of “The Travels 
of Macarius”, carried out by the Kyiv Arabist T. Kezma in 1921–1924 is being published. The 
manuscript of the translation is preserved in the private archive of Prof. Omeljan Pritsak at the 
National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. The translation has been edited and com-
mented by Yulia Petrova.

“ПОДОРОЖ ПАТРІАРХА МАКАРІЯ АНТІОХІЙСЬКОГО”.
ПЕРЕКЛАД ТАУФІКА КЕЗМИ

Вперше публікується переклад фрагмента київського списку “Подорожі патріарха 
Макарія Антіохійського”, виконаний київським арабістом Т. Кезмою в 1921–1924 рр., ру-
копис якого зберігається в особовому архіві проф. О. Пріцака в НаУКМА (ф. № 10, 
оп. 1). Підготовка публікації та наукова редакція здійснені Ю. І. Петровою.

“ПУТЕШЕСТВИЕ ПАТРИАРХА МАКАРИЯ АНТИОХИЙСКОГО”.
ПЕРЕВОД ТАУФИКА КЕЗМЫ

Впервые публикуется перевод фрагмента киевского списка “Путешествия патриарха 
Макария Антиохийского”, выполненный киевским арабистом Т. Кезмой в 1921–1924 гг., 
рукопись которого хранится в личном архиве проф. О. Прицака в НаУКМА (ф. № 10, 
оп. 1). Подготовка публикации и научная редакция осуществлены Ю. И. Петровой.
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