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ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ

До числа найбільш великих етносів, що
входили до складу Хозарського каганату,
слід віднести аланів – народ, який жив, за
даними середньовічних письмових джерел,
як на Північному Кавказі, так і в різних
місцях Східної Європи і в степах Середньої
Азії. Однак лише в XIX ст. вченим удалося
довести, що прямими нащадками середньо-
вічних аланів на Кавказі є сучасні іраномовні
осетини. До цього походження осетинів по-
в’язували з різними народами – з половця-
ми [Гюльденштедт 1964, 56–58], з герман-
цями [Гакстгаузен, 1857], тощо. Для нас
особливий інтерес становить те, що в
XIX ст. відомий європейський мандрівник і
дослідник В.Б. Пфафф висловив гіпотезу,
згідно з якою осетини мають змішане ірано-
семітське походження. На його думку, ба-
гато горців-осетинів мали зовнішню
подібність до євреїв. Крім того, дослідник
виділив загальні риси в сімейно-шлюбних
відносинах осетинів і стародавніх євреїв:
1) старший син залишається з батьком і в
усьому йому підкоряється; 2) брат зобо-
в’язаний одружитися на дружині померло-
го брата (левірат); 3) при законній дружині
можна було мати ще кілька “незаконних”,
тощо. Усе це дозволило В.Б. Пфаффу дійти
висновку, що осетини являють собою ре-
зультат змішання семітів з арійцями
[Пфафф 1870].

Однак порівняльний метод, широко вико-
ристовуваний в етнологічних дослідженнях,
зафіксував подібні звичаї серед багатьох
народів і давно дозволив дійти висновку,
згідно з яким існування таких традицій відоб-
ражає не етнічні зв’язки, а певний рівень со-
ціального розвитку незалежно від місця і часу.
Тоді ж у XIX ст. Ю. Клапрот, Я. Потоцький,
А. Шегрен, В.Ф. Міллер та інші дослідники
зуміли довести, що мова осетинів належить
до іранської групи індоєвропейської сім’ї, а
їхніми етнічними предками були середньо-
вічні алани [Klaproth 1812–1814; Potozki 1802,
73, 86–89; 1829, 167, 336–340; Шегрен,
1844; Миллер, 1887].

Наприкінці XIX – на початку XX ст.
Ю. Кулаковський зумів обґрунтувати дум-
ку, згідно з якою північнокавказькі алани від
початку VIII ст. до першої половини X ст.
перебували у васальній залежності від хо-
зар [Кулаковский 1899, 49–54]. Незважаю-
чи на це, Ю. Кулаковський висловив підтри-
ману більшістю дослідників тезу про те, що
“аланы вместе со своим князем были кре-
щены в начале десятого века, а до тех пор
были народом языческим” [Кулаковский
1898, 7]. Таким чином, століття тому була
відхилена гіпотеза про тісні зв’язки предків
осетинів – аланів з іудеями навіть у хо-
зарський період їхньої історії. Досить харак-
терно, що для обґрунтування таких вис-
новків були використані дані лише відомих
тоді європейських джерел. Повідомлення
ж наративных текстів східного походжен-
ня не були тоді ще враховані. Однак існу-
ють уривчасті свідчення деяких середньо-
вічних письмових джерел східного та
давньоруського походження, котрі дозволя-
ють говорити про можливий перехід час-
тини аланів в іудаїзм у хозарський період
їхньої історії. До їх числа варто віднести
виявлений на початку ХХ ст. С. Шехтером
так званий анонімний Кембріджський до-
кумент, що був складений у Хозарії приб-
лизно в середині Х ст. і написаний
давньоєврейською мовою. О. Пріцак та
Н. Голб кілька десятиліть тому зуміли по-
класти кінець сумнівам, що існували, і до-
вели оригінальне походження даного дже-
рела. Дослідники вже давно звернули увагу
на один пасаж, що міститься в цьому доку-
менті. Згідно з запропонованим О. Пріца-
ком та Н. Голбом перекладом на російсь-
ку мову, фрагмент, що нас цікавить, звучить
так: “[Но в дни Вениамина] царя, возмути-
лись все народы против [казар], и они об-
ложили и[х с помощью] царя Македона.
Пошли воевать царь ‘SY’ , и ТWRQ [Y’...],
[и] ‘ВМ, и PYYNYL, и Македон; только
царь алан поддержал [народ казар, так как]
часть их соблюдала Закон евреев. Это цари,

О.Б. Бубенок
ДАНІ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ПОШИРЕННЯ

ІУДАЇЗМУ СЕРЕД АЛАНІВ У ХОЗАРСЬКИЙ
І ПІСЛЯХОЗАРСЬКИЙ ПЕРІОДИ
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[кто] воевали против Казар[ии]; но царь
алан пошел на их землю и раз[громил] ее
так, что нельзя восстановить. Так Господь
поразил их перед Вениамином, царем”
[Голб, Прицак 1997, 136–137, 140–141].
Запропонований П.К. Коковцовим варіант
перекладу даного фрагменту також
підтверджує прихильність частини аланів
до іудаїзму: “...только царь алан был под-
могою для хазар, так как часть их (тоже)
соблюдала иудейский закон” [Коковцов
1932, 116].

У Кембріджському документі відзна-
чається також факт переходу пануючої вер-
хівки аланів під протекторат Візантії та їхня
подальша відмова від союзу з цією христи-
янською державою на користь хозарів: “Бо-
лее того, в дни Аарона царя царь алан вое-
вал против казар, потому что подстрекал
его царь Греции. Но Аарон нанял против
него царя ТWRQY’, так как он [был си-
лен]. Царь алан пал перед Аароном, и (пос-
ледний) захватил его в плен живым; но
[царь] оказал [ему ве]ликий почет и взял
его дочь в жены своему сыну Иосифу. Царь
алан поклялся ему в верности, и царь Аарон
отпустил его в его [з]емлю. И с этого дня
страх перед [к]азарами напал на все наро-
ды вокруг них. И еще, в дни Иосифа царя,
моего господина, [он искал] его помощи,
когда гонение обрушилось во время дней
Романа злодея” [Голб , Прицак 1997, 136,
141]. Достовірність цієї події підтверджуєть-
ся інформацією ал-Масуді: “После 320 г.
хиджры (932 г.) они (аланы) отреклись от
христианства и изгнали епископов и свя-
щенников, которых прислал им ранее визан-
тийский император” [Голб, Прицак 1997,
162–163].

Саме ця інформація дозволила О. Прі-
цаку, В.О. Кузнєцову, К.А. Бруку та деяким
іншим історикам вважати, що на певних
етапах своєї історії частина північнокавказь-
ких аланів сповідувала іудаїзм, і в цьому
варто вбачати хозарський вплив [Голб ,
Прицак 1997, 160; Кузнецов 1984, 114–115,
197–198; Brook 1999, 254]. Те, що части-
на північнокавказьких аланів і після падін-
ня Хозарського каганату продовжувала збе-
рігати прихильність до іудейської релігії,
підтверджують більш пізні середньовічні
джерела.

Так, у середині XII ст., до Багдада з На-
варрської Тудели здійснив свою подорож
відомий єврейський мандрівник Веніамін

Тудельський. У його записках знаходимо
відомості не лише про ті країни, які він
відвідав, а й про землі, що лежали далі від
Багдада на схід і північ. Веніамін Тудель-
ський прямо говорить про проживання
євреїв у “землях Алании, окруженной гора-
ми и не имеющей другого выхода, кроме
железных ворот, построенных Александром
Македонским, жители которой называют-
ся аланами” [Три еврейских путешествен-
ника…1881, 80–82]. Для нас це повідом-
лення цікаве тим, що Веніамін Тудельський
міг вживати термін “євреї” не як етнічний
термін, а для позначення тих північнокав-
казьких аланів, які у його час продовжува-
ли сповідувати іудаїзм.

Особливий інтерес викликають також
свідчення давньоруських літописів про
аланів, яких на Русі називали яси. Давньо-
руські літописи повідомляють про те, що
яси тривалий час перебували у Володими-
ро-Суздальській землі при дворі нащадків
Володимира Мономаха. Там же, у князів-
ському замку Боголюбово у 1174 р. був уби-
тий змовниками князь Андрій Юрійович Бо-
голюбський. Тверський та інші літописи,
перелічуючи учасників цієї змови, згадують
“Анбала Ясина ключника” [Тверская лето-
пись 1863, 250–251]. Мало хто з дослід-
ників сумнівається в його аланському по-
ходженні. Ще в ХІХ ст. В.Ф. Міллер
переклав даний антропонім з осетинської
мови як “товариш” [Міллер 1887, 68].
В Іпатіївському літописі один з очевидців
трагедії, що розгорілася в Боголюбово, звер-
тається до Амбала (Анбала) Ясина з та-
кими словами: “о еретиче...помнишь ли
Жидовине в которых порътех пришел бя-
шеть. Ты ныне в оксамите стоиши...” [Ипа-
тьевская летопись 1843, 590]. У цій ситу-
ації постає питання: якщо літописець назвав
Анбала Ясина “Жидовином”, то чи дійсно
він належав до числа іудеїв?

Дослідники давно ведуть суперечку
щодо того, звідкіля Амбал Ясин міг прийти
до Володимиро-Суздальської землі. Мож-
на пристати до версії про походження Ам-
бала (Анбала) з числа ясів південноруських
степів. Проте давньоруські літописи знають
цю групу населення насамперед як хрис-
тиян, а не іудеїв. Отже, припущення
А.П. Новосельцева про північнокавказьке
походження Амбала Ясина [Новосельцев
1968, 216] виглядає найбільш аргументо-
ваним, оскільки знаходить своє підтверд-
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ження в повідомленнях невідомого автора
Кембріджського документа і свідченнях
Веніаміна Тудельського про поширення
іудаїзму серед аланів Північного Кавказу.
Проте слід зважати на те, що Анбал Ясин
в Іпатіївському літописі міг бути названий
“Жидовином” і через його зв’язок з хозар-
ським культурним колом.

Тому не менший інтерес становить вер-
сія, запропонована І.Г. Добродомовим. Дос-
лідник пов’язав походження Амбала (Ан-
бала) Ясина з буртасами Середньої Волги,
у яких деякі сучасні дослідники схильні
вбачати аланів, що становили значний про-
шарок населення Хозарського каганату.
Амбал, на думку І.Г. Добродомова, міг з’я-
витися при Володимиро-Суздальському
дворі після походу Андрія Боголюбського
на Волзьку Булгарію в 1164 р. На доказ
цього І.Г. Добродомов навів виділене серед
написів на надгробках волзько-камських
булгар XIV ст. осетинське ім’я Амбал (Ан-
бал), причому в двох варіантах, як це дано
в різних списках давньоруських літописів.
Дослідник також вважає, що вагомим до-
казом перебування аланів-ясів на Середній
Волзі є вказівка літопису, що серед убивць
Андрія Боголюбського була і його дружи-
на-булгарка, а також зауваження В.М. Та-
тищева, що вона була також ясинею (алан-
кою) [Добродомов 1993, 130–136].

Аргументи І.Г. Добродомова щодо того,
що Амбал потрапив до Володимиро-Суз-
дальського двору після походу Андрія Бо-
голюбського на Волзьку Булгарію в 1164 р.,
заслуговують на особливу увагу через де-
кілька збігів. По-перше, територія середньо-
волзьких буртасів пролягала неподалік від
Володимиро-Суздальського князівства. По-
друге, аж до ХІІІ ст. у давньоруських тек-
стах не згадуються буртаси, а це означає,
що стосовно них східні слов’яни могли вжи-
вати етнонім яси. Отже, є підстави вважа-
ти, що Амбал Ясин міг потрапити до Воло-
димиро-Суздальської землі не тільки з
території Північного Кавказу, але й з Се-
редньої Волги, яка до X ст. входила до скла-
ду Хозарського каганату. Проте не слід за-
бувати, що Амбал Ясин був названий
“Жидовином” не стільки через його прина-
лежність до іудаїзму або до хозарського
культурного кола, скільки через те, що так
у православній Русі називали зрадників, ви-
ходячи із традицій християнської терміно-
логії. Таким чином, питання про релігійну

приналежність та територіальне походжен-
ня Амбала Ясина залишається відкритим,
незважаючи на те, що в Іпатіївському літо-
писі він був названий “Жидовином”.

Однак саме припущення І.Г. Добродо-
мова та інших дослідників, що в післяхо-
зарський період частина аланів могла на-
зиватися буртасами, заслуговує на особливу
увагу в зв’язку з тим, що північнокавказькі
буртаси у деяких пізньосередньовічних ав-
торів були відомі, насамперед, як іудеї. Так,
ще у XVIII ст. М.М. Карамзін ототожнив
буртасів із брутахіями, згаданими Плано
Карпіні в середині XIII ст. Італійський ав-
тор, перелічуючи народи і племена, скорені
монголами, про брутахіїв згадує двічі. Спер-
шу він розташовує їх поміж куманами-
половцями і мордвою: “...Кассы, Якобиты,
Аланы, или Ассы, Обезы, или Георгианы,
Несториане, Армены, Кипчиты, Команы,
Брутахии, которые суть иудеи, Мордвы,
Турки, Хозары..”. Потім Плано Карпіні чітко
прив’язує брутахіїв до Кавказу:: “С юга же
к Комании прилегают Аланы, Чиркассы,
Хозары, Греция и Константинополь, также
земля Иберов, Кахи, Брутахии, которые
слывут иудеями – они бреют голову, –
также земля Цикхов, Георгианов и Арме-
нов...” [Карпини 1957, 57, 72]. У даному
разі дуже важко погодитися з думкою
М.І. Артамонова, згідно з якою ці брутахії
були нащадками хозарів на Кавказі [Арта-
монов 1962], тому що одночасне згадуван-
ня Плано Карпіні і брутахіїв, і хозарів зму-
шує засумніватися в цьому.

З іншого боку, те, що італійський мандрів-
ник помістив брутахіїв в одному переліку
народів по сусідству з мордвою, а в іншо-
му – по сусідству з кавказькими народа-
ми, змушує бачити в них буртасів, що у се-
редні віки проживали як на Середній Волзі,
так і на Кавказі. Про те, що в пізній хозар-
ський період і в післяхозарські часи бурта-
си проживали на Північному Кавказі і на
Нижній Волзі, є згадки й в інших джерелах.

Так, Ібн Хаукаль, оповідаючи про похід
русів проти хозарів у другій половині Х ст.,
локалізує, судячи з послідовності подій, бур-
тасів на Нижній Волзі: “И произвели наше-
ствие на все это русы и погубили все, что
принадлежало на реке Итиле всем созда-
ниям божим из хазар, болгар и буртасов, и
овладели ими” [Бартольд 1940, 35]. Мусуль-
манський автор XIII ст. Ібн Саїд уже роз-
ташовує буртасів не тільки на Волзі, але й у
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районі Дагестану: “К востоку от города
Сарир находится город Буртас – столица
этого тюркского племени” [Коновалова
1990, 43–46]. Воскресенський, Софіївський,
Ніканоровський, Скорочені літописні зводи
1493 р. і 1495 р., а також інші пізньосеред-
ньовічні руські літописи, оповідаючи про
склад найманців у війську Мамая під час
Куликовської битви в 1380 р., згадують бур-
тасів серед кавказьких народів: “понаймо-
вал Бесермены, и Армены, Фрязы, Черка-
сы, Ясы, Буртасы...” [Софиевская летопись
1853, 90; Воскресенская летопись 1854, 34;
Никаноровская летопись 1962, 71; Сокра-
щенный летописный свод 1493 г. 1962,. 252;
Сокращенный летописный свод 1495 г.
1962, 331].

Досить цікаво, що в Московському літо-
писному зводі кінця XV ст. у цьому списку
чомусь не згадані яси (алани), але фігуру-
ють буртаси: “...понаименови рати, Бесер-
мены и Армены, Фрязы и Черкасы и Бур-
тасы...” [Московский летописный свод
конца XV в. 1949, 201]. Чи випадковість це?
Чи російським літописцем кавказькі яси і
буртаси уявлялися як дві частини одного
народу?

У зв’язку з цим особливий інтерес ста-
новить той фрагмент “Історії держави Ро-
сійської” М.М. Карамзіна, де в переліку на-
родів, що постачали воїнів до армії Мамая,
буртаси вже названі буртанами і охаракте-
ризовані як іудеї: “...войско из Татар, По-
ловцев, Хазарских Турков, Черкесов, Ясов,
Буртанов или Жидов Кавказских, Армян
и самих Крымских Генуэзцев...”. При цьо-
му М.М. Карамзін у своїй примітці зазна-
чив: “Доныне находится много Жидов в
земле Черкесской; а Буртанами называет-
ся теперь особенный, неизвестного проис-
хождения народ между Кубанью и Акта-
ром, богатый медью и серебром”. Тож
російський історик XVIII ст. був схильний
ототожнювати сучасних йому буртанів не
тільки з буртасами руських літописів, але і
з брутахіями Плано Карпіні [Карамзин 1992,
34, прим. 61]. Однак чи лише ці два збіги
дозволили М.М. Карамзіну внести поправ-
ки в зміст тексту російського літопису? Не
варто забувати, що автор “Історії держави
Російської” міг володіти щодо цього невідо-
мими нам джерелами інформації. Про бур-
танів, що мешкали в басейні Кубані, у
другій половині XVIII ст. згадував також
Тунманн як про сучасний йому народ: “бур-

тани, свободный, независимый народ, жи-
вущий оседло, из неизвестной мне поныне
группы народов” [Тунманн 1991, 65].

Таким чином, якщо виходити з того, що
в хозарський період певна частина аланів
могла називатися буртасами, то можна вис-
ловити припущення, згідно з яким на Кав-
казі буртасами могли називати тих аланів,
які під впливом хозар перейшли в іудаїзм.
Однак не зовсім зрозуміло, чому значна час-
тина цих аланів-іудеїв опинилася за межа-
ми Центрального Передкавказзя, яке ста-
новило основу території середньовічної
Аланії? Щоб відповісти на це запитання,
необхідно простежити послідовність подій,
позв’язаних з поширенням у середовищі
північнокавказьких аланів двох монотеї-
стичних релігій – іудаїзму та християнства.

У зв’язку з цим, особливий інтерес ста-
новлять припущення О. Пріцака, основані
на співставленні інформації документа
Шехтера з даними інших середньовічних
джерел. Дослідник вважає, що за хозар-
ського царя Веніаміна алани Північного Кав-
казу були союзниками хозар, і певна їхня
частина сповідувала іудаїзм. Але за часів
хозарського царя Аарона політична орієн-
тація пануючої верхівки аланів могла зміни-
тися, і цар пішов на зближення з Візантією,
що могло сприяти поширенню християнства
в Аланії. Трохи пізніше Аарон зумів пере-
могти союзника Візантії – правителя Аланії,
і той змушений був змінити релігійно-по-
літичну орієнтацію на користь хозар. Це, на
думку О. Пріцака, можуть підтверджува-
ти дані ал-Масуді про відмову аланів від
християнства. Згаданий у Кембріджсько-
му документі факт, що цар аланів шукав
заступництва в хозарського царя Йосипа за
часів правління візантійського імператора
Романа (920–944 рр.) – гонителя євреїв,
може свідчити, що верхівка аланів спові-
дувала тоді аж ніяк не християнство. На
основі цих подій, О. Пріцак запропонував
свою хронологію правління хозарських
царів: Веніаміна – близько 880–900 рр.,
Аарона – близько 900–920 рр. та Йосипа –
близько 920–960 рр. [Голб, Прицак 1997,
158–163]. Що ж стало підставою для цьо-
го?

О. Пріцак схиляється до думки, згідно з
якою північнокавказькі алани перейшли в
християнство за часів перебування на по-
саді Константинопольського патріарха Ми-
коли Містика в період між березнем 901 р.
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і лютим 907 р. Через це підпала під сумнів
дата зречення аланами християнства, зап-
ропонована ал-Масуді – 320 р. гіджри
(932 р.). О. Пріцак відніс цю подію до 310 р.
гіджри (922 р.) [Голб, Прицак 1997, 161].
Однак ним не були враховані висновки
Ю. Кулаковського, викладені в статті “Хри-
стианство у алан”. Як відзначив відомий
візантолог, “Николай Мистик дважды зани-
мал патриарший престол: от 901 до 907 года
и от 912 до 925”. Аналіз листів патріарха,
особливо 9-го, дозволив Ю. Кулаковському
зробити висновок: “Сообщения патриарха
в этих письмах не оставляют никакого со-
мнения в том, что просвещение Алан све-
том христианства совершилось в патриар-
шество Николая Мистика и притом,
вероятно, в ту пору, когда он вторично за-
нял патриарший престол” [Кулаковский
1898].

Отже, є підстави довіряти даті ал-Ма-
суді про відмову аланів від християнства –
320 р. гіджри (932 р.). А це може означати,
що цар хозар Аарон міг правити і після
932 р. Таким чином, за часів візантійсько-
го імператора Романа Лакапина, що пра-
вив з 920 р. по 944 р., у хозар правління
Аарона змінилося правлінням Йосипа. Хто
був на чолі північнокавказької Аланії у цей
період, неможливо встановити. Цілком імо-
вірно, що Аарон сів на престол до початку
правління Романа у Візантії, і саме тоді цар
аланів міг разом зі своїми підданими зрек-
тися іудаїзму і перейти в християнство.
Цілком очевидно, що після цих подій в ото-
ченні аланського правителя могли залиша-
тися іудеї, і це могло стати причиною май-
бутніх його суперечок з Романом. Саме
тому, програвши війну з хозарами, цар аланів
охоче відрікся від християнства в 932 р. і
знову перейшов в іудаїзм. Зберігати свою
прихильність до іудаїзму аланські аристо-
крати могли аж до 944 р., тобто до кінця
правління у Візантії Романа. З послаблен-
ням у Хозарії влади Йосипа і зміною релі-
гійної політики Романа наприкінці його прав-
ління могла змінитися і релігійно-політична
орієнтація аланського правителя. Як
свідчать джерела того часу, уже незаба-
ром після смерті Романа, за Костянтина
Багрянородного, правитель північнокав-
казької Аланії знову підтримував Візантію,
а не хозар. Так, в середині Х ст. у своєму
трактаті “Про управління імперією” Костян-
тин Багрянородний відзначав: “... эксусио-

кратор Алании не живет в мире с хазара-
ми, но более предпочтительной считает
дружбу василевса ромеев, и, когда хазары
не желают хранить дружбу и мир в отно-
шении василевса, он может сильно вредить
им, и подстерегая на путях, и нападая на
идущих без охраны при переходах к Сар-
келу, к Климатам и к Херсону. Если этот
эксусиократор постарается препятствовать
хазарам, то длительным и глубоким миром
пользуются и Херсон, и Климаты, так как
хазары, страшась нападения аланов, нахо-
дят небезопасным поход с войском на Хер-
сон и Климаты и, не имея сил для войны
одновременно против тех и других, будут
принуждены хранить мир” [Константин Баг-
рянородный 1991, 53]. Виходячи з цього,
можна цілком погодитися з думкою Ю. Ку-
лаковського, згідно з якою в середині Х ст.
північнокавказька Аланія була не тільки
союзницею Візантії, але і “страной вполне
независимой” [Кулаковский 1899, 52–54].
Аналіз письмових джерел середини і кінця
Х ст. підтверджує, що тоді північнокавказькі
алани вже остаточно перейшли в христи-
янство, а значить політична орієнтація їхніх
правителів стала провізантійською.

Отже, цілком логічно припустити, що
вірні хозарам алани-іудеї вже не могли за-
лишатися в християнській державі, що вела
в союзі з Візантією боротьбу проти
іудейської Хозарії. Цілком можливо, що
незадовго до падіння Хозарського кагана-
ту з Центрального Передкавказзя, тобто
з території Аланії, відбувся відтік основної
маси аланів-іудеїв на землі, що були кон-
трольовані хозарами. У даному разі дореч-
но говорити про політичну міграцію. І тому
вживання етнічних термінів “алан” і “бур-
тас” могло набути нових особливостей.
Якщо виходити з того, що основна маса
центральнокавказьких аланів сповідувала
християнство, то можна припустити, що
термін “алан” почав застосовуватися із
середини Х ст. виключно для позначення
аланів-християн, союзників Візантії.
А щодо терміна “буртас”, то є підстави
вважати, що він міг набути в середині Х ст.
більш широкого значення – “хозарські ала-
ни”, навіть якщо позначав не лише аланів-
язичників Східної Європи, але й аланів-
іудеїв, що проживали на Кавказі та Нижній
Волзі. Аналогічне вживання етнонімів ми
можемо простежити в джерелі кінця
Х ст. – “Худуд ал-‘Алам”, де печеніги
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чітко поділені на “тюркських” і “хозар-
ських” [Minorsky 1937, 160].

У яких же частинах Хозарського кага-
нату, що розпадався, у середині Х ст. мог-
ли оселитися алани-мігранти іудейського
віросповідання? Повідомлення Ібн Хаука-
ля про похід русів проти хозарів у другій
половині Х ст. дозволяє припускати, що бур-
таси (ретроспективно алани-іудеї) могли
перебувати на Нижній Волзі, тобто в районі
хозарської столиці. Однак наслідки цього
походу виявилися фатальними для хозар і
їхніх союзників. При цьому Ібн Хаукаль
повідомляє: “В это наше время не осталось
ничего ни от болгар, ни от буртасов, ни от
хазар. Дело в том, что на всех них произ-
вели нашествие русы и отняли у них все
эти области, которые и перешли во власть
их (русов); кто спасся от их руки, те рассе-
лились по соседним областям, желая нахо-
диться вблизи своей страны...” [Бартольд
1940, 36]. Цими сусідніми областями для
нижньоволзьких хозарів і буртасів могли ви-
явитися землі Дагестану, що підтвер-
джується в пізніших джерелах. Про те, що
буртаси перебували поблизу міста Сарир у
Дагестані в XIII ст., може свідчити по-
відомлення Ібн Саїда [Коновалова 1990,
45]. Досить цікаво, що дотепер аварці для
позначення своїх західних сусідів – чеченців
вживають терміни “burt” і “burtic” [Попов
1948, 209], що може свідчити про перебу-
вання в минулому на західних кордонах
Дагестану буртасів. У даному разі можна
припустити, що ті іудеї-буртаси, котрі опи-
нилися в Дагестані, з часом були асимільо-
вані  місцевими євреями та хозарами.

Ще одним районом, куди могли пересе-
литися алани-іудеї, міг бути Північно-Захід-
ний Кавказ, а саме – місцевість поблизу
Таматархи (Тмутаракані). Дані давньорусь-
ких літописів свідчать, що й у XI ст. тут
все ще проживали хозари. Давньоруські
літописи, оповідаючи про похід Святослава
проти хозар у 965 р., відзначають: “В лето
6473. Иде Святослав на Козары; слышав-
ше же Козары, и изыдоша проитиву с кня-
зем своим Коганом, и соступишося обои; и

одоле Святослав Козаром, и град их Бе-
лую Вежу взя; и Ясы победи и Касоги”
[Воскресенская… 1956, 284]. Аналіз зга-
даних уривків дозволяє припускати, що в
965 р. Святослав спочатку напав на хозарів
у районі Саркела–Білої Вежі, захопив цю
фортецю і лише після цього міг піти на со-
юзників хозарів – аланів-ясів та касогів. Як
повідомляє Костянтин Багрянородний, в
середині Х ст. алани Центрального Перед-
кавказзя вже не були союзниками хозарів.
А це може означати, що їхніми союзника-
ми могли бути алани, що проживали на зем-
лях касогів, тобто на Північно-Західному
Кавказі.

Крім того, П’ятий Новгородський літо-
пис містить коротку звістку про похід Ярос-
лава Мудрого в 1029 р. проти ясів: “Ярос-
лав ходи на ясы и взять их” [Новгородская
Пятая… 1917, 116]. Досить важливо, що
дана подія зафіксована тільки в одному літо-
писі, а це може свідчити про перемогу над
незначною за чисельністю групою аланів.
Крім того, необхідно пам’ятати, що в 1026 р.
Ярослав уклав угоду зі своїм братом
Мстиславом, у володінні якого перебувала
Тмутаракань. Отже, похід Ярослава в
1029 р. був спрямований не проти аланів
Центрального Передкавказзя, а проти ясів,
що проживали поблизу Тмутараканського
князівства. Цілком можливо, що нащадки
цих ясів проживали на Північно-Західному
Кавказі аж до XVIII ст., продовжуючи спо-
відувати іудаїзм, і були відомі М.М. Карам-
зіну та його сучасникам під назвою “Бур-
таны” [Карамзин 1992, 34].

Таким чином, дані деяких наративних
документів часів середньовіччя дозволя-
ють вважати, що під впливом хозарів у
IX ст. певна частина аланів Північного Кав-
казу могла перейти в іудаїзм і сповідувати
цю монотеїстичну релігію не одне століття.
Іудаїзм, як ми бачимо, у Хозарському ка-
ганаті був релігією не лише євреїв і части-
ни хозарів, але і певних соціальних про-
шарків тих народів, що перебували в
політичній залежності від пассіонарного хо-
зарського етносу.
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В Інституті рукописів Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського у
фонді V під інвентарним номером V.1123
зберігається рукопис (імені автора нема)
під назвою: “О некоторых особенностях
египетского письма”, датований 20-ми рр.
ХХ ст. (Фол. 4, 83 л.) [ІР НБУ, V, 1123].
Рукопис розміщено на вісімдесяти трьох
аркушах і написано на листах із шкільного
зошита у клітинку або в лінійку, розгорну-
тих по ширині, переважно синім, а також
чорним та зеленим чорнилом з використан-
ням червоного, бордового та кольору ма-
ренго олівців. Побіжний погляд на цей до-
кумент дає підстави вважати, що це
чернетка, оскільки мають місце численні
правки, закреслення, написи над рядками
та на полях. Імені автора даного рукопису
не вказано; не можна визначити, чому саме
таку назву має цей документ; дата його
створення, що зазначена в описі справи, є
дуже приблизною – 20-ті роки ХХ століт-
тя; місце створення також не вказано. На
жаль, про обставини, за яких потрапив цей
рукопис до колекції Інституту рукописів, хто
його обробляв і на яких підставах здійсню-
вав датування, інформації немає. Очевид-
ними є два моменти: не існує надійних
підстав для того, щоб вважати, що його
назва і датування є достовірними.

Щодо авторства документа, то слід заз-
начити, що Д. Урсу, який провів досліджен-
ня цього рукопису, висловив припущення, що
це є чорновий варіант роботи С.В. Доніча,
єгиптолога, який працював в Одесі в трид-
цяті-пятдесяті роки [Урсу 1994, 149]. При-
пущення його, як буде показано далі, є вірним,
хоча вчений і не вказує, на основі яких підстав
він дійшов такого висновку. Оскільки ті
вихідні дані, якими наділена ця робота в місці
її зберігання на це не вказують, визначення
авторства рукопису потрібно довести, а для
цього слід розглянути всі обставини pro і
contra такого ствердження.

Перше, на що варто вказати, – те, що
цей документ знаходиться у фонді V, в яко-
му зібрані матеріали Одеського товариства
Історії та старожитностей, котре діяло в
1839–1860 роках в Одесі [Лисоченко 1962,
49]. На жаль, не відомо, коли і яким чином
цей архів потрапив до Інституту рукописів.
І.Д. Лисоченко висловив припущення, що,
можливо, він був перевезений до Києва під
час Великої вітчизняної війни або відразу
після неї. На основі цього припущення було
визначено умовну дату надходження цих
матеріалів до Інституту рукописів – 1945 рік
[Лисоченко 1962, 49]. Архів містить 3590
заінвентаризованих та описаних одиниць
збереження та частку ще не описаних
східних рукописів. До архіву входять доку-
менти різноманітного змісту, написані ба-
гатьма мовами. Хронологічно архів охоп-
лює період від XII століття (1254) по
30-ті роки ХХ століття. Варто вказати, що
в 1845 році при Одеському товаристві історії
та старожитностей був створений музей,
який у наші дні має назву Одеського архео-
логічного музею й розташований у тій же
споруді, де колись знаходилося Одеське
товариство історії та старожитностей. Та-
ким чином, можна зробити попередній вис-
новок, що документ ІР НБУ V, 1123, швид-
ше за все, пов’язаний з діяльністю або цього
Товариства, або музею.

Щодо назви, то ознайомлення зі
змістом роботи показує, що назвати її “О
некоторых особенностях египетского
письма” могла людина, яка не володіла
глибоко тематикою семітської філології,
оскільки назва дуже приблизно відповідає
змісту роботи. Тому , швидше за все, на-
зву рукопису дали при описі співробітники
бібліотеки, а не його автор. Щодо дату-
вання, то дату його написання визначили
також приблизно і, можна припустити, – на
підставі введеної після революції орфо-
графії, цього документа, а також листків із
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зошитів у клітинку та лінійку, які були ви-
користані для його написання.

Тепер ми маємо декілька вихідних
пунктів, від яких можна відштовхнутися у
пошуках автора даного рукопису. По-пер-
ше, з Одесою дійсно пов’язані долі двох
єгиптологів, а саме С.В. Доніча і О.Л. Ко-
цейовського [Урсу 1994, 141–142; Романо-
ва 2003, 82]. Перший з них працював в
Одеському археологічному музеї. Рукопис
V.1123 присвячений спробі реконструкції
звучання єгипетських голосних і залучає до
цього приклади з семітських мов. Саме
С.В. Доніч займався цією тематикою. Чи
можна навести ще якісь докази можливого
авторства С.В. Доніча? Для цього варто
звернутися до відомостей про його твор-
чий шлях та наукову спадщину.

Про життєвий шлях Сергія Володими-
ровича Доніча відомо не так багато, а його
наукова спадщина залишається недослідже-
ною. Першою науковою розвідкою з цього
питання є стаття Д. Урсу. Згадка про вче-
ного в довідково-бібліографічному словни-
ку радянських сходознавців відсутня [Ми-
либанд С.Д. Библиографический словарь
отечественных востоковедов. Ч. I–II. М.,
1995]. В довіднику “Наука и научные ра-
ботники СССР” 1928 року видання знахо-
димо: “Донич С.В. – вычислитель Одес-
ской государственной советской
астрономической обсерватории”. [Наука
и научные… 114]. Є посилання на його ро-
боти та згадки про його діяльність в окре-
мих виданнях, зокрема у Н.Г. Доконт, яка
була наступницею С.В. Доніча в справі му-
зейної роботи в ОАМ [Доконт 1965, 209], а
також у статті Л.П. Латишевої, присвяченій
дослідженню історії єгипетської колекції
Одеського Археологічного музею [Латы-
шева, К истории … 1963, 123–124, 127–
128].

Реконструювати основні моменти біо-
графії вченого можна за архівними мате-
ріалами, що знаходяться в Одеському ар-
хеологічному музеї, Одеській науковій
бібліотеці, Державному архіві Одеської об-
ласті та Інституті рукописів Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадсько-
го. Власне, основні спроби такої рекон-
струкції були намічені в публікаціях Д. Ур-
су [Урсу 1994, 148–150] та О. Романової
[Романова 2003, 83–84]. Проте варто ска-
зати, що тут залишається ще багато не-
з’ясованих моментів, висвітлення яких по-

требує ретельної подальшої праці в ар-
хівах.

Згідно з анкетою, поміщеною в його осо-
бовій справі, що зберігається в Науковому
архіві Одеського Археологічного Музею,
народився Сергій Володимирович в
1900 році (точнішої дати не вказано) на ст.
Дзеґам Єлисаветпольської губернії за існу-
ючим тоді адміністративним поділом. На
час заповнення анкети, який зазначено як
12 березня 1945 року, це відповідало одной-
менному населеному пункту Тавузького
району Азербайджанської РСР [Особова
справа]. Власне, тут необхідно зробити де-
який відступ від теми й охарактеризувати
саме джерело інформації. Анкета знахо-
диться в папці, що має заголовок “Особова
справа С.В. Доніча”. Ця збірка документів
має неабияке значення, оскільки особова
справа була заведена на Доніча після того,
як він поновився на роботі в музеї після
“відсидки” в тюрмі за співробітництво з ру-
мунською окупаційною владою. Тому в
справі, окрім подання Начальника управлін-
ня Кадрів Комітету у справах культурно-
просвітницьких установ УРСР У.Ф. Хмари
на ім’я директора Одеського Історико-Ар-
хеологічного музею Єсипенко (дата на
штемпелі – 28.02.1948), заяви Доніча з про-
ханням прийняти його на роботу (дата –
12.02.1945), його особового листка “по уче-
ту кадров” (в наші дні це називається ан-
кетою наукового співробітника, дата  –
12.03.1945), знаходяться також відгуки про
його наукову діяльність, один з яких підпи-
саний академіком В.В. Струве і проф.
Н.Д. Фліттнер (дата – 25.07.1928), а дру-
гий – академіком І. Крачковським
(1.04.1946). До справи також додана довід-
ка, видана відділом контррозвідки “Смерш”
Одеського Військового округу Н.К.О.
(16.02.1946), про те, що Доніч “проверку в
фильтркомиссии НКВД СССР прошел и
направлен на прежнее место житель-
ства в г. Одессу”; а також додаток до ав-
тобіографії (19.02.1945), в якому С.В. Доніч
ретельно пояснює обставини, за яких він
потрапив у полон, а потім повернувся до
Одеси, і своє подальше проживання в місті
під час окупації. Сама особова справа не
має номера, не існує єдиної нумерації сто-
рінок у цій папці, а тому цитування доку-
ментів надалі буде здійснюватися за їхніми
назвами. Датування документів показує, що
вони були підшиті в папку  в період, почина-
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ючи з лютого 1945 року до 1948 року.  “Спи-
сок публікацій” який буде розглянуто ниж-
че, очевидно також був створений у цей пе-
ріод. Окремі уточнення та доповнення були
внесені від руки пізніше, швидше за все в
1948 році, коли було закінчено і передано на
рецензування дисертацію С.В. Доніча.

В особовому “листку кадрів” націо-
нальність С.В. Доніча зазначена як росія-
нин, проте, як зазначає Д. Урсу, його бать-
ки були переселенцями з України. Хоча у
графі про володіння іноземними мовами
вчений написав “українська”, і це можна
розглядати, як підтвердження того, що він
вважав себе росіянином, – С.В. Доніч є
першим, хто здійснив переклад з давньо-
єгипетської на українську мову. Соціальне
походження вченого – із службовців: його
батько до революції працював нотаріусом і
мав звання колежського радника, після ре-
волюції був комендантом Допра.

На момент заповнення анкети науково-
го співробітника Доніч вказав, що має нау-
ковий стаж двадцять три роки, тобто відра-
ховував він його від 1921 року – це рік
вступу до Кам’янець-Подільського універ-
ситету, де він навчався на фізико-матема-
тичному факультеті (з 1921 по 1923 рік),
але так його і не закінчив. Він починав свій
науковий шлях як астроном; серед його на-
укових публікацій – чотири роботи по
астрономії, написані в 1921, 1923, 1925,
1928 роках [Особова справа, Список, с. 1].
Звідки виникла його зацікавленість єгип-
тологією й філологією, можна тільки при-
пускати. Принаймні, третя з його робіт,
датована 1928 роком, має назву “Изобра-
жение солнечных затмений и лунной по-
верхности на египетских памятниках”, що
засвідчує перехід вченого від астрономії
до єгиптології. В цій же анкеті вказано, що
з 1.05.1921 р. до 10.04.1923 р. він працю-
вав обчислювачем в Астрономічній обсер-
ваторії Кам’янець-Подільська; в цьому
році переїхав до Одеси і з 1.06.1923 р. до
20.07.1936 р. працював молодшим, а потім
старшим обчислювачем при Одеському
університеті. З 9.08.1936 р. до 1.09.1937 р.
він працював на посаді доцента кафедри
стародавньої історії цього ж університету,
де викладав історію Стародавнього Сходу
та латину [Урсу 1994, 148]. Поряд з цим з
першого січня 1927 до 17.07.1941 року він
працював також завідуючим відділом
“Стародавній Єгипет” Історико-Археоло-

гічного музею [Особова справа, Листок,
зворот 1-ї ст.].

Перебуваючи на посаді завідуючого
відділом Стародавнього Сходу в Одесько-
му Історико-Археологічному музеї аж до
1941 року, С.В. Доніч мав змогу познайо-
митися з колекцією пам’яток стародавньо-
го Єгипту наочно; більше того, саме він
здійснив її опис, створив інвентарні картки,
а пізніше – каталог, що датується 1941 ро-
ком [Особова справа, Список, 4]. Колекція
єгипетських старожитностей Одеського
Археологічного музею була третьою в Ра-
дянському Союзі за багатством експонатів.
Пам’ятки, що тут зберігаються, мають
різний характер: це і надписи на папірусах, і
стели, і саркофаги та інші артефакти, опис
яких потребував різносторонньої кваліфі-
кації. Як показують документи, Сергій
Доніч виявився саме таким спеціалістом з
різнобічними знаннями в усіх галузях єгип-
тології; він продемонстрував хорошу обіз-
наність з особливостями кожної групи па-
м’яток, які йому доводилось описувати.
Вчений увів у науковий обіг серію пам’я-
ток, раніше не опублікованих; провів ґрун-
товне дослідження зі збору інформації щодо
кожного значного експонату; йому нале-
жить перша спроба перекладу з давньоє-
гипетської на українську мову надписів на
трьох конусах.

У Науковому архіві ОАМ зберігається
декілька папок, що мають 28 одиниць збе-
реження під відповідною кількістю інвен-
тарних номерів, загальною кількістю понад
тисячу листів, пов’язаних з науковою діяль-
ністю С.В. Доніча. Вони показують, що цей
дослідник був всебічно ерудованою люди-
ною: окрім власне наукової роботи в галузі
єгипетської та  семітської фонології, опису
джерел та іншої музейної роботи, він роз-
робляв методичні посібники, курси лекцій з
історії Єгипту, путівники по музею різними
мовами; вів жваве листування з багатьма
радянськими і закордонними спеціалістами.

Феноменальну здатність Доніча до мов
відзначали всі, хто мав можливість з ним
спілкуватися. У своїй анкеті він повідом-
ляє, що добре володіє англійською, фран-
цузькою, німецькою, польською, арабською,
українською, молдавською мовами [Осо-
бова справа, Листок, 3]. Те, що він добре
знав також арабську та турецьку мови,
підтверджує протокол №27 засідання Прав-
ління Одеської Філії Всеукраїнської Науко-
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Ілюстрація №1. Додаток до автобіографії С.В. Доніча, написаний його рукою. Осо-
  бова справа С.В. Доніча. Науковий архів Одеського археологічного
  музею. Публікується вперше.
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Ілюстрація №2. Третій аркуш документа V.1123 Інституту рукописів Національ-
    ної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Публікується вперше.
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вої Асоціації сходознавства від 13.11. 1927
р. [ІР НБУ, Х.27761, арк. 23], на якому “на-
укового робітника (установи Укрнауки)
С.В. Доніча” обрали членом-співстарате-
лем цієї організації. Згідно з пунктом 16.А
ухвали згаданого протоколу Сергію Воло-
димировичу відразу ж доручили вести гур-
ток з вивчення арабської та турецької мов.

23-й аркуш “Ухвалили:
16.А. Прийняти до відома. Визнати

доцільним на протязі другого тримест-
ру 1926/27 академ. року утворити при
Асоціяції гурток по вивченню мов Близь-
кого Сходу. Доручити провадити в
гуртку заняття з новогрецької мови –
члену-співстарателеві Од.Філії тов.
Т.Ю. Теохариді, з арабської та турець-
кої мови – члену-співстарателеві тов.
С.В. Донічу. Відвести на перший курс
1 годину, на другий – 2 години, разом –
3 години на тиждень. Встановити
розмір платні керовникам гуртку за лек-
цію 3 карб. Повідомити членів Асоціяції
про гурткові заняття та перевести за-
пис до гуртків. Витрати прийняти на
кошти Асоціяції у розмірі 50 %. Зібрати
другі 50 % між вчасниками гуртка.

Лічити гурток у віданні Історично-
етнологічного відділу.”

Д. Урсу стверджує, що С.В. Доніч знав
близько двохсот мов, спираючись на інфор-
мацію, що повідомив сам вчений у своїй
автобіографії [Урсу 1994, 148]. В службовій
характеристиці на Доніча, складеній в
Одеській науковій бібліотеці, вказано, що він
описав близько ста рукописів, написаних
десятьма східними мовами, а також виз-
начив китайські ксилографи і один китайсь-
кий рукопис, що свідчить про володіння ним
ще й китайською мовою [Урсу 1994, 149].
Варто вказати, що Доніч оволодів декіль-
кома системами письма, дві з яких були
ієрогліфічними, і, окрім того, як зауважили
у своєму відгуку на роботу Доніча академік
В.В. Струве і проф. Н.Д. Фліттнер [Особова
справа С.В. Доніча, Відгук В.В. Струве і
проф. Н.Д. Фліттнер], він самотужки опа-
нував мистецтво каліграфії. Виконані ним
ієрогліфічні написи це підтверджують. Про-
те єгипетські ієрогліфи – не єдине письмо,
яким він майстерно володів: лист арабською
мовою показує, що С.В. Доніч писав і
арабською графікою [ІР НБУ, І, № 25811], і
клинописом. Останнє підтверджує доку-
мент, що зберігається в Науковому архіві

Одеського Археологічного музею під на-
звою “Альбом для расшифровки египетс-
кого письма” з інвентарним номером 59426
[НА ОАМ, 59426]. Насправді це силобарій,
в якому вміщені клинописні знаки для ас-
сирійської мови за принципом фонетичної
побудови, котрий С.В. Доніч створив, оче-
видно, для того, щоб мати можливість
співставляти єгипетські та ассирійські фо-
неми та морфеми. Отже, і читання клино-
пису, принаймні ассирійською мовою, для
нього не було проблемою.

У 1929 році С.В. Донічу вдалося пройти
стажування тривалістю один місяць в Ер-
мітажі. Очевидно, ця подія дуже позитивно
вплинула на його подальшу наукову
діяльність: 1929 рік – це початок його ак-
тивної дослідницької роботи саме на ниві
єгипетської філології. Найперша з відомих
його опублікованих робіт “Donič S. The
Sarcophagus of Ptahthru №3 of the History
and Archaeology Museum of Odessa” да-
тується 1929 роком. Цього ж року була на-
писана ще одна стаття – “Происхождение
суффиксного елемента “n” в семитических
языках” і розпочата робота над великою
монографією “A Comparative Dictionary of
Egyptian and Arabic languages with an
introduction as dissertation”. Таким чином,
рукопис Інституту історії органічно входить
в коло наукової тематики, якою займався
С.В. Доніч.

З початком Великої вітчизняної війни
вчений був мобілізований, і з 26.08. до
6.11.1941 року він був спочатку писарем
штабу 6-го запасного саперного полку, а
потім писарем-перекладачем 4-го відділу
штабу 339 дивізії. 6 листопада 1941 року він
потрапив до полону в с. Плато-Іванівка
Ростовської області і, пробувши в ньому
лише один день, при першій же нагоді втік
та попрямував до Одеси, де відновився на
посаді завідувача відділом “Стародавній
Єгипет”. В цей період він вирішив продов-
жити свою освіту і в 1943 році закінчив філо-
логічний факультет Одеського університе-
ту. Власне, період його життя в роки окупації
ще потребує окремого дослідження. Ру-
мунська окупаційна влада вирішила вивез-
ти експонати археологічного музею до Ру-
мунії, і науковим співробітникам, які
працювали в той час, довелось докласти
багатьох зусиль, щоб цьому протидіяти і,
разом з тим, не накликати репресій на себе.
Про їхню героїчну діяльність в тодішніх
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умовах і про те, що їм таки вдалося збе-
регти цінності музею, варто написати ок-
реме дослідження.

Коли в Одесі було відновлено радянсь-
ку владу, С.В. Доніча заарештували за
співробітництво з окупаційною адміністра-
цією. Випустили його з в’язниці через рік,
завдяки клопотанням відомих науковців.
Доніча поновили на посаді в музеї, але умо-
ви, в яких йому доводилось працювати, були
не найкращі: він не зміг захистити дисер-
тації, його не публікували. Після 1945 року
вийшла лише одна його робота, в 1958 році.
Це остання з його опублікованих робіт.

З травня 1948 по 1 грудня 1950 року він
працював в Одеській науковій бібліотеці.
Подальша його доля після звільнення з цієї
роботи залишається невідомою, невідомий
також рік його смерті.

На даний момент залишається певна
невизначеність щодо того, скільки робіт
Доніча було опубліковано, і скільки їх вза-
галі є. Н.М. Постовська в своїй монографії
подає список робіт із 4 пунктів: “Три єги-
петські...”, “Funeral cones...”, “The
sarcophagus...” “О звуковом...” [Постовская
1961, 403].

У бібліографічному виданні 1965 року
“Советская археологическая литература”,
що охоплює період 1918–1940 років [Совет-
ская археологическая литература 1965,
272], наведено три позиції:

6981. [Донич С.В.] Доніч С.В. Три єги-
петські конуси Одеського державного істо-
рико-археологічного музею. – ВОдеКК.
Секція археологічна. Ч. 4–5, 1930. – С. 59,
62–63, с 3 илл.

6982. [Донич С.В.] Donitch S. Funeral
cones of the Odessa archaeological museum. –
Сборник Египтологического кружка при
ЛГУ, вып. 5, Л, 1930. С. 28–29.

6983. [Донич С.В.] Donič S. The
sarcophagus of Ptahheru №3 of the History
and Archaeology Museum of Odessa. – ДАН.
Серия В. 1929. №8. – С. 149–151, с 1 ил.

Д. Урсу вважає, що були надруковані
шість робіт С.В. Доніча, серед яких він вка-
зує лише на чотири, опубліковані в 1941 році
[Урсу 1994, 149]. Проте ця інформація не
була перевірена і тому є неточною.

В особовій справі С.В. Доніча в НА
ОАМ зберігається документ, видрукований
на друкарській машинці на чотирьох арку-
шах (написи англійського мовою та два ос-
танні записи написані від руки), що має на-

зву “Список научных работ С.В. Донича и
выдержки и рецензии к ним”, в якому вка-
зано 18 робіт. Це 4 роботи з астрономії та
14 робіт з єгиптології, філології та історії, або,
як це написано в самому документі, “з єгип-
тології, семітології і нумізматики”. Із цих
робіт частина не була опублікована.

Автором даної статті була проведена ро-
бота по перевірці та узгодженню списку
робіт С.В. Доніча, про які напевно можна
сказати, що вони опубліковані. Як виявила
перевірка, в цьому списку були неточно, або
невірно вказані назви деяких збірок, в яких
С.В. Доніч помістив свої статті.

Список опублікованих робіт
С.В. Доніча:
З астрономії:
1. А. А. Аленич, С.В. Донич. Майские

Аквариды в 1922 году // “Мироведение.
Известия русского общества любителей
мироведения”. Том двенадцатый, Москва
–Ленинград. 1923, № 1.(44). С. 44–46.2 (ро-
сійською мовою)

2. В.Б. Баласогло, С.В. Доніч. Спосте-
реження сонячних плям на геліографі
Одеської обсерваторії // Труди Одеського
Державного Університету. Збірник астро-
номічної обсерваторії ОДУ. (Travaux de
l’Université d’Odessa. Recueil de
l’observatoire asrtronomique O.U). Том ІІ.
Одеса, 1937. – С. 63–68. (українською мо-
вою, наприкінці статті вміщено два резю-
ме: одне російською, а друге французькою
мовами)3

Список опублікованих робіт
С.В. Доніча з єгиптології, семітології та
джерелознавства:

3. Donič S. The Sarcophagus of Ptahthru
№3 of the History and Archaeology Museum
of Odessa // Доклады Академии Наук. Се-
рия В. 1929. №8. С. 149–151. (англійською
мовою)4.

4. Доніч С.В. Додатки до опису мусуль-
манських пам’ятників М. Спафариса, що в
ХХХІІ томі “Записок Одесского Общества
Истории и Древностей” // Вісник Одеської
комісії краєзнавства при Українській Ака-
демії наук. Ч. 4–5. Секція археологічна.
Одеса, 1930. С. 60–61. (українською мо-
вою)5

5. Доніч С.В. Три єгипетські конуси
Одеського Державного Історично-Архео-
логічного Музею // Вісник Одеської комісії



Східний світ №2  2004 19

О.О. Романова

краєзнавства при Українській Академії
наук. Ч. 4-5. Секція археологічна. Одеса,
1930. С. 59–63.6 (українською мовою)

6. Donič S. Funeral cones of the Odessa
Archaeological Museum. // Сборник Египто-
логического кружка при Ленинградском
государственном университете. В. 5.1930.
С. 28–29.7 (англійською мовою)

7. Донич С.В. О звуковом потенциале
двух египетских графем // Советское вос-
токоведение. 1958. №6. С. 85–89.8 (росій-
ською мовою)

Таким чином, поки що надійно можна
встановити, що з 18 робіт, зазначених у
списку, лише 7 дійсно були надруковані, а
інші залишаються ще неопублікованими.

Список неопублікованих робіт
С.В. Доніча:

Серед неопублікованих робіт С.В. Доні-
ча – дві присвячені астрономії. Вони були
внесені у “Список”, але без посилання на
місце публікації. Це:

1. “Десятичная шкала звездных яр-
костей”. 1925. (неопублікована)9.

2.  “Изображение солнечных затме-
ний и лунной поверхности на египет-
ских памятниках”. (с рисунками).
1928.10 (неопублікована).

Окрім них, можна згадати ще серію
робіт, присвячених єгиптології, семітській
філології, а також історії та джерелознав-
ству.

3. “Происхождение суффиксного
елемента “n” в семитических языках”.
1929.

Робота неопублікована; у списку науко-
вих праць вона значиться під номером (6) і
має вказівку, що була на перегляді у ак. Ко-
ковцева, “который указал на необходимость
использования работ немецких ученых для
полноты решения вопроса”. Проте рукопис
не віднайдено.

4. “A Comparative Dictionary of
Egyptian and Arabic languages with an
introduction as dissertation”. Стр. XXVII,
262. 1929–1932.

Повідомлення про цю роботу знаходить-
ся в “Списку” під номером 7. Датується
вона 1929–1933 роками. Тут же вказано, що
вона була на рецензуванні в Ліверпулі і Окс-
форді, а потім в Берліні, і наведено цитати з
відгуків професора Т.Е. Піта (Ліверпуль-
ський Університет, 28.VI.32) та пр. К. Зете
(Берлін, 26.V.1934).Сам рукопис не віднай-

дено, але варто відмітити, що, оскільки ро-
бота посилалась на рецензування за кор-
дон, то рукопис її, швидше за все, варто
шукати в Ліверпулі, Оксфорді чи Берліні.

5. “The decipherment of 215 Egyptian
words by means of Arabic equivalents”,
1932.

В “Списку” ця робота не має власного
номера. Вказано, що стаття під номером
(8) є перекладом статті “Определение зна-
чений древне-египетских слов с помощью
семитских эквивалентов” англійською мо-
вою, яка була відіслана на рецензію до проф.
В.Ф. Олбрайта. Є виписка з його рецензії,
де дається позитивна характеристика ро-
боти.

6. “A Control of the Egypto-semitic
research as developed by Ember and
Albright”. 1933.

Ця стаття зазначена під номером (9),
має ½ друкованого аркуша. Вона супровод-
жується цитатами з відгуків К. Зете
(Берлін, 26.VI.1933) та Я.С. Віленчика (Ле-
нінград, 4.Х.1935 р.)

7. “Система огласовки в древне-еги-
петском языке”

В “Списку”, де робота згадана під но-
мером (12), далі вказано, що вона має 12
друкованих аркушів (дописано від руки збо-
ку від центру рядка: “180 стр.”), а також,
що вона “в предварительном виде докла-
дывалась 16.XII.1938 г. в ИЯМ’е имени
Марра при А.Н.СССР. За последнее вре-
мя значительно дополнена”.

25 I 48 г. Представлена как диссер-
тация и находится на просмотре у ак.
Струве и ак. Крачковского.” (Останній
абзац дописано від руки).

8. “Каталог египетских памятников
Одесского Историко-археологическо-
го Музея”. 1941 р.

В “Списку” стаття вказана під номером
(13); є також запис, що вона має 10 друко-
ваних аркушів та фотографії і була здана в
фонд рукописів Одеського музею в 1945 р.
Рукопис зберігається в НА ОАМ під тією
ж назвою, інвент. № 59430, (84 листи, 16
фотографій).

 9. “Жертвенник Исиды” инв. 51843
Одесского Исторического Музея”
1941 11.

Ця робота, як і три наступні, в “Списку”
зазначені, як такі, що були опубліковані  у
виданні під назвою “Записки Государствен-
ного исторического Музея в Одессе”. Т. I.
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1941”, без зазначення сторінок. Але на да-
ний момент залишається великий сумнів
щодо того, чи дійсно ці чотири роботи були
надруковані в одному томі, навіть якщо у
різних номерах.   Підставою для такого
сумніву є та обставина, що бібліографічний
довідник Періодичні видання УРСР 1918–
1950 р. Журнали. Видавництво книжко-
вої палати УРСР, 1956 видання під назвою
“Записки Государственного исторического
Музея в Одессе” не фіксує взагалі, що було
б дивно, якби дійсно вийшло декілька но-
мерів цих “Записок”. Машинопис статті в
декількох примірниках зберігається в НА
ОАМ під Инв. № 59404 (3 листи), № 59405
(10 листів).

10. Иератические надписи на кано-
пах XVIII династии, инв. 31 и 32 Одес-
ского Исторического музея. 1941 12

Як і попередня, ця стаття в “Списку робіт
С.В. Доніча” була заявлена як така, що над-
рукована в виданні “Записки Государствен-
ного Исторического Музея в Одессе”. Т. I.
1941, без зазначення  сторінок.

11. “Определение значений древне-
египетских слов с помощью семит-
ских эквивалентов”. 1941 13

В “Списку робіт С.В. Доніча” зазначе-
но, що ця робота є перекладом статті “The
decipherment of 215 Egyptian words by means
of Arabic equivalents”, 1932, яку він подавав
на рецензію американському професору
В.Ф. Олбрайту  (W. F. Albright), одному із
провідних знавців єгипетської філології.

12. “Саркофаг Неси-та-ведзаат-ах”.
194114

Стаття має примітку, в якій говориться,
що листування з Каїрським Музеєм та знай-
омство з літературою бібліотеки Ермітажу
допомогли С.В. Донічу у вивченні цієї пам’ят-
ки. Щодо назви видання, в якому вона над-
рукована, вже було сказано вище.

13. “Хотимский клад куфических
монет” 1945.

Стаття має номер (14); під назвою ро-
боти знаходиться пояснення: “Описание
арабских монет, найденных в 1943 г. лей-
тенантом Бондаревым К.А. при рытве
блиндажа в БССР. Сдана для публикации
в Музей, 1945”. Рукопис зберігається в НА
ОАМ під назвою “Хотимские клады куфи-
ческих монет”. Инв. № 59406, (2 листи).

Власне, цей список не є закінченим:
окрім вказаних вище робіт, можна було б
згадати чорнові варіанти та начерки, які

засвідчують, що Доніч готував роботи, при-
свячені історії Стародавнього Єгипту, орієн-
товані на курс лекцій, та наукові роботи, в
яких розглядалися більш специфічні питан-
ня – військова справа, період раннього істо-
ричного розвитку, тощо. Окрім каталога єги-
петських старожитностей, він готував також
путівник по залу Стародавнього Єгипту.
Можна навести ще декілька чорнових робіт,
дата створення яких припадає на період
після 1945 року:

14. “Военное дело в Древнем Егип-
те”.

Рукопис зберігається в науковому архіві
Одеського Археологічного музею,
Інв. № 59411, 7 листів.

15. “Методическое пособие по Древ-
нему Египту”.

Зберігається в науковому архіві Одесь-
кого Археологічного музею, Інв. № 59415,
20 листів.

16. “Введение в путеводитель по
залу Древнего Египта”.

Зберігається в науковому архіві Одесь-
кого Археологічного музею, Інв. №59417,
17 листів.

17. “Археологический Египет”.
Зберігається в науковому архіві Одесь-

кого Археологічного музею, інв. № 59418.
11 листів.

Однією з основних робіт С.В. Доніча слід
вважати його дисертацію. Як видно з ви-
щезгаданих документів, С.В. Доніч розпо-
чав роботу над нею ще в 1929 році і спер-
шу задумував її як порівняльний
єгипетсько-арабський словник, вступ до
якого мав слугувати за виклад теоретичної
частини його дисертації. Рецензії Піта та
К. Зете були схвальними, але Доніч взявся
переробити роботу. В 1938 р. було підготов-
лено новий варіант, викладений на доповіді
в інституті мовознавства. На жаль, цей ва-
ріант не був віднайдений. Величезний архів
інституту мовознавства за 30-ті роки збе-
рігається також в Інституті рукописів, але
поки що ніяких документів, які б згадували
про цю доповідь, не знайдено. В 1948 р. було
закінчено ще один варіант дисертації, що
був відправлений на рецензію до В.В. Стру-
ве, Г.Ю. Крачковського та П.М. Ернштед-
та [Урсу 1994, 148–149].

Тепер повернемося до документа V.1123
Інституту рукописів НБУ. В ньому здійсне-
но спробу реконструкції давньоєгипетської
фонології на основі компаративного аналізу
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семітських мов. В роботі було використано
матеріали коптської, арабської мови, у її
класичному варіанті та у діалектах (мова
сирійських бедуїнів, марокканський діа-
лект), а також вавилонської, ассирійської,
нубійської (ефіопської) мов, мови зулу, бан-
ту, сесуто та давньоєврейської.

Рукопис складено без певного порядку,
на перший погляд здається, що коли його
було здано в архів, то окремі частини прос-
то механічно з’єднали, не турбуючись про
порядок сторінок. Але більш ретельний ог-
ляд показав, що цей документ є чернеткою
і відображає процес створення наукової ро-
боти: окремі фрагменти неодноразово вип-
равлялися і переписувалися. Сам рукопис
називався “Система огласовки в египетском
языке”. Надпис розміщений на третьому
аркуші роботи по центру сторінки, і не за-
лишає сумнівів у тому, що це – заголовок, а
далі йде слово “Вступ”. В лівому верхньо-
му куті поставлена червоним олівцем циф-
ра 1, обведена колом. Власне, три перші
сторінки позначені також цифрою 1, і на них
теж розміщено текст окремих абзаців всту-
пу. Отже, в роботі є декілька варіантів всту-
пу, що відображають різні етапи його прав-
ки, а вступ, розміщений на третьому аркуші,
схоже, є останнім варіантом першої сторінки
роботи. Як уже зазначалося, в списку робіт
Доніча під номером 12 значиться “Систе-
ма огласовки в древне-египетском языке”,
на 12 друкованих аркушах (180 ст.), яка є
нічим іншим, як дисертацією С.В. Доніча.
Таким чином, документ V.1123. Інституту
рукописів є чернеткою цієї дисертації.
Підтвердженням цьому є також порівняння
почерку людини, що написала цей документ
та почерку С.В. Доніча. Ілюстрації наво-
дяться. Отже, в руках дослідників знахо-
диться неоціненний документ, в якому вик-
ладено розроблену С.В. Донічем систему
огласовки давньоєгипетської мови.

Що можна сказати про датування цього
документа? З наведеного вище запису щодо
номера (12), можна констатувати, що було
кілька (як мінімум два) варіантів роботи:
перший – створений до 1938 року, до про-
слуховування в інституті мовознавства, а
другий – доповнений варіант, що з’явився
в 1945 р. Відомо, що остаточний варіант
дисертації був створений у 1948 р.

Чи можна з’ясувати приблизні роки ство-
рення цього рукопису? Чи можна вважати,
що його датування 20-ми роками ХХ сто-

ліття відповідає дійсності? Інтерес до теми
огласовки у С.В. Доніча виник ще в другій
половині 20-х років, але чи можна на цій
підставі вважати, що досліджуваний нами
рукопис з’явився саме тоді? Рукопис скла-
дає враження майстерної роботи зрілого
вченого, що пише своє дослідження після
того, як ним була проведена попередня
підготовча робота в галузі компаративного
аналізу семітської фонології, а для цього
потрібен не один рік.

Основною підставою для визначення
дати написання цієї роботи є цитування літе-
ратури та інших джерел, що в ній подаєть-
ся. В цьому документі було згадано де-
кілька книг, проте варто зазначити, що
посилання носять скорочену форму і потре-
бують розшифровки. Необхідно вказати на
деякі роботи, які допоможуть хоча б при-
близно встановити terminus ante quem non.
Скорочення G. Gr. P...., яке дуже часто ци-
тується в рукописі, означає граматику Ела-
на Ґардінера: Gardiner A. H. Egyptian
Grammar. Being an Introduction to the
Study of Hieroglyphs. Перше видання цієї
монографії було здійснено в 1927 р, друге –
в 1950 р. Таким чином, одна із імовірних
дат написання рукопису – 1927 рік, але по-
дальші цитовані роботи свідчать про інше.
В рукописі також часто цитується відомий
шеститомний словник А. Ермана – Г. Ґра-
пова Erman A., Grapow H. Wörterbuch der
Aegyptischen Sprache. Він подається та-
кож скорочено, але це скорочення знають
всі єгиптологи, воно виглядає так: Wb. IV.
123, Wb V. .... , і т.п. Перше видання
Wörterbuch було здійснено в 1929–1931 ро-
ках, воно вийшло у Лейпцизі, а друге ви-
дання цього словника вийшло в Берліні в
1957 р. Отже Доніч міг користуватися лише
першим. Оскільки в рукописі цитується де-
кілька томів, в тому числі й шостий, який
вийшов у 1931 році, можна стверджувати,
що дана робота не могла бути написаною
раніше зазначеної дати.

Окрім того, для уточнення датування
цього документа можна навести такий його
фрагмент: “Положение с огласовкой и
мне казалось безнадежным, пока не был
составлен мной первый сравнительный
словарь египетского языка с семитским,
давший совершенно новый материал
для решения данного вопроса.” [V.1123,
3]. Порівняльним словником єгипетської і
семітської мови міг бути згаданий вище “A
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Comparative Dictionary of Egyptian and
Arabic languages with an introduction as
dissertation”, час створення якого зазначе-
но як 1929–1932 р. Таким чином, рукопис
міг бути написаним не раніше, ніж у
1932 році.

 Граничну верхню межу імовірного часу
написання цього документа можна встано-
вити лише умовно, виходячи з припущення
І.Д. Лисоченко щодо дати надходження ар-
хіву Одеського товариства Історії та ста-
рожитностей до Києва, тобто 1945 рік. Але,
в будь-якому разі, варто вказати:
імовірність, що ця робота не була чернет-

кою остаточного варіанту його дисертації,
все таки є більшою, ніж припущення, що вона
нею є.

Таким чином, ми маємо задокументовані
підстави стверджувати, що авторство руко-
пису V.1123, що зберігається в Інституті ру-
кописів НБУ ім. В.І. Вернадського, належить
С.В. Донічу, і що дана робота є чорновим
варіантом його дисертації, оригінал якої по-
кищо не віднайдено. Досліджуваний доку-
мент має велику цінність, оскільки на даний
момент він – єдине джерело, що несе інфор-
мацію про ідеї та постулати, викладені в ди-
сертації С.В. Доніча.

1 Дана стаття продовжує тематику статті О. Романової “Історія розвитку єгиптологічних дослід-
жень в Україні”, опублікованої в “Східному світі” за 2003 р.№ 4, с. 82-87. Автор статті виносить
подяку директору Одеського археологічного музею к.і.н. В.П. Ванчугову та науковому співробіт-
нику наукового архіву к.і.н. Л.Ю. Поліщук, директору Інституту рукописів НБУ ім. В.Вернадського
д.і.н. Л.А. Дубровіній та співробітникам Інституту рукописів за люб’язно надану можливість пра-
цювати з архівними матеріалами та здійснити публікацію окремих з них, і за допомогу у зборі
інформації; а також директору Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України д.і.н.
Л.В Матвєєвій за ряд цінних порад та зауважень, які були висловлені в процесі написання цієї
роботи, та за надану можливість здійснити поїздку до Одеси; а також старшому науковому співро-
бітнику Інституту сходознавства к.і.н. Е.Г. Циганковій за неоціненну допомогу у пошуках архівних
матеріалів, що відносяться до тематики даної статті.

2 Ця робота, яка вказана під номером (1) “Списку наукових робіт С.В. Доніча...” має  трохи іншу
назву: “Поток майских Акварид в 1921 году” // Журнал “Мироведение”. Ленинград. 1922, без зазна-
чення сторінок. Під назвою роботи була поміщена інформація,  що “наблюдения и обработка
произведены совместно с проф. Аленичем в Каменец–Подольске”. Ні в числі 1, ні в числі 2 журна-
лу “Мироведение” за 1922 рік статей С.В. Доніча не було надруковано. Власне  ця стаття була
поміщена в рубриці “Наблюдения”, і  її назва і початок були оформлені так: “Майские Аквариды в
1922 году. – Этот поток наблюдался А. Аленичем и студентом С.В. Доничем  в г. Каменецк-По-
дольске 4 и 5 мая с.г. ”.  Співавтор С.В. Доніча – Олександр Адріанович Алєніч (04.04.1890–
24.04.1923) – астроном-спостерігач Кам’янець-Подільського Університету, незадовго до своєї смерті –
ад’юнкт-астроном Одеської обсерваторії.

3 Стаття має номер (4) за “Списком”, назву  статті подано російською мовою, назву видання
вказано не зовсім точно, сторінки не були зазначені: “Наблюдения солнечных пятен на гелиографе
Одесской обсерватории В. Балласогло и С. Донича” // Труды Одесского Государственного Универ-
ситета. Астрономия. 1937.” Власне,  такий варіант назви  видання (“Труди Державного Університе-
ту. Астрономія. Одеса.1937. Travaux de l’Université d’Odessa. Astronomie, Odessa, 1937”) був розта-
шований на колонтитулі першої сторінки  статті В.Б. Балласогло, С.В. Доніча, в той час, як  на титульній
сторінці замість слова “Астрономія” було вказано, що це “Збірник астрономічної обсерваторії
ОДУ”.

4 Стаття має номер (1) по розділу “З єгиптології, семітології і нумізматики”.
5 Стаття має номер (3) за списком. При друці було здійснено помилку, і в результаті в обох статтях

Доніча, які подані в ЗООИД, були переплутані сторінки: “Додатки” починалися на 61 а закінчувались на
60 сторінці, а стаття “Три єгипетські конуси” починалась на 59, а продовжувалась на 62 та 63 сторінках.

6 Стаття має номер (4) за списком.
7 Стаття має номер (2) за списком.
8 Це на даний момент єдина стаття С.В. Доніча, яка вийшла після 1945 року, вона не включена до

списку.
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9 Стаття вказана в “Списку” під номером (2) і має коментар: “Статья была на просмотре
проф. Тихова (Пулково) и признана им интересной в научном отношении. Причем Тихов указал на
несколько упрощенный вывод формул. ”

10 Ця стаття зазначена під номером (3).
11 Стаття має номер (10), є вказівка, що вона була на перегляді у акад. В.В. Струве. Існування

видання,  яке вказане у списку щодо цієї та наступних трьох робіт, підлягає сумніву. Воно заявлене,
як: “Записки Государственного исторического Музея в Одессе”. Т. I. 1941”.

12 Стаття має номер (11) за списком.
13 Стаття має номер (8), вказана та сама назва видання: “Записки Государственного Историчес-

кого Музея в Одессе”. Т. I. 1941, сторінки не зазначені.
14 Стаття має номер (5) за списком, вказана та сама назва видання: “Записки Государственного

Исторического Музея в Одессе”. Т. I. 1941, сторінки не зазначені.
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У турецькій канцелярійній практиці вико-
ристовували два терміни: jazylan – документ,
який посланий, і jazyladaq – документ, який
має бути посланий, але з якихось причин не
висланий. Чеському сходознавцю Яну Рипці,
котрий видавав турецькі султанські документи
про Богдана Хмельницького, потрапив до рук
документ класу jazyladaq, і вчений дивував-
ся, чому цей документ не був надісланий. Вив-
чаючи турецькі документи стосовно україн-
ських реалій, я дійшла такого висновку:
Грамота турецького султана Мегмеда IV
Богдану Хмельницькому була видана 10 серп-
ня 1650 р.1, себто 12 шабана 1060 р.2. Назва
листа по-турецьки: Нме і Гумаюн (тобто
“Лист самого володаря”). Ось цей текст:

“Гордість володарів християнських, виб-
раний із могутньої християнської громади,
Гетьман Війська Запорозького Богдан
Хмельницький, його дні повинні добре
скінчитися (тобто він повинен колись прий-
няти іслам. – Л. П.). Як тільки цей цісар-
ський Лист до Вас дійде, що Вашого листа
з рук обраних Вами людей я отримав, сто-
совно нашої допомоги, в якому Ви пишете,
що з Божою допомогою і опікою Мугаме-
да-пророка прийшли до нас як до сховища
Хаканів, до нашого порогу, і заявили
відданість, що при тому будете дотриму-
вати. Зміст Листа, згідно зі старим осман-
ським звичаєм, був перекладений і дос-
тавлений Великими Візирами нашому
престолові. Наше володарське знання у
тому, що зміст цього Листа і його тон дійшов
до нашого відома. Ви раніше вже інформу-
вали нас, що Ви із Кримським ханом Ґіреєм
III, який є вірний наш слуга, уклали договір
і згоду з ним і що вже деякі обов’язки моїй
державі Ви виконали, що Ви козаків три-
маєте в руках, що вони не нападають на
кордони наших держав і не роблять ніяких
шкод. Ви також повідомили мене, що Ви
бажаєте піддатися під нашу зверхність, і
ми прийняли Вас, і тому Вашого посланця
ми відзначили традиційними почесним одя-
гом (кафтаном. – Л. П.). Про це буде над-

ісланий наш володарський Лист. Ви повинні
на його підставі знати, як довго Ви будете
знаходитися під моєю зверхністю, і з цим
Ви повинні погодитися. Ми не будемо звер-
тати уваги на всілякі відомості зі сторони
ворогів, отже, Ви, з Вашої сторони, повинні
ревно служити і виконувати Ваші обов’яз-
ки (тільки вони не названі. – Л. П.). І тим
самим будете поміж іншими християн-
ськими народами, що стосується імені і
честі. Дата – 12 şaban (10 серпня 1650 р.)”3.

Ця Грамота турецькою мовою
jazyladaq – чернетка, тобто написана, але
не вислана. У заголовку копії Грамоти ту-
рецького султана 1650 р. від 10 серпня, що
зберігається теж у бібліотеці Ґеттінґенсь-
кого університету, є напис, який її характе-
ризує як Грамоту, котра не вислана.

Ян Рипка у своєму німецькому перекладі
подає цей пасаж так: “Einige Bedenken wird
vor allem die berschrift aufkommen lassen der
gemss wir es mit der Kopie eines zu schrei-
benden (jazyladaq) Aktenstckes zu tun
haben”. У перекладі українською мовою:
“Цей напис перед заголовком документа, а
саме, що це є копія Листа, який має бути
написаний, змушує нас мати застереження”.

Отже, чому її не надіслали? Грамота була
виготовлена в часи, коли великим візиром
став Мелек Агмед Паша (від 5 серпня
1650 р. – до 21 серпня 1651 р.)4. Зміни в ос-
манському уряді не стали цьому причиною.
Мусила бути інша причина, а саме: іслам-
ський турецький васал Іслам Ґірей III у союзі
з потенційним васалом Богданом Хмель-
ницьким напали на третього васала Ос-
манської Порти – на Молдавське князівство
у вересні 1650 р. І в той самий час гетьман
Війська Запорозького Богдан Хмельницький
пропонує султанові Мегмеду IV відновити
протекторат. Що ж це за проблема – мол-
давський похід у 1650 p.? Ініціював похід
кримський хан Іслам Ґірей III. Про це
свідчить Грамота царя Олексія Михайлови-
ча Богдану Хмельницькому “с выражением
благодарности за предотвращение похода

Л.Д. Пріцак
НЕВИСЛАНА ГРАМОТА ТУРЕЦЬКОГО СУЛТАНА
МЕГМЕДА IV ВІД 10 СЕРПНЯ 1650 р. ГЕТЬМАНУ
БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ

НЕВИСЛАННЯ



Східний світ №2  2004 25

Л.Д. Пріцак

крымских татар на русское государство”,
датована 3 серпня 1649 р. Це джерело до-
помагає зрозуміти, що тут немає нічого
спільного з походом на Молдавію українсь-
кого гетьмана у 1650 р. У вищезгаданій Гра-
моті говориться: “И крымской де царь по-
хвалился перед тобою (Б. Хмельницьким. –
Л. П.), что весною хочет приходить войною
нашего Московского государства”5. Отже,
тільки коли у серпні 1650 р. посольство від
кримського хана6 домагалося від україн-
ського гетьмана як союзника вирушити у
похід проти Москви, під загрозою розірвати
українсько-татарський союз, Богдан Хмель-
ницький вирішив діяти, але скерував напря-
мок походу на Молдавію. Б. Хмельницький,
без сумніву, як далекоглядний політик мав
свої подальші плани стосовно Москви, на ви-
падок, якщо не здійсниться його молдав-
ський план, і тому не хотів ангажуватися у
тій справі. Але повністю відмовити Іслам
Ґіреєві було для нього небезпечно і немож-
ливо. Тому він беззаперечними аргумента-
ми переконав хана, що Молдавія вісімнад-
цять років не воювала, це багате князівство,
можна взяти велику здобич, і для Криму
кращі наслідки матиме несподіваний похід
на Молдавію, ніж на Москву, яка готується
до такого походу. Іслам Ґірей III високо ціну-
вав гетьмана як політика і тому погодився
іти на Молдавію. Ця ідея Б. Хмельницького
була не запланована, а виникла у момент
потреби як розв’язка його молдавської по-
літики. Ось що пише про це Михайло Гру-
шевський: “Взагалі Хмельницький вчинив
свій похід на Волощину (Молдавію) без по-
передньої дипломатичної підготовки. Не
тільки для його послів, висланих на початку
серпня с. с. до Царгороду, але і для всієї
старшини і для нього самого сей похід був
несподіванкою, викликаною непередбаченим
рішенням хана, принесеним у слід за його
посольством: що замість походу на Черкесів
він визначив козацькому війську похід на
Москву”7.

На мою думку, вчений недооцінив мол-
давської політики гетьмана аж до Переяс-
лавського договору 1654 р. Це не був “мол-
давський епізод, що так сильно затяжів на
розвою політичних відносин України”, чи
“живий роман авантюр”, як писав М. Гру-
шевський8. Це була дуже відповідальна спра-
ва, без аналізу якої не можна по-справжньо-
му зрозуміти дій Б. Хмельницького.
По-перше, йдеться про стратегічне значен-

ня лівого флангу. Молдавія була погранич-
ною територією України, її південно-західним
сусідом. Але справа виявилася не такою про-
стою, як на перший погляд здається. Василь
Лупул як молдовський воєвода був одночас-
но васалом (європейського типу) Польщі від
1387 р. і васалом (східного типу) Османської
імперії від 1457 р. Богдан Хмельницький, кот-
рий повстав проти Польщі, розумів: доки мол-
давський воєвода Василь Лупул співпрацю-
ватиме з Польщею, його південно-західний
фланг буде не захищеним, тому гетьман на-
магався спочатку дипломатичним шляхом
розірвати молдавсько-польський союз9. У
жовтні 1648 р. Василь Лупул з великими по-
честями приймав українських послів і пого-
дився на умови, які поставив Богдан Хмель-
ницький: “Не пропускати з України в
Молдавію шляхту і купців і для цього пото-
пити всі пороми на Дністрі”10, правда, пізніше
змінив своє рішення. Хоч Лупул і показував
себе другом гетьмана, але продовжував
нести вірну службу Польщі: був її інформа-
тором у справах Війська Запорозького, сул-
танського двору, Він викупив великого корон-
ного гетьмана Миколу Потоцького з
татарського полону. Отже, Богдан Хмель-
ницький розумів, що у його війні з Польщею
Молдавія є союзником короля. Василь Лу-
пул це насамперед робив, аби дістати від
польського сойму “індігенат”, тобто статус
громадянина Польщі, який забезпечував
йому захист у разі небезпеки від Османської
Порти, а теж і можливість купити в Польщі
маєтки, які б забезпечили йому прожиток.
Тут, очевидно, Хмельницький добре розумів,
що, маючи ці названі цілі, Лупул ніколи доб-
ровільно не піде на союз з ним, а тільки при-
кидатиметься помічником, щоб за першої на-
годи його зрадити. Отже, треба було
обміркувати засіб, який би примусив Лупу-
ла змінити свою політику.

В добу Б. Хмельницького в тодішній
Європі панувала концепція, згідно з котрою
володіння державами належало тільки виб-
раним родам, що були членами якоїсь ди-
настії. Щоб створити відповідні передумови
власній гетьманській державі, Б. Хмельниць-
кий вирішив оженити свого сина Тимоша з
православною молдавською княжною Розан-
дою Лупул. Гетьман сподівався, що Тимо-
шеві, а тим самим і гетьманській державі цей
шлюб відкриє двері до недоступного і вузь-
кого кола європейських династів. Крім того,
з огляду на те, що старша сестра Розанди
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Лупул – Олена була одружена з головою про-
тестантів у Литві князем Янушем Радзивіл-
лом, це давало гетьманові надію на співпра-
цю (північний фланг гетьманської держави)
із протестантським світом Європи. Зрештою,
Богдан Хмельницький сподівався, що, відда-
ючи свою дочку за Тимоша Хмельницького,
В. Лупул остаточно розірве з Польщею, і по-
вернення до полонофільської політики буде
вже неможливим. Безпосереднім стимулом
для дії Б. Хмельницького стала вимога
кримського хана Іслам Ґірея III йти разом з
ним на Москву. У хвилину потреби гетьман
вирішив, що при тому можна буде розв’язати
молдавське питання, і повернув військовий
похід свого союзника не на Москву, а саме
на Молдавію. Успішний похід кримського
хана Іслам Ґірея III з Богданом Хмельниць-
ким у вересні 1650 р. на Молдавію зненаць-
ка захопив воєводу Василя Лупула, і він капі-
тулював. У складеній угоді одним із пунктів
було те, що молдавський господар зобов’я-
зувався віддати свою дочку – княжну Розан-
ду – за Тимоша Хмельницького11.

Все це створювало нову непередбачену
ситуацію і труднощі для Туреччини, яка ніко-
ли не хотіла об’єднувати два васальні кня-
зівства. Зрозуміло, що Богдан Хмельниць-

кий свій перший військовий похід на Мол-
давію разом із кримським ханом у вересні
1650 р. здійснив без згоди і відома турець-
кого султана і його “дивану”. Турецький двір
опинився в складній ситуації: 5 серпня
1650 р. Б. Хмельницький відправляє козаць-
ке посольство на чолі з полковником Анто-
ном Ждановичем до турецького султана
Мегмеда IV у Царгород зі своїм Листом,
в якому виклав, за яких умов Військо Запо-
розьке приймає протекцію султана, і відра-
зу напав на підвладне Османській імперії
Молдавське князівство.

Козацьке посольство теж потрапило в нео-
днозначну ситуацію, бо не могло виправдати
цей похід12. Великий візир Мелек Агмед
Паша побоявся розпочати конфлікт, бо Військо
Запорозьке було грізною політичною силою у
Чорноморському ареалі, а також дуже по-
трібне Османській імперії, власне, їй імпону-
вав той протекторат. Тому Мелек Агмед
Паша швидко відправив козацьких послів і на
знак султанської ласки нагородив їх кафтана-
ми і різним одягом. Великий візир вичікував,
як розгорнуться воєнні події в Молдавії, і, оче-
видно, тому прийняв рішення: султанську Гра-
моту від 10 серпня 1650 р. про протекторат
Війську Запорозькому не надсилати.

1 Ґеттінгенський університет. Бібліотека. Збірник копій турецьких документів. – Kodex Ctt. Trc.
29. – Fol. 87a–87b; факсиміле, турецький текст і німецький переклад видав: Rypka J. Aus der
Korrespodenz der Hohen Pforte mit Bogdan Chmelnicki //Z Dejin Vchodni Evropy a Slovanstva
(Festschrift Jaroslav Bidlo). – Прага, 1928. – C. 488–489. Йдеться про Грамоту турецького султана
Мегмеда IV гетьману Богдану Хмельницькому з усім Військом Запорозьким від 10 серпня 1650 р.
Ця праця Яна Рипки отримала позитивну рецензію Михайла Грушевського: “З приводу листування
Богдана Хмельницького з Оттоманською Портою” в журналі “Україна” за липень, №42 (К., 1930. –
С. 3–7). Про подальшу долю цієї Грамоти див. монографію: Пріцак Л. Основні міжнародні догово-
ри Богдана Хмельницького 1648–1657 pp. – X., 2003.

2 Дата написання турецької Грамоти 12 aban 1060 р. від Ґіджри (10 серпня 1650 р.) Див.: Wustenfeld-
Mahlersche. Vergleichungs-Tabellen. – Wiesbaden, 1961. – C. 23; видав Spuler Bertold. – Вид. 3-те.

3 Rypka J. Aus der Korrespodenz der Hohen Pforte mit Bogdan Chmelnicki// Z Dejin Vchodni
Evropy a Slovanstva. –C. 489. Цей османський документ подаю у вільному перекладі, оминаючи
східні риторичні прикраси.

4 Shaw Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modem Turkey. – Cambridge, London, 1976. – C. 204
5 Російський Державний архів давніх актів. – Ф. 210. Розрядний приказ. Бєлгородський стіл. –

Стовп. 297. –Арк. 67–72.
6 Грушевський М. Історія України–Руси. – К., 1928. – Т. IX. – Ч. 1. – С.65.
7 Там само. – С. 85.
8 Там само. – С. 510.
9 Жерела до історії України–Руси. –Львів, 1911. – Т. XII. – С. 110, 125; Памятники, изданные

Временной комиссией для разбора древних актов. – К., 1846. – Т. II. – С. 32.
10 Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – К., 1954. – С. 392.
11 Акти, относящиеся к истории Южной й Западной Росси. – СПб., 1875. – Т. VIII. – С. 345, 352.
12 Жерела до історії України–Руси. – С. 139. – Док. №128.
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ІСТОРІЯ

Географические рамки данного иссле-
дования определяются государственными
границами современной Украины. Таким
образом в поле зрения оказывается не толь-
ко материковая Украина, большую часть
которой составляет УССР в рассматрива-
емый период, но и Крымский полуостров,
ставший административной частью УССР
в 1954 г. Основанием для такого подхода
служит ряд исторических фактов: на про-
тяжении многих веков Крым был ближай-
шей к Украине мусульманской территори-
ей, что обусловило долговременный и
достаточно прочный контакт мусульман
материковой Украины с мусульманами
Крыма, к тому же мусульманское населе-
ние юго-запада Российской империи (в том
числе территории современной Украины)
находилось в административном ведении
Таврического духовного магометанского
правления с центром в г. Симферополе2.

За короткий период с 1917 по 1920 гг. на
территории Украины существовали: Укра-
инская Народная Республика, Западно-Ук-
раинская Народная Республика, Украинс-
кая держава, с которыми Украинская
Социалистическая Советская Республика,
образованная в декабре 1917 г. со столи-
цей в Харькове, находилась в состоянии
гражданской войны. 30 декабря 1922 г.
УССР вошла в состав СССР. В период с
1918 по 1921 гг. на территории Крымского
полуострова сменили друг друга сразу нес-
колько административно-территориальных
формирований: Советская Социалистичес-
кая Республика Таврида в составе РСФСР
(провозглашена в марте 1918 г.), независи-
мая Республика Крым (провозглашена во
время немецкой оккупации в июне 1918 г.),
Крымская Социалистическая Советская
Республика (провозглашена в апреле
1919 г.) и, наконец, Крымская Автономная
Социалистическая Советская Республика
в составе РСФСР (провозглашена в мае

1921 г.). Причем их деятельность переме-
жалась с присутствием на полуострове то
большевистских сил, то сил антибольше-
вистской коалиции (немецких, англо-фран-
цузских войск, армий Деникина и Вранге-
ля). Таким образом, географические и
хронологические рамки нашего исследова-
ния предусматривают апелляцию к госу-
дарственным нормативно-правовым актам
и практике их применения одновременно в
трех республиках – УССР, РСФСР и
КАССР3. При этом необходимо исходить
из того, что государственное нормотвор-
чество в каждой из республик имело са-
мостоятельный характер лишь до опреде-
ленного момента – с начала 1920-х гг. круг
полномочий как республик, так и автоно-
мий в их составе постепенно сужался, что
отвечало задачам по централизации и кон-
центрации государственной власти в СССР,
а нормативно-правовые акты, принимае-
мые центральными органами власти, счи-
тались обязательными на всей территории
СССР, в значительной степени замещая
нормативно-правовую базу республик. Та-
ким образом, в том случае, если законода-
тельство КАССР, к примеру, вступало в
противоречие с законами РСФСР и СССР,
на территории Крыма действовали после-
дние. С 1920 г. формирование нормативно-
правовой базы УССР в сфере отделения
церкви от государства и школы от церкви,
по сути, было синхронизировано и приве-
дено в соответствие с аналогичным про-
цессом в РСФСР, до этого несколько опе-
режавшим украинский, хотя на официальном
уровне эти меры трактовались как согла-
сование законодательств двух республик.

Первым специальным нормативным
актом, регулирующим правовые отношения
между Советским государством и конфес-
сиями, стал Декрет Совета народных ко-
миссаров РСФСР от 23 января 1918 г. “Об
отделении церкви от государства и школы
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от церкви”. Устанавливая принцип отделе-
ния школы от церкви, статья 9 Декрета су-
щественно ограничивала права религиозных
организаций в области образования. Соглас-
но Декрету “преподавание религиозных
вероучений во всех государственных и об-
щественных, а также частных учебных
заведениях, где преподаются общеобразо-
вательные предметы, не допускается”. Та
же статья Декрета устанавливала: “граж-
дане могут обучать и обучаться религии
частным образом”.

Объединив под термином “церковь”
религиозные организации и институты всех
конфессий, законодатель допустил терми-
нологическую неточность, что делало
Декрет теоретически не применимым по
отношению к нехристианским конфесси-
ям4. К тому же, Декрет сформулировал
нормы довольно широко – в нем не уста-
навливался какой-либо возрастной ценз
для учащихся, а разрешительная норма о
возможности обучать и обучаться рели-
гии частным образом допускала взаимо-
исключающие толкования. Уже в скором
будущем практика осуществления поло-
жений Декрета показала, что именно эти
аспекты правовых отношений между го-
сударством и верующими в области об-
разования требовали дополнительных
разъяснений.

В дальнейшем полномочия по разъяс-
нению и осуществлению положений Дек-
рета были возложены на Наркомат юсти-
ции РСФСР, издавший в этой связи
Инструкцию от 24 августа 1918 г. “О по-
рядке проведения в жизнь Декрета об от-
делении церкви от государства и школы от
церкви”5. В Инструкции разъяснялось, что
под термином “церковь” в Декрете следу-
ет понимать как собственно христианские
церкви, так и “исповедания: иудейское, ма-
гометанское, буддийское, ламаистское”
(п. 1). К тому же Инструкция четче сфор-
мулировала запретительную норму Декре-
та о преподавании религии в общеобразо-
вательных учреждениях: “Преподавание
каких бы то ни было религиозных вероуче-
ний ни в коем случае не может быть допу-
щено в государственных, общественных и
частных учебных заведениях, за исключе-
нием специальных богословских” (п. 33).
В соответствии с п. 35 Инструкции “зда-
ния духовных учебных заведений всех ве-
роисповеданий <…> переходят в распоря-

жение местных Советов рабочих и крес-
тьянских депутатов или Народного комис-
сариата просвещения”.

Таким образом, согласно Декрету ре-
лигиозные вероучения могли препода-
ваться либо в специальных религиозных
учебных заведениях, либо в частном по-
рядке, то есть на дому. Декрет исключал
возможность преподавания религии наря-
ду с нерелигиозными учебными предме-
тами как в государственных и обществен-
ных учебных заведениях всех уровней,
так и в любых частных учебных заведе-
ниях6.

Нормативные акты УССР, регулировав-
шие отношения государства и конфессий, в
основном дублировали соответствующие
акты, принятые в РСФСР ранее7. Един-
ственное, но весьма существенное расхож-
дение касалось экономических основ дея-
тельности религиозных организаций.
В Украине в течение двух лет последние
сохраняли статус юридического лица и, со-
ответственно, могли располагать собствен-
ностью, тогда как российский законодатель
наделял религиозное общество статусом
частного общества без права создания
юридического лица. Однако это противо-
речие было устранено 3 июля 1920 г. Дек-
ретом Совнаркома УССР о согласовании
законодательной практики УССР и РСФСР
по вопросу об отделении церкви от госу-
дарства, постановившим “лишить церков-
ные и религиозные общества прав юриди-
ческого лица”.

Норма об отделении церкви от государ-
ства, установленная Декретами Прави-
тельств РСФСР и УССР, вскоре нашла от-
ражение в соответствующих статьях
Конституций РСФСР (ст. 4) и УССР
(ст. 23) и, таким образом, стала нормой
конституционной.

На религиозные общества распростра-
нялось действие общих законов о частных
обществах, правда, с некоторыми отступ-
лениями от общего порядка учреждения и
регистрации. Так, заявление о регистрации
устава религиозного общества должно
было подаваться в местные органы влас-
ти, но в отличие от других обществ, для
регистрации устава которых было необхо-
димо не менее 10 подписей совершенно-
летних учредителей, устав религиозного об-
щества мог быть зарегистрирован лишь при
наличии не менее 50 таких подписей8.
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Верховными органами власти РСФСР
и УССР, проводившими в жизнь положе-
ния Декрета об отделении церкви от госу-
дарства, были ВЦИК и ВУЦИК соответ-
ственно, а в их составе – Народные
комиссариаты внутренних дел РСФСР и
УССР. Общий контроль за соблюдением
положений Декрета на местах осуществ-
лялся местными органами власти. Функ-
ции непосредственного контроля над
деятельностью религиозных обществ воз-
лагались на административные отделы
губернских и окружных исполкомов. В
РСФСР на них же были возложены функ-
ции по утверждению и регистрации уста-
вов религиозных обществ, а также пере-
даче им в бесплатное пользование
имущества9. В УССР проекты уставов
религиозных обществ принимались райис-
полкомами и через административные от-
делы окружных исполкомов направлялись
на регистрацию в МЕКОСО (Межведом-
ственная комиссия по делам обществ и
союзов)10. Центральная МЕКОСО учреж-
далась при НКВД УССР из представите-
лей НКВД, НКЮ и ВЦСПС и была подот-
четна и подконтрольна НКВД11. Таким
образом, с первых лет существования Со-
ветского государства ключевая роль в про-
водимой им религиозной политике отводи-
лась органам внутренних дел. Задача
последних состояла не столько в формаль-
ной регистрации и учете религиозных об-
ществ, что открывало перед ними воз-
можность легального существования в
советском обществе, сколько во все-
объемлющем и неотступном контроле за
их деятельностью как собственно в сфе-
ре отправления культа, так и в сферах док-
тринальной политики и экономической жиз-
ни, внутреннего устройства и управления,
подготовки кадров и самопозиционирова-
ния в новом секулярном обществе. При
этом необходимо отметить, что за фор-
мально-юридическим подходом, не иду-
щим дальше контроля за выполнением
принципиальных положений отделения
церкви от государства и школы от церкви,
был скрыт  революционный императив, ве-
дущий к главной стратегической цели иде-
ологов коммунизма – полному искорене-
нию религии как пережитка прошлого.

Статус религиозной общины как част-
ного общества без права создания юриди-
ческого лица существенно ограничивал

права верующих и, по сути, лишал религи-
озную общину возможности стать самосто-
ятельным субъектом правовых отношений.
Советский законодатель приравнивал рели-
гиозные общества к научным, культурным,
художественным и спортивным обществам,
а также к обществам по борьбе с пожара-
ми, эпидемиями, вредителями сельскохо-
зяйственных культур и т. п.12. Причем все
выше перечисленные общества и союзы
имели статус юридического лица, тогда как
религиозные общества предписывалось ре-
гистрировать без предоставления им тако-
го статуса13. Религиозное общество не мог-
ло иметь в собственности движимое и
недвижимое имущество, располагать юри-
дическим адресом и банковским счетом
(допускалась лишь складчина членов ре-
лигиозного общества), брать на себя дого-
ворные обязательства (в том числе заклю-
чать договоры аренды), выступать истцом
и ответчиком в суде, располагать собствен-
ной печатью, официальными бланком и
штампами. За присвоение религиозным
обществом прав юридического лица уго-
ловное законодательство РСФСР и УССР
устанавливало наказание в виде принуди-
тельных работ на срок до 6 месяцев с лик-
видацией религиозного общества и конфис-
кацией имущества (ст. 123 Уголовных
кодексов РСФСР и УССР).

Все имущество религиозных общин про-
возглашалось собственностью народа, что
на практике означало установление полно-
го государственного контроля за всем
имуществом, ранее находившимся в рас-
поряжении верующих. Предполагалось, что
здания и предметы, предназначенные для
отправления культа, на основании постанов-
лений местных органов власти могут
передаваться в бесплатное пользование ре-
лигиозным обществам, зарегистрирован-
ным в установленном порядке. При этом
договор о передаче имущества в пользо-
вание заключался не с обществом в целом
(т. к. оно не являлось юридическим лицом),
а с входящими в него физическими лица-
ми. Циркуляр НКВД УССР от 10 июля
1923 г. устанавливал: “Сделки, связанные
с пользованием имуществом: договоры о
найме, о ремонте и т. п. должны заключать-
ся не от имени религиозных обществ, а от
имени отдельных членов этих обществ”14.
Необходимое число местных жителей, по-
лучавших право пользования имуществом,



Східний світ №2  200430

Мусульманское образование в Украине (1918–1927 гг.)

должно было составлять не менее 20 че-
ловек. Отдельно оговаривалось, что зда-
ния и другое имущество, передаваемое
верующим, следовало использовать исклю-
чительно в целях отправления культа.

Помимо подрыва экономических основ
религиозных общин такая политика
переводила взаимоотношения между госу-
дарством и верующими на уровень инди-
видуальной инициативы и личной ответ-
ственности отдельных граждан, усиливая
возможность давления на всякого активи-
ста и общественного деятеля. Это, в част-
ности, ограничивало право последних выс-
тупать перед властями от лица всей
религиозной общины. В результате муллам
приходилось собирать подписку с членов
своего прихода всякий раз, когда возника-
ла потребность в постройке и ремонте ме-
чети или школы. Требование периодичес-
кой перерегистрации общин как бы ставило
под сомнение сам факт их существования.
Верующий, таким образом, постоянно ока-
зывался в ситуации выбора между религи-
ей как формой общественной жизни и су-
губо личным делом.

Практика применения положений об от-
делении школы от религиозных организа-
ций на местах свидетельствовала о том,
что значительное сопротивление верующих
наблюдалось в вопросе преподавания ве-
роучения лицам в возрасте до 18 лет. Не-
смотря на то, что в Декретах РСФСР и
УССР об отделении церкви от государства
возрастной ценз для лиц, обучаемых веро-
учению, не устанавливался, а преподава-
ние вероучений в религиозных учебных за-
ведениях допускалось, последующие
Инструкции Наркоматов юстиции РСФСР
и УССР от 24.08.18 и 10.11.20 соответ-
ственно разъясняли, что даже в специаль-
ных богословских учебных заведениях пре-
подавание вероучений лицам, не достигшим
18 лет, не допустимо. Несовершеннолет-
ним запрещалось присутствовать на любых
собраниях, преследовавших целью препо-
давание религии, а религиозным обществам
воспрещалось организовывать какие-либо
специальные детские и религиозные юно-
шеские собрания. Преподавание малолет-
ним и несовершеннолетним религиозных
вероучений в государственных или частных
учебных заведениях и школах каралось
принудительными работами на срок до од-
ного года15. В то же время присутствие лиц

в возрасте до 18 лет на молитвенных со-
браниях, являющихся непременной частью
отправления культа, властями допуска-
лось16. Государство пресекало любые фор-
мы преподавания вероучения несовершен-
нолетним, если преподавание проводилось
в группах и систематически17. Специально
организованные систематические группо-
вые занятия по обучению несовершенно-
летних лиц религии, где бы они ни прово-
дились, приравнивались к регулярно
функционирующему учебному заведению
и строго воспрещались. На заявления ве-
рующих, ссылавшихся на норму Декрета о
том, что “граждане могут обучать и обу-
чаться религии частным образом”, после-
довало разъяснение Наркомата юстиции
РСФСР: “в РСФСР не воспрещается ро-
дителям обучать своих детей так назы-
ваемому “закону божьему”. Обучение это
может производиться либо самими роди-
телями, либо приглашенными ими лицами
на дому родителей или учителя, лишь бы
обучение это не выливалось в форму груп-
повых занятий, то есть в занятия более чем
с тремя приходящими в дом посторонними
детьми”18. Эта норма в последующем
определила формат существования ислам-
ского образования в СССР, при котором ре-
лигиозные знания передавались преимуще-
ственно в семейном, родственном или
соседском кругу. В результате среди му-
сульман СССР еще более укрепился инсти-
тут семей, из поколения в поколение осу-
ществлявших функции по отправлению
культа и религиозному обучению молодежи.

Несмотря на провозглашенный Совет-
ской властью принцип равенства всех кон-
фессий перед законом и государством, оце-
нив настроения мусульманского населения
на местах, Президиум ВЦИК издал дирек-
тиву: “Не препятствовать организации груп-
повых занятий в мечетях или вне их для
лиц, окончивших первую ступень единой
трудовой школы (независимо от возраста)
или достигших 14-летнего возраста”19. Та-
ким образом, для лиц, исповедовавших ис-
лам, систематические групповые занятия
по изучению мусульманского вероучения
разрешались не с 18, а с 14 лет или более
раннего возраста.

К концу 1920-х гг. массив законодатель-
ства, регулирующего отношения между
государством и верующими в СССР, в ос-
новном сложился. Специальные норматив-
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ные акты издавались республиканскими
органами власти, а непосредственная ра-
бота с религиозными обществами – их ре-
гистрация, учет, контроль за их деятель-
ностью, заключение договоров о передаче
верующим имущества и т. п. – прово-
дилась как республиканскими, так и
местными органами власти. В это время
в советских директивных органах сформи-
ровалось мнение о том, что необходимос-
ти в создании единого общесоюзного орга-
на по работе с конфессиями нет, а
республиканские законодательные акты не
нуждаются в дополнительной кодификации
на союзном уровне.

Политика, проводимая советской влас-
тью в сфере мусульманского образования
в 1920-е гг., во многом воспринимала под-
ходы, сформулированные еще в 1911 г. пра-
вительством П.А. Столыпина. Главными
принципами этой политики были: последо-
вательное разделение “конфессиональной”
и общеобразовательной школы, а также
цензура учебных программ и контроль за
учебным процессом со стороны органов
внутренних дел20. Столыпинский документ
определял три основные сферы, которые
необходимо учитывать в решении “мусуль-
манского вопроса”: “религиозно-церков-
ную”, “народно-просветительскую” и “ад-
министративную”. При этом Столыпин
указывал на необходимость “безотлага-
тельных, объединенных и планомерных
действий всех правительственных органов
как центральных, так и местных”. В рабо-
те с мусульманами советская власть так-
же стремилась координировать работу цен-
тральных ведомств и местных органов
власти, возложив общее руководство про-
цессом на органы внутренних дел. Как и в
царской России, особое внимание при этом
уделялось вопросам образования.

В 1921–1922 гг. при Народном комисса-
риате внутренних дел Украины существо-
вал Отдел национальных меньшинств, в со-
став которого входил тюрко-татарский
подотдел. А с 1922 г. до конца 1920-х гг.
при НКВД Украины действовал подотдел
культов, занимавшийся религиозными воп-
росами на Украине. С 1919 г. действовала
также Центральная татарская секция На-
родного комиссариата просвещения. Одной
из задач Наркомпроса Украины было ис-
коренение религиозного образования в
УССР.

По данным тюрко-татарского подотде-
ла отдела нацменьшинств НКВД, в 1922 г.
в г. Одессе проживало 1500 татар, 60% ко-
торых считали татарский язык родным, и
400 турок, для 30% которых турецкий язык
являлся родным. Кроме того, тогда же в
Одессе проживало 2000 персов и азербай-
джанцев, 90% которых считали родным
персидский либо азербайджанский язык21.

Относительно татарского населения го-
родов Херсона и Николаева в рапорте за-
ведующего тюрко-татарским подотделом
О. Назирова-Дибеева содержатся следую-
щие сведения: “Имеется около 200 се-
мейств <…> Имеется культурно-просвети-
тельский кружок, руководящий с ведения
Унаробраза просветработы среди татар.
Довольно объединены вследствие своей не-
разбросанности”22.

О татарском населении Подольской гу-
бернии в рапорте сказано: “Имеется 400
человек разбросанных по мелких городах,
как Жмеринка, Винница и т. п. Точных све-
дений не получено”. Мусульманское насе-
ление Киева на 1922 г. включало татар и
другие этнические группы: “Татар 4000.
Большой процент мелких торговцев. Име-
ется 1 школа (трудовая) татарская. Дру-
гих учреждений, обслуживающих нужды
татар нет. Турок незначительное количе-
ство, вследствие реэвакуации на родину.
Персов до 1000 человек. Колония хорошо
объединена, находится в ведении и под по-
кровительством Персидского консула”23.

Кроме того, как свидетельствуют сохра-
нившиеся архивные документы 1920-х гг.,
татарское население проживало в Харько-
ве, а также в промышленных центрах Дон-
басса: достаточно устойчивая группа му-
сульманского населения сложилась здесь
еще в конце XIX – начале XX вв. В то вре-
мя мусульмане, покидавшие сельскохозяй-
ственные регионы Поволжья в поисках се-
зонной работы, постепенно оседали в
Донбассе24. Ислам был институционально
представлен здесь сразу в нескольких на-
селенных пунктах. Имамы, служившие в
местных мечетях, имели полноценное ре-
лигиозное образование и были выпускни-
ками мусульманских учебных заведений,
действовавших на территории России. Не-
которые предприятия, в стенах которых
работало значительное количество рабо-
чих-мусульман, поддерживали строитель-
ство мечетей и религиозных школ (мекте-
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бе). В Алчевске, к примеру, мечеть и мек-
тебе при ней были построены на средства
местной мусульманской общины и работо-
дателя, а служивший там имам – выпуск-
ник Астраханского медресе – получал жа-
лованье от местного металлургического
предприятия25.

С начала 20-х гг. в Украине стали от-
крываться татарские начальные школы, и
уже в 1924–1925 гг. их насчитывалось 3126.
В Донбассе только в одном Лисичанском
районе к 1922 г. было открыто 5 татарских
школ27.

Национальные школы для народов, тра-
диционно исповедующих ислам, открывав-
шиеся в Украине в рамках новой националь-
ной политики большевиков, по крайней мере
на начальном этапе, продолжали традиции
религиозного мусульманского образования.
Иной модели национального образования на
момент установления Советской власти
просто не существовало. Функции обуче-
ния детей грамоте и основам религии в
мусульманских общинах Украины, Крыма
и других регионов Российской империи
традиционно выполнялись священнослужи-
телями. Неудивительно поэтому, что по ар-
хивным данным мусульманские священ-
нослужители составляли значительный
процент учительских кадров в татарских
школах Украины в начале 1920-х годов.
Председатель Центральной татарской сек-
ции при Наркомпросе Украины Хамзин в
сентябре 1921 г. отмечал: “Школы и биб-
лиотеки заполнены литературой старых
изданий, среди которых много книг религи-
озного содержания, и современная литера-
тура почти совершенно отсутствует”.
В связи с этим Наркомпрос постановил:
“Очистить учреждения от подобной лите-
ратуры и выписать за счет ассигнований
<…> литературу из тюрко-татарских рес-
публик РСФСР и других центров, где она
имеется”28.

Наркомпрос пытался проводить полити-
ку вытеснения старых кадров за счет вер-
бовки учителей в других регионах. В док-
ладе на заседании Центральной татарской
секции в январе 1922 г. тот же Хамзин от-
мечал: “…Предо мной стоял вопрос о вер-
бовке работников. Этот вопрос, еще буду-
чи в Москве, решил в очень желательном
для нас смысле. Дело в том: в Поволжье
идет сильное сокращение числа школ. Мас-
са освободившихся школьных работников,

которых командируют для Украины. Мною
в Казани завербовано 25 человек, двое из
которых прибыли вместе со мной. Осталь-
ные прибудут в скором времени”29.

Отдельные архивные материалы позво-
ляют взглянуть на ход трансформации му-
сульманского образования в сугубо нацио-
нальное глазами непосредственных
участников событий. В этой связи интерес-
на сохранившаяся переписка уволенных с
работы учителей одной из татарских школ
Донбасса Исхака и Екатерины Файзулиных,
охватывающая период с мая 1923 по ок-
тябрь 1924 г.

Предлогом для увольнения послужило
то, что Исхак Файзулин – “бывший священ-
нослужитель магометанского вероиспове-
дания”. В письме, адресованном губерн-
скому отделу союза горнорабочих,
Файзулин писал:

“[О]снованием для увольнения меня
Исхака Файзулина, послужило то обстоя-
тельство, что я, как бывший мулла, лиша-
юсь в силу существующих законоположе-
ний права преподавания в школах каких бы
то ни было предметов. Вполне подчиняясь
этому законоположению, я нисколько не
против моего увольнения и не обратился
бы к Вам за содействием, если бы некото-
рые представители местных организаций
не приняли по отношению ко мне и моей
жене явно враждебной кампании, стараясь
во что бы то ни стало вышвырнуть меня и
мою жены на улицу <...> Я как бывший
мулла вынужден бросить горячо любимое
дело просвещения рабочих татарских масс,
хотя с момента запрещения преподавания
в школах религии я беспрекословно и впол-
не сознательно подчинился на сей счет
декрету и муллою больше не являюсь <…>
Во времена дореволюционные меня не ут-
вердили в звании муллы, опасаясь моего
большевизма <…> В 1917 г. я в качестве
представителя <…> Областного Комите-
та был делегирован на Всероссийский Му-
сульманский съезд в г. Москву и, по воз-
вращении из Съезда, создал Татарисполком
в г. Харькове. При немецкой оккупации,
пользуясь званием муллы, сумел защитить
нескольких товарищей, кои были заподоз-
рены в большевизме. После вторичного и
окончательного укрепления Советской вла-
сти я, будучи в то время вследствие лик-
видации Марьевского рудника, а вместе с
ним и татарской школы, служащим район-
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ного управления ЦККП, по распоряжению
Харьковского Татарбюро бросил службу и
перешел к преподавательско-инструктор-
ской деятельности, организовав в Лисичан-
ском районе 5 татарских школ. Постанов-
лением Алчевского отнаробраза я и моя
жена в апреле 1922 г. были назначены в
качестве учителей татарской школы на
Голубовском руднике, при чем я препода-
вал татарский, а жена моя  русский язык”30.
Увольнение с работы жена Файзулина
объясняла мнением местных властей:
“Будто мы представляем собой неблаго-
надежный элемент и чуть ли не бунтуем
татар”.

Интересно, как в попытке показать
свою лояльность по отношению к новым
властям бывший мусульманский священ-
нослужитель пытается встроить свою ста-
рую сословную идентичность, послужив-
шую причиной его дискриминации, в
контекст новой политической лояльности
и доминирующей классовой идентичнос-
ти. Основной темой при этом становится
демонстрация инструментальной полез-
ности старой сословной принадлежности
в новых реалиях.

Одновременно с вытеснением религии
из начальной и средней школы шел про-
цесс воссоздания официальных исламских
институтов. 30 ноября 1923 г. Адморгуп-
равление НКВД РСФСР зарегистрирова-
ло “Устав духовной организации мусуль-
ман РСФСР (за исключением Крыма,
Кавказа и Туркестана)” с центром в Уфе.
Юрисдикция вновь созданной организации,
наследовавшей основанному еще в 1796 г.
Оренбургскому магометанскому духовно-
му собранию31, распространялась на “тер-
ритории Татарской, Башкирской, Киргизс-
кой и Украинской республик, Чувашской,
Вотской, Калмыцкой Автономных облас-
тей, а равно и губерний внутренней Рос-
сии и Сибири”.

В подчинении исполнительному органу
вновь созданной исламской организации –
Центральному духовному управлению – на-
ходились районные духовные объединения
– мухтасибаты, которые состояли из од-
ного председателя и двух мушавиров (со-
ветников), избираемых сроком на три года
на съездах представителей духовенства и
приходов данного района. Районные отде-
ления имели право с разрешения ЦДУ ут-
верждать приговоры приходских собраний

об открытии новых приходов, постройке
мечетей, а также утверждать в должности
имамов, муаззинов и мутаваллиев, из-
бранных приходскими собраниями. В не-
посредственном подчинении районным
мухтасибатам находились приходские
управления  – мутавеллиты, состоявшие
из пяти членов – имама, муаззина и трех
прихожан, избираемых общим собранием
прихода сроком от одного до трех лет. Что
же касается должностей имама и муэззи-
на, то в Уставе мусульман было отмече-
но: “Имамы и муэззины избираются собра-
нием прихода пожизненно из числа лиц с
духовным образованием и утверждаются
в должностях Центральным Духовным Уп-
равлением, причем приговоры об избрании
имамов и муэззинов должны быть подпи-
саны не менее чем 2/3 членов данного рай-
она”. Исходя из логики Устава мусульман-
ские приходы УССР должны были входить
в определенный мухтасибат. Отдельный
мухтасибат в Украине, по-видимому, соз-
дан не был, так как в архивных докумен-
тах упоминаются лишь приходы – мута-
веллиты.

В Уставе ЦДУ значительное внимание
уделено развитию мусульманского образо-
вания. В частности, пункты 11 и 12 пара-
графа 8 предусматривали за мусульмана-
ми ряд прав в этой сфере. Например, в
ведении ЦДУ находилось “открытие духов-
но-богословских школ и краткосрочных
богословских курсов для подготовки мулл,
муэззинов и халф32 с разрешения на то в
каждом отдельном случае подлежащих
[т.е. компетентных] органов власти, наблю-
дение за постановкой преподавания в них,
выработка программы и принятие мер к
обеспечению их средствами”, а также “на-
блюдение за преподаванием вероучения в
мечетях, особых помещениях при мечетях
и частных домах”. Параграф 16 Устава
возлагал на мухтасибаты обязанности
принимать “меры к материальному обес-
печению и благосостоянию духовных
школ”33.

Если в РСФСР проект Устава ЦДУ был
утвержден в ноябре 1923 г., то в УССР его
утверждение затянулось до 1926 г. В де-
кабре 1925 г. в Центральную межведом-
ственную комиссию по делам обществ и
союзов при НКВД УССР (МЕКОСО) по-
ступило обращение от муфтия ЦДУ му-
сульман внутренней России и Украины сле-
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дующего содержания: “Ввиду проживания
на территории УССР значительного числа
граждан-мусульман, как в таких крупных
центрах как Харьков, Одесса и Киев, так и
в промышленно-рабочих центрах Донецко-
го Бассейна, представляется необходи-
мость легализации их фактически суще-
ствующих религиозных объединений 
приходов. На основании этого документа
Центральное Духовное управление мусуль-
ман (г. Уфа, Тукаевская ул. № 50) представ-
ляя при сем Устав духовной организации
мусульман, утвержденный НКВД РСФСР
30 ноября 1923 г., просит НКВД УССР не
отказать в регистрации данного Устава. На
предоставление настоящего заявления и
хождение по предмету изложенного хода-
тайства Центральное Духовное Управление
мусульман уполномочивает особым ман-
датом гр-на Узбекова Мохаммед-Рахима,
являющегося имамом Харьковского му-
сульманского прихода, живущего в Харь-
кове по Ярославской ул. № 33”34. Заседа-
ние Центральной межведомственной
комиссии по делам обществ и союзов при
НКВД УССР, на котором был поднят воп-
рос об утверждении “Устава религиозного
объединения мусульман”, состоялось 21
мая 1926 г.   На этом заседании было при-
нято решение: “Устав утвердить в случае,
если не будет возражений со стороны уч-
редителей относительно внесения в него из-
менений подотделом культов, ЗАГСа и Юр-
бюро. Поручить подотделу культов, ЗАГСа
и Юрбюро просмотреть этот Устав на пред-
мет соответствия его существующему за-
конодательству”35. В ходе дальнейшего рас-
смотрения проекта Устава у членов
межведомственной комиссии возникли воз-
ражения относительно пункта 12 парагра-
фа 8 и пункта 4 параграфа 16 Устава, в ко-
торых речь шла о мусульманском
образовании. В первом заключении по про-
екту Устава предлагались такие измене-
ния:

«2. В конце пункта 12-го параграфа во-
семь добавить слова: “при чем это препо-
давание может быть только с разрешения
в каждом отдельном случае подлежащих
органов власти.”

3. В пункт 4-й параграфа шестнадцать
после слов: “делами преподавания вероу-
чения” вставить слова: “открытых в каж-
дом отдельном случае с разрешения под-
лежащих органов власти”.»

Впоследствии относительно пункта 12
параграфа 8 была предложена следующая
поправка: “Пункт 12-й параграфа восемь
необходимо вычеркнуть совсем, ибо на
территории УССР совсем нельзя допустить
надзор за обучением в частных зданиях,
которые приближаются к приходским шко-
лам: кодекс закона об образовании запре-
щает обучение закону Божьему в школе”36.

В результате на рассмотрение НКВД
УССР комиссией было вынесено предло-
жение внести в Устав следующие поправ-
ки: “1) Пункт 12 параграфа 8 следует со-
всем исключить; 2) в пункте 4 параграфа
16 после слов: “делами преподавания ве-
роучений” вставить слова: “открытых в
каждом отдельном случае с разрешения
подлежащих органов власти”37.

Внесение этих поправок означало бы,
что в УССР разрешалось преподавать му-
сульманское вероучение в религиозных на-
чальных школах и на краткосрочных бого-
словских курсах только при мечетях и
лишь с разрешения местных органов влас-
ти. Несмотря на все возражения, началь-
ник подотдела культов НКВД УССР пред-
ставил выводы, которые стали основой
постановления о регистрации Устава духов-
ной организации мусульман России и Ук-
раины в следующей редакции: “по содер-
жанию его подотдел культов НКВД
возражений против регистрации не име-
ет”.38 Таким образом, ограничения на пре-
подавание вероучения в начальных мусуль-
манских школах были отвергнуты –
начальные мусульманские школы могли
открываться при зарегистрированных в
НКВД общинах с разрешения на то мест-
ных органов власти.

Данные по зарегистрированным мусуль-
манским общинам существенно колеблют-
ся в течение коротких промежутков вре-
мени. Эти цифры демонстрируют не
столько реальное количество общин, сколь-
ко их способность к самоорганизации и вза-
имодействию с регистрирующими органа-
ми. Все общины, которые не смогли набрать
необходимого минимума подписей, просто
не учитывались при очередной перерегис-
трации. Такая ситуация приводила к тому,
что некоторые крупные города, такие как
Екатеринослав, то исчезали с карты му-
сульманской Украины, то появлялись
вновь39. Требование ежеквартальной пере-
регистрации, таким образом, можно рас-
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сматривать как один из механизмов дав-
ления на местный ислам. По данным по-
дотдела культов, на 1 сентября 1924 г. по
одной религиозной общине в количестве 50
человек каждая было зарегистрировано в
г. Харькове и г. Одессе40. На 1 апреля
1925 г. в г. Харькове была зарегистрирова-
на одна мусульманская община в количе-
стве 50 человек, в г. Одессе  две мусуль-
манские общины с общим количеством 200
прихожан, в г. Екатеринославе  одна общи-
на в количестве 119 человек41. Общее ко-
личество зарегистрированных мусульман-
ских общин Украины на 1 апреля 1925 г.
составляло 4 общины (269 верующих). На
1 июля 1925 г. было зарегистрировано уже
5 мусульманских общин и 319 прихожан. На
1 октября 1925 г. было зарегистрировано 4
мусульманские общины (409 верующих), а
на 1 октября 1926 г. их было зарегистриро-
вано только две, но с общим количеством
664 человека42.

Во второй половине 1926 г. в УССР две
мусульманские общины были зарегистри-
рованы в Харьковском и Одесском окру-
гах. Однако общее количество зарегистри-
рованных тогда прихожан уже составляло
664 человека43. Такое же количество заре-
гистрированных мусульманских общин и
верующих сохранялось и на 1 марта
1927 г.44 По данным на 1 января 1928 г. в
УССР было зарегистрировано также две
общины с общим количеством 664 челове-
ка. При этом одна в количестве 614 чело-
век была отмечена в Харьковском округе
и одна в количестве 50 человек  в Одес-
ском45. Таким образом, в УССР в 1926–
1928 гг. наметилось укрупнение мусульман-
ских общин с общей тенденцией
возрастания количества зарегистрирован-
ных мусульман.

По данным подотдела культов НКВД
УССР, в 1925–1926 гг. по одной мусульман-
ской общине впервые было зарегистриро-
вано в Сталинском и Луганском округах,
причем в последнем случае – в одном из
райцентров. Кроме того, снова было заре-
гистрировано по одной религиозной общи-
не в г. Харькове и г. Одессе46.

В документах за период с 1 апреля по
1 июля 1925 г. сохранились данные не толь-
ко о регистрации мусульманских общин, но
и мечетей. В Одессе, Харькове и Шепе-
товском округе к концу отчетного периода
было зарегистрировано по одной мечети.

При этом одна община с общим количе-
ством 50 прихожан находилась в г. Харько-
ве, три – с общим количеством 150 чело-
век – в г. Одессе, и одна – с общим
количеством 119 человек – в г. Екатеринос-
лаве47.

На 1 января 1925 г. официально зареги-
стрированным числился лишь один мулла,
проживавший в Харькове48. Вызывают
удивление сведения о его светском обра-
зовании и принадлежности к “великорос-
сам”49. По данным на 1 сентября 1925 г. по
одному мусульманскому священнослужи-
телю было зарегистрировано в г. Харькове
и в Киевской губернии50. Примечательно,
что процедура регистрации предполагала
ответ на вопрос: “взгляд на отделение цер-
кви от государства и школы от церкви”.
Мусульманский священнослужитель из
г. Харькова дал положительный ответ51.

По данным О. Б. Быстрицкой в период с
1 октября 1926 г. по 1930 г. татарских школ в
УССР не существовало вовсе, тогда как в
1924–1925 учебном году в Украине их на-
считывалось по меньшей мере 3152. Веро-
ятной причиной прекращения работы татар-
ских школ мог стать тот факт, что в начале
1926–1927 учебного года НКВД УССР ут-
вердил Устав мусульман России и Украи-
ны. Устав предусматривал создание мусуль-
манских начальных школ и, таким образом,
осенью 1926 г. татары, проживавшие в Ук-
раине, вероятно, получили возможность от-
править своих детей во вновь открытые
мектебе, что привело к закрытию светских
татарских школ. Общее количество мусуль-
манских школ в УССР в этот период неиз-
вестно. Программы обучения в этих шко-
лах, по-видимому, утверждались ЦДУ
мусульман в Уфе. По всей видимости, эти
программы не содержали существенных
инноваций по сравнению с традиционной для
царской России системой мусульманского
образования, принятой в татарских приме-
четных школах. К тому же Уставом мусуль-
ман России и Украины предусматривалось
создание “краткосрочных богословских кур-
сов для подготовки мулл, муэззинов”, но
сведений о возможном обучении предста-
вителей мусульманского духовенства Укра-
ины на этих курсах пока не найдено.

Таким образом, за довольно короткий
период времени Советское государство в
основном сформулировало свое отношение
к религии и религиозному образованию, кон-
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фессиям и верующим: оно выражалось в
полном отделении религии и религиозных
институтов от государства, а также вытес-
нении религии из общественной жизни. При
этом права верующих граждан с формаль-
ной точки зрения ущемлены не были: за со-
вершеннолетними гражданами признава-
лось право на получение религиозного
образования в специальных религиозных
учебных заведениях или индивидуально на
дому. На практике воспользоваться таким
правом было крайне трудно – вся система
образования постепенно была подчинена
государству и унифицирована, а религиоз-
ные общества были лишены права юриди-
ческого лица и, следовательно, не могли
выступать учредителями учебных заведе-
ний, эффективно решать правовые и хозяй-
ственные вопросы, связанные с организа-
цией учебного процесса, – вообще не
являлись субъектом правовых отношений.
Практически непреодолимые препятствия
перед верующими воздвигались в вопросе
преподавания религиозных учений детям.
Уступки мусульманам – снижение возраст-
ного ценза обучаемого до 14 лет и даже воз-
можность приступить к изучению религии
в более раннем возрасте – в общем ука-
зывают на дифференцированный подход
Советской власти к конфессиям и асин-
хронность в осуществлении задач по секу-

ляризации общества в различных регионах
страны. Все же эти уступки не меняли об-
щей картины состояния мусульманского
образования, характерной для того време-
ни: мусульманское образование станови-
лось делом индивидуальным, частным.
В такой ситуации не могло быть и речи о
возможности создания мусульманами соб-
ственно системы мусульманского образо-
вания на союзном, республиканском или
хотя бы региональном уровне – религиоз-
ное образование переводилось на уровень
частной инициативы на местах и тракто-
валось как временное зло, с которым на
некоторое время необходимо смириться.
Степень терпимости в “мусульманском воп-
росе” зависела от региона и сиюминутнос-
ти задач по привлечению к социалистичес-
кому строительству коренного населения.
На этом фоне Советское правительство
широко применяло политику т. н. корениза-
ции, в том числе в сфере образования. Если
раньше для народов, исповедовавших ис-
лам, традиционная мусульманская школа
была одновременно и религиозной и нацио-
нальной, теперь, с созданием сети светс-
ких государственных школ с преподавани-
ем на национальных языках, ислам
постепенно вытеснялся из структуры иден-
тичности мусульман – ведущее место в ней
занимали язык и национальность.

1 Этой статьей мы начинаем серию публикаций о мусульманах и мусульманском образовании
в Украине в период с 1918 по 2003 г. Вниманию читателя предлагаются предварительные итоги еще
не завершенного исследования, которое по замыслу авторов должно вылиться в книгу, всесторонне
рассказывающую о жизни мусульман на территории современной Украины с момента появления
здесь ислама до наших дней.

Данное исследование осуществлено в рамках проекта “Исламская идентичность в Украине:
социальные и политические измерения” при поддержке Международного фонда “Відродження”.

2 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в российской империи (вторая полови-
на XIX в. – 1917 г.) // Исторический ежегодник. 1997. Омск. 1999. С. 40–55.

3 В данной статье мы не касаемся мусульманского населения, проживавшего на
западноукраинских землях, которые не входили в рассматриваемый период в состав УССР. Все же
заметим, что по имеющимся данным на 1911 г. в Волынской губернии, к примеру, проживало
всего около 340 мусульман (с. Ювковцы и г. Острог). Волынские мусульмане находились в ведении
Таврического духовного правления, имели в своем распоряжении мечеть (молельный дом?),
библиотеку при ней и муллу, утвержденного Духовным правлением [Государственный центральный
исторический архив Украины, ф. 1262, оп. 1, № 90, лл. 111].

4 Так, в Конституциях Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик принципы,
провозглашенные Декретом, поначалу вообще не нашли отражения – об отделении церкви от
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государства и школы в них не упоминалось. В другом случае Конституция Автономной Советской
Туркестанской Республики все же устанавливала принцип отделения церкви от государства, хотя
на практике Правительство АСТР провело его почти исключительно в отношении живущего здесь
русского населения, тогда как в отношении коренного, т. е. мусульманского населения, были сделаны
значительные уступки.

5 Известия ВЦИК. 30 августа 1918 г. Инструкция была опубликована в форме Постановления
Наркомата юстиции “О преподавании религиозных вероучений”. Шестой раздел Постановления
полностью посвящен отделению школы от церкви.

6 На момент принятия Декрета частные учебные заведения продолжали существовать, хотя
позднее все они были либо закрыты, либо преобразованы в государственные.

7 Декрет Временного Рабоче-крестьянского Правительства УССР от 22 января 1919 года “Об
отделении церкви от государства и школы от церкви”; Совместная Инструкция Наркоматов юстиции,
внутренних дел и просвещения УССР от 10 ноября 1920 г. “О применении законоположений об
отделении церкви от государства и школы от церкви” // Гидулянов П. В. Отделение церкви от
государства в СССР. М., 1926. C. 632–643.

8 Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства... С. 90.
9 Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР “О порядке регистрации религиозных обществ и выдачи

разрешений на созыв съездов таковых” // Известия ВЦИК. 27 апреля 1923 г.
10 Инструкция НКВД УССР от 15 октября 1924 г. // Гидулянов П. В. Отделение церкви от

государства... С. 649.
11 Инструкция НКЮ и НКВД УССР о порядке деятельности МЕКОСО // Бюллетень НКВД УССР.

1922. № 1314.
12 Там же.
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14 Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства... С. 107.
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Здавалося б, Едвард Саїд, крім поход-
ження, не мав нічого особливого, що могло
зробити його наприкінці ХХ ст. певною
мірою знаковою постаттю в історії сходоз-
навства. Справді, хоч народився він 1 лис-
топада 1935 року в Єрусалимі, в арабській
родині, та родина його була християнською,
ще й належала до непоширеної на Сході
гілки протестантизму – Англіканської єпис-
копальної церкви. Освіту західного зразка
здобував у Каїрі і США: закінчив
Прінстонський університет, а ступінь док-
тора філософії (PhD) одержав у Гарвард-
ському університеті. Захистив дисертацію
з питань історії англійської літератури, на-
зивалася вона “Листи і коротка проза Джо-
зефа Конрада” (1964). Досить швидко Ед-
вард Саїд здобув визнання як спеціаліст з
теорії літератури та порівняльного літера-
турознавства, знавець англійської і, взагалі,
європейської літератури; викладав у бага-
тьох університетах США і за кордоном.
У коло інтересів ученого входили, звичай-
но, Конрад, а також Свіфт, Конан Дойл, Хе-
мінгуей, Орвелл, Йетс, Паскаль, Расін,
Р. Барт, Камю, Віко, Е. Ауербах та ін. Крім
того, він серйозно займався музикою – зно-
ву ж таки європейською, класичною – і
навіть сам виступав як піаніст, при цьому
користувався успіхом у публіки.

Але реалії другої половини ХХ ст.,
зокрема ситуація, що склалася на
Близькому Сході, трагедія палестинських
арабів, перманентна напруга на території
Палестини, де ще жили деякі його рідні, не
могла не вплинути на молодого й успішного
американського вченого Едварда Саїда.
Останнім поштовхом стала чергова арабо-
ізраїльська війна 1967 року, в результаті якої
Ізраїль окупував усю колишню британську
підмандатну територію і прихопив ще деякі
арабські землі.

У 1970 році Едвард Саїд виступив з низ-
кою публікацій з т. зв. “близькосхідного пи-
тання”, а конкретніше – “питання Палести-
ни”, у збірних виданнях та деяких ЗМІ
США. А в 1972 р. учений починає співро-
бітничати з деякими арабомовними ЗМІ,
зокрема, в журналі “Аш-шу’ун філястин” –

“Палестинські справи”. 1973-й рік ознаме-
нувався появою статті у “великій пресі”: 14
жовтня впливова газета “Нью Йорк
Таймс” опублікувала його статтю “Араби
і євреї”, яка викликала певний інтерес хоча
б тому, що в одному з передруків мала
підзаголовок “Можливість згоди”1. Далі
Едвард Саїд виступає як з питань “великої
політики”, так і з проблематики літератур-
ного життя в арабомовному світі. Слід заз-
начити, що він плідно працює і за своїм ос-
новним фахом: 1975 року опублікував
солідну книгу з проблем теорії літератури
“Початки: намір і метод”2.

Виступи Е. Саїда в пресі з питань
близькосхідної політики в 70-х рр. можна
вважати підготовкою до створення його
основної праці. Це такі статті, як “Зруйно-
вані міфи”3, огляд 11 книг з ісламу4, “Філо-
логічна лабораторія Ренана”5 і досить роз-
лога стаття “Орієнталізм” у весняному
номері “Джорджіа Рев’ю” за 1977 рік.

І ось під фірмою трьох відомих у
західному світі видавництв: “Пантеон Букс,
Нью-Йорк”, “Рутлідж енд Кіген Пол,
Лондон” і “Рендом Хауз, Торонто” виходить
великого обсягу (більше 400 стор.)
дослідження під назвою “Орієнталізм”.
Книга одразу привернула до себе увагу і
невдовзі була перевидана у м’якій
обкладинці в Нью-Йорку, Торонто і Лондоні,
у 1980 році вийшов французький переклад
у паризькому видавництві “Сей” з
передмовою популярного літературознавця-
структураліста Цветана Тодорова.
Сутність ідей Е. Саїда була відображена в
доданому підзаголовку “Схід, створений
Заходом”, а в інтерв’ю в газеті “Ле Монд”
вчений висловився ще яскравіше: “Схід –
фантазія Заходу”.

Вісімдесяті–дев’яності роки були рока-
ми зростаючої популярності Едварда Саї-
да та його книги. Один за одним вийшли
переклади: німецькою, арабською, турець-
кою, перською, іспанською, корейською,
польською мовами, а 2001 року з’явився
переклад українською.

Після появи даної книги з’явилася ціла
низка книжок, зокрема, “Палестинське пи-
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тання” (1979), “Інформація про Іслам: як
ЗМІ та експерти визначають наше бачен-
ня решти світу” (1981), (перекладена, до
речі, японською мовою), “Культура й імпе-
ріалізм” (1993), “Політика позбавлення: бо-
ротьба за палестинське самовизначення,
1969–1994” (1994), “Мир і його недоліки: есе
про Палестину в близькосхідному мирно-
му процесі” (1995) (видана в США і Ве-
ликій Британії), переглянуте й оновлене ви-
дання “Інформації про Іслам” (1997),
мемуари “Без місця” (1999), “Вибране Ед-
варда Саїда” (2000), і остання велика кни-
га (більше 600 стор.) “Роздуми про вигнан-
ня та інші есе” (2000).

Продовженням “Орієнталізму” стала
велика “Післямова” (1997), в якій учений
полемізує зі своїми критиками, а також над-
руковане незадовго до смерті есе “25 років
по тому” (2003) – досить песимістичний
погляд на сучасну дійсність на Близькому
Сході в світлі зроблених свого часу вис-
новків і застережень.

Крім того, Е. Саїдом написано велику
кількість статей, інтерв’ю, передмов з пи-
тань західної і арабської літератури, теоре-
тичних питань літературознавства; часто
писав як музичний критик. Активно співро-
бітничав із західними і арабськими медіа,
виступаючи гарячим поборником справед-
ливого вирішення палестинської проблеми,
критикуючи зовнішню політику США, Ізраї-
лю, а пізніше також Ясіра Арафата, з яким
певний час співпрацював, бувши з 1977 по
1991 р. членом Палестинської Національ-
ної Ради (парламенту палестинських
арабів). Учений не сприйняв домовленос-
тей в Осло, вважаючи їх зрадою національ-
них інтересів палестинців.

Практично до останніх днів свого жит-
тя Е. Саїд продовжував виступати у пресі
з гострими статтями, в яких засуджував
нерозумну, на його погляд, політику США,
спрямовану проти арабів та Ісламу, в тому
числі втручання в афганські події і війну
проти Іраку, вимагав справедливого гуман-
ного вирішення всіх проблем Близького
Сходу, щоб в регіоні назавжди запанували
мир і спокій. Не забував учений картати і
сучасних “орієнталістів”, “експертів”,
“фахівців”, які пішли на службу до право-
консервативних сил Америки і використо-
вували свої знання і досвід для виправдан-
ня небезпечної неоімперської політики
уряду США. Багато в чому він повторю-

вав і розвивав тези, висунуті ним у 1978 році
в “Орієнталізмі”.

Що ж обстоював, а що відкидав і засуд-
жував у своїй праці Е. Саїд?

Спочатку слід звернутися до самого тер-
міна “орієнталізм”. І тут побачимо, що існує
певна відмінність значень цього слова в
англійській і українській мовах. В англійській
мові слово “орієнталізм” є, насамперед, си-
нонімом нашого слова “орієнталістика”,
“сходознавство”. “Орієнталізм” можна ро-
зуміти і як специфічне сприйняття “Орієн-
ту”–“Сходу” – чогось дуже специфічного,
відмінного від “західного”. У нас це слово
застосовують для характеристики літера-
турних і мистецьких творів, в яких за барви-
стими описами “східного життя” приховуєть-
ся відсутність необхідного заглиблення,
виходячи із загальнолюдських критеріїв, при
відтворенні історичного минулого і сучасно-
го життя східних народів. Сам запозичений
в українській мові суфікс “-ізм” передбачає
певне загальне поняття, концепцію, а не га-
лузь знання. Для Е. Саїда “орієнталізм” – це
набір поверхових суджень і оцінок, які ство-
рюють спотворене уявлення про Схід і на-
роди, що його населяють і, по суті, презен-
тують далекий від реальності Схід.

Проти такого “орієнталізму” спрямовані
основні вістря Саїдової критики. Хроноло-
гія його дослідження охоплює період від
початку ХVІІІ ст. до першої половини
ХХ ст., хоча торкається і проблем сучас-
них. До початку епохи Просвітництва,
вважає він, осмислення Сходу в Європі дик-
тувалося релігійним протистоянням мусуль-
манства і християнства і відзначалося
крайнім невіглаством щодо Сходу (тоді
йшлося практично лише про Близький Схід),
арабів, Ісламу та його засновника Пророка
Мухаммеда. Зразки такого “знання” про
східних сусідів у нас можна прочитати в
“Повісті временних літ” в епізоді, де йдеться
про “вибір віри” Великим князем Володи-
миром6, або ж у компілятивних творах Йо-
аннікія Ґалятовського (пом. 1688) 7.
У ХVІІІ ст. почалося ближче знайомство
європейців зі Сходом, особливо після екс-
педиції Наполеона Бонапарта в Єгипет.
Його, як відомо, супроводжувала велика
група вчених різних спеціальностей, адже
майбутній імператор хотів знати все док-
ладно про землі, які він мав намір завоюва-
ти. Таким чином Схід, вважає Е. Саїд, став
об’єктом вивчення для сильнішого на той
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час Заходу. Це дало останньому, згідно з
беконівською тезою “знання=сила”, ство-
рити такий образ Сходу і “орієнтала”, який
виправдовував панування над ними. Знан-
ня про Схід, оформлені певними текстами
з-під пера “експертів”, котрі ніби пропону-
ють знання, а по суті творять описувану
ними реальність, бо поступово такі знання
стають традицією, яку вже не можуть по-
хитнути емпіричні знання інших людей.
Це – результат діяльності орієнталістів, які
часто йшли на службу до тих, хто завойо-
вував “нові землі” і розбудовував колоніальні
імперії. Результати їхньої діяльності Едвард
В. Саїд називає “презентацією Сходу”, а не
реальним позитивним знанням. Ним наво-
дяться приклади активного залучення вче-
них до вивчення Сходу Ост-Індською ком-
панією, яка фінансувала велику кількість
наукових проектів. Недарма одне з най-
більших спеціалізованих видавництв орієн-
талістичної літератури E.J. Brill знаходить-
ся в Нідерландах. У критиці сходознавців
Заходу він йде вслід за президентом
Арабської академії в Дамаску Мухамме-
дом Курд Алі (1876–1953), який вважав, що
останні принижують арбів і їх святині.8

Закидає Е. Саїд орієнталістам і те, що
вони, незважаючи на всілякі членування ма-
теріалу, показують Схід як “завжди один і
той самий, незмінний, однорідний і радикаль-
но специфічний об’єкт”9. Звідси – тверджен-
ня про статичність східного суспільства, його
нездатність до трансфомацій і, взагалі, вся-
ких реформ. У писаннях “орієнталістів”, на
думку Саїда, Схід дегуманізовано, перетво-
рено на якусь однолику масу, тоді як Схід
різноманітний, багатобарвний і складний.
Попри те, що певні дослідження стосують-
ся деталей побуту, духовного чи політично-
го життя народів Сходу і несуть конкретні
знання, все ж на рівні синтезу виступає про-
сто “Схід”. Особливо гостро вчений крити-
кує кіно і телебачення, які створюють спот-
ворені образи арабів. “В кіно та на
телебаченні, – пише він, – араб асоціюється
або з розпусником, або з кровожерливою
безсовісністю. Він виступає там як хвороб-
ливо сексуальний дегенерат, правда, спро-
можний на обмірковані й лукаві інтриги, але
за самою своєю суттю схильний до садиз-
му, зради, підлоти. Работорговець, їздець на
верблюді, контрабандист, смаглявошкірий
розпусник – ось лише кілька традиційних ро-
лей араба в кіно”10.

Причому, зазначає Е. Саїд, цей створе-
ний “орієнталізмом” Схід весь час перебу-
ває в стані антитези “Заходові”, він постійно
йому протиставляється як уособленню всіх
можливих чеснот. З епохи Наполеона підхід
орієнталістів визначався протиставленням:
“ми” – європейці, “вони” – “орієнтали”.
А мусульманська релігія й араби подава-
лися й подаються, як щось абсолютно во-
роже Заходові. На думку вченого, таке про-
тиставлення, наполягання на “іншості”
народів Сходу несправедливе і веде тільки
до увічнення конфліктів, адже людство по
суті єдине і тому толерантність і відкритість
до співпраці повинні демонструвати і прак-
тикувати і Схід і Захід.

Розглядаючи в основному твори англійсь-
ких і французьких авторів ХІХ ст., Е. Саїд
стверджує, що письменники-мандрівники,
котрі побували на Близькому Сході чи в
Магрибі (Ламартін, Флобер, Шатобріан,
Нерваль, Бертон та ін.), переважно спира-
лися на праці таких учених-“орієнталістів”,
як Сільвестр де Сасі, Лейн, Ренан, Воль-
ней, на наполеонівський “Опис Єгипту”, а
також на записки прочан. З цими матеріа-
лами вони засвоювали багато абсолютно
неправильних даних і тверджень щодо Ісла-
му та його засновника, життя арабів, турків,
персів.

Учений досить детально розглядає до-
робок таких учених, як С. де Сасі, Е. Ре-
нан, К. Маркс, наголошує на непристойній
одіозності заяв таких учених, як Р. Дозі
(1820–1883) та У. Мюїр (1819–1907)11 і
відзначає їхню упередженість і “небажан-
ня” зрозуміти іншого. Тож, озброївшись
такими “науковими знаннями”, письменни-
ки дивилися на Схід, як на спектакль з чу-
довими фантастичними декораціями, а
потім спрощено й невірно все це описували
і навіть побачене на власні очі майже не
впливало на їхні оцінки і висновки. Мабуть,
у зв’язку з цим Е. Саїд помітив, що “...орієн-
талізм можна краще осмислити як су-
купність примусів та обмежень, які накла-
даються на думку, аніж як позитивну
доктрину”12.

Е. Саїд нераз стверджує, що нейтраль-
ної, об’єктивної науки про Схід на Заході не
було; було лише вироблено низку уявлень-
кліше, які потім тиражувалися, подаючи
знання про цілий регіон схематично, двови-
мірно, міфологізовано. Вчений піддає кри-
тиці методику досліджень “орієнталістів”
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ХХ ст., які щедро цитують своїх поперед-
ників без бажання поглянути свіжим оком
на “матеріал”, тобто Орієнт, де відбувають-
ся різноманітні процеси в політичній, еко-
номічній та ін. сферах. “Орієнт, – пише він, –
орієнталізується”13 і таким подається чи-
тачеві-неспеціалістові, примушуючи його
споживати препаровані знання. Таким чи-
ном, правда залежить від оцінки вченого, а
не від самого матеріалу, який, “з часом,
здається, має завдячувати саме своє існу-
вання орієнталістові”14. Виходить, що старі
авторитети тиснуть на нові покоління
фахівців, крім того “орієнталізовані” знання
нав’язуються самому Сходові, особливо
тепер, через західну систему освіти і на-
уки. Навіть компаративістичні студії вико-
ристовуються для приниження арабів.
Е. Саїд пише: “Орієнталізм опирав своє існу-
вання не на свою відкритість, не на свою
сприйнятливість до реалій Сходу, а радше
на свою внутрішню зібраність, яка діяла
постійно щодо його органічної волі-до-вла-
ди над Сходом. У такий спосіб орієнталізм
спромігся пережити революції, світові війни
та буквальний розпад імперій”15. До речі,
британських і французьких учених він вва-
жає подібними, відмінність бачить лише в
стилі їхніх писань16.

Третій великий розділ своєї книги Е. Саїд
назвав “Орієнталізм сьогодні”. Жоден з
британських, французьких чи німецькомов-
них сходознавців другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. (Гольдцієр, Снук-Хургроньє,
Макдональд) схвальної оцінки від нього не
заслужив. Це ж стосується і нової орієнта-
лістики, яка бурхливо почала розвиватися
після Другої світової війни, але – як пише
дослідник, – “Старий орієнталізм розбився
на тисячу шматків, однак кожен з них про-
довжує служити традиційним орієнталістсь-
ким догмам”17.

Е. Саїд вважає, що школа справжніх
орієнталістів закінчилася на Л. Масіньйоні
(1883–1962) та Г.А.Р. Ґіббі (1895–1971),
тепер настав час “соціальних наук” (social
sciences). Об’єктом критики у цьому зв’яз-
ку виступає відомий сучасний політолог
Бернард Льюїс18 і новітня форма “орієнта-
лізму” – “неоорієнталізм”, який нічим не
відмінний від “старого орієнталізму” і вірно
служить неоімперіалізмові19. При цьому
вчений зазначає, що коли у вивченні афри-
канського континенту з’явилося дещо нове,
то для арабістів та ісламознавців “і сьогодні

існують такі речі, як унікальне ісламське
суспільство, унікальна арабська мен-
тальність, унікальна орієнтальна душа.
Навіть ті, чия спеціальність – сучасний
ісламський світ, при знайомстві з будь-якою
гранню сучасного єгипетського або ал-
жирського суспільства анахроністично ко-
ристуються таким текстами, як Коран.
Вважається, що іслам, або його ідеальний
варіант сьомого сторіччя, конституйований
орієнталістом, залишається в тому незмінно-
му унітарному стані, який непідвладний
більш недавнім і потужним впливам колон-
іалізму, імперіалізму і навіть повсякденної
політики.”20

Об’єктом критики дослідника стало й
таке авторитетне на Заході видання, як дво-
томна “Кембриджська історія ісламу”21. На
його думку, як би не препарували свої вис-
новки новітні орієнталісти, що зрадили своє
покликання вчених, вони всеодно виступа-
ють апологетами імперій.

Книга Е. Саїда мала великий успіх і по-
клала початок тому, що стало називатися
“постколоніальні студії”. Як пише Річард
Бернстейн в опублікованому в “Нью Йорк
Таймс” некролозі: “Орієнталізм” утвердив
п. Саїда як надзвичайно впливову постать
в американських і європейських універси-
тетах, як героя для багатьох, особливо
молодих студентів і аспірантів лівого спря-
мування, для яких “Орієнталізм” був свого
роду інтелектуальним кредо, основополож-
ним документом галузі досліджень, які ста-
ли називатися постколоніальні студії”22. Не
дивно, що і книга Е. Саїда, і новий напря-
мок наукових праць викликали шалену кри-
тику з боку американських правих консер-
ваторів. Заради справедливості скажемо,
що труд Е. Саїда не скрізь зустрів схвален-
ня в арабському світі: багато хто закидав
йому недостатню гостроту.

Слід пам’ятати і про політичні погляди
вченого: він виступав проти всякого фана-
тизму і терору (засудив акцію 11 вересня і
вирок Салманові Рушді), за співжиття євреїв
і арабів у Палестині, назвавши палестинців
“жертвами жертв, маючи на увазі Голо-
кост”; засуджував іракський режим й розв-
’язану проти Іраку війну, а також незаконну
“імперську окупацію” цієї країни. Він
відійшов від Ясера Арафата, коли той, на
думку Саїда, пішов занадто далеко в по-
ступках Ізраїлю. Але разом з відомим му-
зикантом Даніелем Баренбоймом учений
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започаткував створення спільного єврей-
сько-арабського оркестру під промовистою
назвою “Східно-Західний диван”.

Е. Саїд не міг не відгукнутися і на оді-
озну публікацію американського політоло-
га правого штибу Самюеля Хантінгтона
“Зіткнення цивілізацій” (1993), яка набула
певного поширення, і тези, викладені в ній,
через російські мас-медіа досягли й
дніпровських берегів. На думку Хантінгто-
на, все дуже просто: у ХХІ ст. всі конфлік-
ти у світі виникатимуть між цивілізаціями,
насамперед, ісламською і християнською.
Отже, слід забути про реальні причини
конфліктів і воєн: боротьбу за геостратегічні
плацдарми, природні ресурси, насаджуван-
ня силою своєї волі народам “Третього
світу”. Хантінгтон писав: “Я вважаю, що в
світі, який народжується, головним джере-
лом конфліктів буде вже не ідеологія і не
економіка... найважливіші конфлікти у гло-
бальній політиці відбуватимуться між на-
ціями та групами, що належать до різних
цивілізацій. Зіткнення цивілізацій стане до-
мінуючим фактором світової політики. Лінії
розлому між цивілізаціями – це і є лінії май-
бутніх фронтів”23.

У журналі “Нейшн” (22.10.2001) Е. Саїд
надрукував дві статті: “Зіткнення визна-
чень” і, більш розлогу – “Зіткнення не-
вігластв”, у яких розбив антинаукові посту-
лати і “пророкування” Хантінгтона,
показавши його довільні, необґрунтовані
твердження, побудовані на старих ідеях “ор-
ієнталістів” щодо вищості Заходу над Схо-
дом і жорсткої відокремленості їх один від
одного. Цю думку американського профе-
сора взяв на озброєння прем’єр-міністр
Італії С. Берлусконі, котрий сказав, що, мов-
ляв, у мусульман немає Мікеланджело і
Моцарта, а у нас, європейців, є. Правда,
пізніше він був змушений вибачатися.

Закінчує Е. Саїд цю статтю такими сло-
вами: “Зіткнення цивілізацій” – це штамп,
подібний до “війни світів”, що годиться
більше для підсилення власної захисної гор-
дині, ніж для критичного розуміння вражаю-
чої взаємопов’язаності всього в наш час”24.

Остання велика стаття Е. Саїда –
“Орієнталізм” через 25 років” має підзаго-
ловок “Земний гуманізм проти будівників
імперій”. Вчений знову наголошує, що “Схід
у тому вигляді, в якому його представля-
ють на Заході вчені, що зрадили науку, є кон-
структом, створеним, щоб володарювати

над Сходом”25. Він відстоює ідею співісну-
вання людських спільнот, творення згідно з
думкою Гете “світової літератури”, закли-
кає вивчати мови й історію народів, особ-
ливо підкреслюючи значення філології як
науки, що містить великий гуманістичний
заряд.

Едвард В. Саїд підкреслює, що людство
має багато спільних турбот і мусить їх відпо-
відно зустріти, хоча ніхто ще не знає всієї
складності глобалізованого світу. Як пере-
конаний прихильник терпимості й гуманіз-
му, він пише такі слова: “Жахливі конфлік-
ти, які заганяють людей у такі фальшиво
поєднуючі рубрики як “Америка”, “Захід”
чи “Іслам” і винаходять колективні ідентич-
ності для великого числа індивідумів, які на-
справді є зовсім різними, не можуть мати
таку силу, як нині, і їм треба протистояти.
Ми все ще маємо в розпорядженні
здатність раціонально мислити – спадщи-
ну гуманістичної освіти – не як сентимен-
тальне благочестя, що згуртовує нас, аби
повернутися до традиційних цінностей чи
класиків, а до активного застосування зем-
ного секулярного раціонального дискур-
су”26. І закликає до гуманізму.

Зі свого боку скажемо, що ми поділяємо
основний пафос і багато думок Е. Саїда, та
все-таки не можемо погодитися з недифе-
ренційованою критикою орієнталістики і до-
робку відомих світил цієї науки. Цю думку
поділяють і деякі зарубіжні вчені27. На наш
погляд, слід розрізняти наміри замовників і
творчий порив дослідників, адже існує й таке
поняття як інтелектуальний виклик – бажан-
ня вченого дослідити те чи інше явище. На
жаль, як відомо і з інших галузей науки, не
всі результати праці вчених використвували-
ся на благо людства. Розрізнення “ми” –
“вони”, яке так дратувало автора “Орієнта-
лізму”, це – нормальний засіб аналізу в дос-
лідницькій роботі. На нашу думку, вивчати
щось чи когось не означає автоматично його
принизити або підкорити, як це інколи здаєть-
ся Е. Саїду, хоча, можливо, й відчувається
певний психологічний дискомфорт. Звичай-
но, історичні умови склалися так, що
ісламські спільноти були у зв’язку з різними
причинами ослаблені з початком колоніаль-
ної ери, але ж були спроби й з боку мусуль-
ман вивчати Захід, щоб оволодіти необхід-
ними знаннями. За приклад може служити
діяльність Мухаммеда Алі в Єгипті, аль-
Афгані, шейха Мухаммеда Абдо, І. Гас-
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принського, деяких сирійських і ліванських
діячів культури ХІХ ст.

Немає сумніву, висловлені Е. Саїдом
думки заслуговують на пильну увагу вітчиз-
няних науковців, котрі працюють над дос-
лідженням історії і культури народів Сходу,
в тому числі й наших співвітчизників східно-
го походження.

Ідеї Е. Саїда ще не набули поширення
серед українських сходознавців. До них
звернулася у своєму відомому дослідженні
про А. Кримського Соломія Павличко28, їх

згадували у своїх статтях М. Рябчук,
О. Толочко, О. Галенко, В. Остапчук,
О. Винников, автор цієї праці. Деякі
переклади текстів були опубліковані в
журналі “Всесвіт”29, у “Критиці”30. Слід
додати, що одна з тез Е. Саїда була
застосована і при розгляді проблематики
Східної Європи з Україною в тому числі31.
На смерть ученого, що після тяжкої хвороби
настала 25 вересня 2003 року, широко
відгукнулися світові ЗМІ, в Україні –
“Критика”32 та газета “Львівська правда”.
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Вступ
У 1954 р. побачив світ другий том фун-

даментального дослідження Дж. Нідема1

“Наука і цивілізація в Китаї” – “Історія нау-
кової думки”, що мало великий вплив на
зміну уявлень західних учених про місце ки-
тайської цивілізації в історії світової науки
та на розвиток різних компаративних дос-
ліджень. Разом з Нідемом над цим томом
працював дослідник Ван Лін2.

Дж. Нідем присвятив цей том пам’яті
трьох учених Кембріджського університе-
ту: професору теології Френсісу Кроуфор-
ду Буркіту3, професору персидської мови
Едварду Гренвілу Брауну4, який надихав ав-
тора “бесідами про маніхейство та іранську
медицину більше тридцяти років тому, де-
монструючи молодим студентам-медикам
велич ученості та епічний аспект історії
ідей”, і Густаву Халоуну5, професору ки-
тайської мови, чиєю дружбою і наставниц-
твом він був удостоєний.

Нідем після завершення роботи звернув-
ся до найбільш представницьких учених кіл
того часу з різних галузей знань з метою
отримання авторитетної оцінки з боку
фахівців і проведення апробації наукового
дослідження. Всі розділи роботи вивчали
С. Адлер6, Брайан Дерік7, Чен Де-кун8, До-
роті Эммет9, Арнольд Кослов10, Д. Леслі11,
Ляо Хун-ін12, Лу Гевей-Дечжань13, Лучіано
Петех 14, Едвін Пуллібленк15, Отто ван дер
Шпренкель16, Дж. Вудгер17, У Ши-Чжан18.
Розділи, що присвячені розвитку філософ-
ських і релігійних шкіл Китаю, рецензува-
ли: Етьєн Балац19, Уїльям Добсон20, Уолтер
Пагель21, Дороті Сінгер22 – даосизм; Етьєн
Балац, П. ван дер Лун23, Р. Монтефьйо24 –
конфуціанство; Маргарет Брейтвейт25, Мар-
та Ніл26 – неоконфуціанство; Маргарет
Брейтвейт – моісти та логіки; Э. Вэйд27 –
легізм; Шеклтон Бейлі28 та Е. Конзе29 –
буддизм; Етьєн Балац, Дьорк Бодде30,
К. Бюнгер31, Е. Дадс32, Е. Вейд, Артур Ва-
лей33 – природне право; Марта Ніл, Стівен
Мейсон34, В. Йєтс35 – загальні положення
праці; В. Йєтс – етимологічні аспекти.
Кілька фахівців надали допомогу Нідему з

окремих “технічних” моментів, що виник-
ли під час дослідження: Д. Данлоп36 – у во-
калізації арабських і перських назв; Шекл-
тон Бейлі – в акцентуації санскритських
слів; Р.Л. Лове37 – у єврейських матеріа-
лах, Дж. Макеван38 – в японській трансліте-
рації.

Запропоновані оригінальні методологічні
підходи та отримані результати досліджен-
ня призвели до необхідності перегляду ба-
гатьох наукових положень в історії філософії,
історії науки та синології. Отже, це – най-
проблемніша частина в усьому проекті ан-
глійського вченого і його колег. В даному
томі був зроблений аналіз основних філо-
софських шкіл щодо формування наукових
знань у Китаї. Таким чином, у праці не ста-
вилося завдання проведення “класичного
історико-філософського аналізу”. Для Джо-
зефа  Нідема наука є вищим проявом розу-
мової діяльності людини та цивілізаційного
розвитку, а тому кожний напрямок китай-
ської філософії розглядається під ракурсом,
наскільки позитивним він був для станов-
лення наукового світогляду. Тому, на наш
погляд, не зовсім доречні зауваження окре-
мих китаєзнавців про те, що Нідему бракує
цілісного дослідження філософських шкіл
Китаю та їхнього впливу на розвиток нау-
кової думки. Дійсно, ми не зустрінемо та-
кого підходу в Нідема, оскільки він вів по-
шук тих елементів, які могли дати паростки
наукового світогляду або ж гальмували його
розвиток. Оцінки вченого, безумовно, зали-
шаються дискусійними, але багато в чому
результати дослідження китайської філо-
софії зберігають свою наукову цінність та
актуальність. Слід зазначити, що на сьо-
годнішній день в історії філософії не існує
окремих критичних досліджень або оглядів
даного тому “Науки і цивілізації в Китаї”.
Окремі теоретичні положення і результати
історико-філософського дослідження
“Історії наукової думки” в найзагальнішо-
му вигляді були проаналізовані в роботах
А.І. Кобзева [Кобзев 1987], С. В. Зініна [Зи-
нин 1996, 172–190; Зинин 1997, 113–123] і
Моріса Коулінга [Cowling 1993]. Таким чи-

В.О. Кіктенко
ДЖОЗЕФ НІДЕМ ПРО РОЗВИТОК

ФІЛОСОФСЬКОЇ І НАУКОВОЇ ДУМКИ В
ТРАДИЦІЙНОМУ КИТАЇ



Східний світ №2  200446

Джозеф Нідем про розвиток філософської і наукової думки в традиційному Китаї

ном, завданням даного дослідження є де-
тальний аналіз історико-філософської час-
тини проекту “Наука і цивілізація в Китаї”,
а метою – визначення історико-філософсь-
кої, наукознавчої і компаративістської кон-
цепції Дж. Нідема розвитку наукових знань
в традиційному Китаї. Дослідження даної
роботи Нідема має важливе значення для
подальшого розвитку досліджень в області
історії філософії традиційного Китаю; для
більш точного розуміння місця далекосхід-
ної цивілізації в процесі розвитку людського
суспільства; для збільшення об’єму емпі-
ричного матеріалу, що використовується в
процесі моделювання розумової діяльності
людини; для конкретизації проблеми
співвідношення науки і філософії в історич-
ному і соціально-політичних контекстах.

Філософські, релігійні та
ідеологічні основи розвитку

наукових знань у Китаї
Історико-філософський процес у викладі

Нідема представлений не великими муд-
рецями (що можна зустріти, наприклад, у
Карла Ясперса [Jaspers 1956]), а школами і
напрямками, тенденціями і парадигмами.
Іншими словами – це історія розвитку
людської думки в экстерналістській інтер-
претації. Про це свідчать назви розділів
другого тому – “Жу цзя (конфуціанці) і
конфуціанство” (а не Конфуцій, Мен-цзи,
Сюнь-цзи і т.д.), “Дао-цзя (даоси) і дао-
сизм” (а не Лао-цзи, Чжуан-цзи, Лє-цзи та
ін.), “Мо-цзя (моісти) і мін-цзя (логіки)”
(а не Мо-цзи та ін.), “Фа-цзя (легісти)”
(а не Шан Ян та ін.), “Фундаментальні
ідеї китайської науки”, “Псевдонаукові
і скептичні традиції”, “Буддійська дум-
ка” , “Цзіньські й танські даоси і сунські
неоконфуціанці”, “Сунські й мінські іде-
алісти та останні великі представники
китайського натуралізму”, “Людський
закон і закони природи в Китаї і на За-
ході”. Тож відразу стає зрозумілим, що в
своєму дослідженні автор не дотримував-
ся традиційних підходів в історико-філо-
софських інтерпретаціях синологічних робіт.
Хоча Дж. Нідем і користується досить про-
стим методологічним прийомом опису, син-
хронним трактуванням (на відміну від
діахронічного), де єдиним критерієм роз-
витку визнається прогрес.

Таким чином, у даному томі проекту
розглядається практично весь спектр філо-

софських ідей, що вплинули на становлен-
ня науки в Китаї. При цьому основне зав-
дання Дж. Нідема полягала в демонстрації
принципової відмінності між розвитком на-
укової думки в традиційному Китаї, старо-
давній Греції та середньовічній Європі. Спе-
цифіка китайського варіанту становлення
науки визначається китайським натураліз-
мом, що виражається організмічністю і не-
механістичністю. Розвиток цього процесу
Нідемом будується на конкретному емпі-
ричному матеріалі – виникненні в IV ст. да-
осизму, моізму, школи інь-ян та оформлен-
ня в період середньовіччя загальної картини
світу, яке знайшло своє остаточне
завершення під впливом буддизму в
неоконфуціанстві. Хоча Нідем й приймає
традиційний розподіл китайської філософії
на школи, проте при цьому в його схемі при-
сутні тільки найзначніші з них і, як вище було
зазначено, виходячи з науково-зорієнтова-
ної корисності – це конфуціанство, даосизм,
моізм, логіки, школа інь-ян, легізм, неокон-
фуціанці. Цікаво відзначити, що при рубри-
кації даного тому була зроблена певна
дистинкція між самим філософським на-
прямком та його представниками – це кон-
фуціанці і конфуціанство, даоси і даосизм.
При цьому в описі розвитку філософії і нау-
кових знань важливість конкретних історич-
них осіб зростає з наближенням до періоду
середньовіччя та нового часу. Тобто Нідем
прагне достовірності історико-філософсько-
го викладу і проводить деміфологізацію
таких мудреців, як Конфуцій або Лао-цзи.
Дослідник раціоналізував їх до ідей і кон-
цептів, знімаючи таким чином проблему їх
культурного впливу й аналізуючи винятко-
во факт думки. В цьому виявляється пози-
ція Дж. Нідема у визначенні місця творчої
особи і соціального явища в розвитку філо-
софських і наукових знань.

У вступі автор говорить про те, що ки-
тайська філософія розглядатиметься ним
винятково щодо розвитку наукової думки.
При цьому Нідем відразу вказує на
загальновідомий факт, що в Китаї навіть
слово “філософія” не означало того, що під
ним розумілося в Європі, воно виступало
більш етичним і соціальним ученням, ніж
метафізичним. Дж. Нідем указує на те, що,
хоча даоси та моісти створили системи
натуралістичного світогляду і зробили
перші спроби досліджень у напрямі роз-
витку логіки, проте даний напрямок не от-
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римав свого подальшого розвитку
[Needham 1956, 1].

Слід зазначити, що Нідем з усіх на-
прямків китайської думки лише два харак-
теризував як власне філософські – це кон-
фуціанство і даосизм, – оскільки в даних
вченнях робився акцент на вивченні цього
світу, а не потойбічного.

У викладі матеріалу першого розділу
автор справедливо віддає пріоритет конфу-
ціанству39, виходячи з хронологічного
принципу – “Жу цзя (конфуціанці) і кон-
фуціанство”. Насамперед, подається за-
гальна характеристика школи. Далі Нідем
визнає той факт, що конфуціанство мало
найбільший вплив на розвиток китайської
інтелектуальної історії. Проте учений в ціло-
му негативно ставиться до конфуціанства,
яке, на його погляд, мало гальмуючий
ефект на розвиток наукової думки в Китаї.
Хоча були й деякі позитивні моменти; це
визначається ним як подвійне ставлення
конфуціанства до науки.

Спочатку Нідем звертається до вчення
першого філософа Китаю Конфуція40, і вка-
зує на те, що найважливішим його внеском
було введення революційних ідей в уявлен-
ня про систему освіти, яку він позбавив
ієрархічності та класового розмежування.
На думку Нідема, доктрина Конфуція
містила в собі деякі істотні елементи су-
часної демократичної думки та ідею необ-
хідності універсальної доступності освіти,
що, у свою чергу, дозволяє припустити на-
явність потенційних можливостей розвит-
ку науки (об’єктивність істини).

З усіх аспектів раннього конфуціанства
дослідник зупиняється на доктринах люд-
ської природи, теорії “багатоступінчастості
душі”, розглядає гуманістичну концепцію
Сюнь-цзи41, функціонування конфуціанства
як ортодоксії феодального бюрократизму і
як релігії. Нідем вважає, що причина ан-
тинауковості конфуціанства пов’язана з
тим, що їх спекулятивні побудови були спря-
мовані на збагнення (=досягнення) дао42,
етичного порядку всесвіту, тотожного іде-
альному порядку в людському суспільстві.
Даний підхід, на думку Нідема, не мав на
увазі відмінності людини від соціальної лю-
дини, і соціальної людини – від природи в
цілому, а тому пізнання – це пізнання люди-
ни. Така постановка гносеологічної пробле-
матики виключала пізнання природи, нау-
кову інтерпретацію і розвиток техніки. Таким

чином, раннє конфуціанство було зосеред-
жене винятково на етичних проблемах, що
були невід’ємними від політики. Важливою
характеристикою конфуціанства є визначен-
ня його подвійного відношення до науки.
Нідем вважає, що конфуціанство раціональ-
не по своїй суті, але боротьба з надприрод-
ними уявленнями сприяла зародженню
науки в Китаї; при цьому надмірна зосеред-
женість (і навіть замкнутість) на інтересах
людського суспільства виключила зі сфери
його дослідницьких інтересів навколишню
дійсність.

На думку Нідема, подальший розвиток
конфуціанства мав небагато спільного із
розвитком наукових знань. Тому Нідем при-
діляв увагу лише вченням Мен-цзи43 і
Сюнь-цзи, в яких було представлено два
протилежних погляди на розуміння приро-
ди людини. В цій філософській дискусії про
“добрий” або “злий початок” людської при-
роди вчений вбачає в зародковому стані всі
ті суперечності, які пізніше мали місце в
історії розвитку наукової думки Китаю та
Європи. Це боротьба августианізму проти
пелагіанства, оптимізму XVI століття –
проти теологічного песимізму, неоламаркіз-
му – проти менделєвської генетики, різно-
го роду оцінки ролі природи і єства природи
в біології людини. Загалом Нідем вважає,
що у подальшій історії конфуціанство пока-
зало себе як супротивник розвитку науко-
вих знань, оскільки його представники вис-
тупали проти теоретичних досліджень і за
те, що закони природи можна пізнати шля-
хом вивчення людських традицій та історії
[Needham 1956, 3–32].

У другому розділі “Дао-цзя (даоси) і
даосизм” автор переходить до іншого важ-
ливого філософського напрямку традицій-
ного Китаю – даосизму44, порівнює його з
доаристотелевською грецькою філософією
і визначає даосизм як основоположне вчен-
ня по відношенню до формування наукових
знань у Китаї. Нідем різко критикує попе-
редню європейську історико-філософську
традицію інтерпретації даосизму і визначен-
ня його місця в розвитку наукової думки.
Нідем вважає, що головним у даосизмі є
не його релігійний містицизм і метафо-
ричність (міфо-поетика), а позитивний
вплив на розвиток науки. Підтвердження
цьому англійський філософ знаходить в ос-
новних концептах і методах даосизму –
вчення про дао, єдність і спонтанність у
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визначенні природи (автомати, органі-
цизм, причинність і телеологія), форму-
вання наукового спостереження до широ-
кого кола природних феноменів (водний і
жіночий символи, поняття поступливо-
го, атараксія, дія всупереч природі
(вэй45) і його протилежності (у вэй), емпі-
ризм), позитивний вплив магії при форму-
ванні понять зміни, перетворення і
відносності.

Нідем вважає, що даоси знаходилися на
вірному шляху у формуванні наукового
підходу в пізнанні дійсності, заклали основи
хімії, мінералогії, ботаніки, зоології і фарма-
цевтики не лише в Китаї, але й у всій Східній
Азії. Джозеф Нідем указує на паралелі між
даоською філософією та досократівською
й епикуріанською філософією Греції. При
цьому, даючи загальну оцінку, він підкрес-
лює, що даосизм так і не підійшов до точ-
ного визначення експериментального
методу, до створення понятійно-катего-
ріального апарату (відсутність логіки) і си-
стемності спостережень за природними
явищами.

Окремо автор говорить про ставлення
даосів до знання і суспільства. Нідем вірно
помітив, що даосизм виступав проти знан-
ня як схоластичної науки про ранги (звідси
походить опозиція конфуціанству), але при
цьому – за пізнання природи. Сам же даось-
кий ідеал устрою суспільства і держави
виражався в архаїчних формах політично-
го колективізму (кооперативний при-
мітивізм)46. Тому автор далі переходить до
опису засудження даосами класової дифе-
ренціації, даоського визначення соціальної
гомогенності (пу47 і хунь-дунь48), історії
легендарних бунтівників і “дигерів” Сюй
Сіня і Чжень Сяна, проводить паралелі між
китайським “золотим століттям” і євро-
пейськими еквівалентами, а також
співвідносить науку і демократію.

Не була залишена осторонь дуже цікава
і важлива для визначення специфіки даного
філософського напрямку проблема
співвідношення даосизму з шаманізмом
(розділ “Шамани, у і фан-ши”). Далі
Нідем аналізує антропологічну аксіологію
даосизму як досягнення матеріального без-
смертя шляхом виконання дихальних і геліо-
терапевтичних методів, гімнастичної і сек-
суальної техніки, а також подає агіографію
китайських безсмертних і співвідношення
сотеріології з організмічною філософією.

На завершення Нідем, дотримуючись
розподілу даосизму на “філософський” і
“релігійний”, дає характеристику цього нав-
чання як релігійного напрямку. Роблячи
висновки, автор вказує на прогресивний
характер даосизму, на його якнайглибші
наукові прозріння в розумінні універсаль-
ності процесу змін і перетворень. При цьо-
му з позицій формування тих самих науко-
вих пріоритетів даосизм не зміг остаточно
визначити наукові елементи своєї філософії,
в чому, на думку вченого, винна соціально-
економічна система феодального бюрокра-
тизму в Китаї, яка не сприяла даному про-
цесові. Загалом Джозеф Нідем високо
оцінює і конфуціанство, і даосизм, вважаю-
чи їх досьогодні головними філософськими
напрямками, які багато в чому визначають
характер розвитку китайської думки
[Needham 1956, 33–164].

Наступними філософськими напрямка-
ми, до яких звертається в своєму дослід-
женні Нідем, стали школи мо-цзя (моіс-
ти)49 і мін-цзя (логіки)50 (розділ “Мо-цзя
(моісти) і мін-цзя (логіки)”). Представ-
ники цих шкіл часто дотримувалися проти-
лежних позицій з деяких принципових поло-
жень. Проте Нідем об’єднує їх в одному
розділі. Це викликано тим, що дані філо-
софські напрямки співпадали за науковою
проблематикою – це дослідження законо-
мірностей мислення та пізнання, що вело їх
до розробки логіки, тобто формування нау-
кового методу. В даному розділі Нідем дає
характеристику релігійного емпіризму зас-
новника моізму Мо-цзи51, наукової думки в
моістському каноні52, філософії Гунсунь
Луня53, парадоксів Хуей Ши54, формальної
або діалектичної логіки. Безумовно, ці філо-
софські напрямки викликали особливий
дослідницький інтерес з боку Нідема, ос-
кільки саме їм належала спроба вироблен-
ня наукової логіки. На відміну від конфуціан-
ців, які цілком були орієнтовані на
етико-політичну проблематику, і даосів, які
були “зачаровані” вічними природними
змінами, моістам була цікава фізика і ме-
ханіка. Причому в еволюції моізму спосте-
рігається перехід від проблем етико-
політичних і релігійних у ранній період до
наукової логіки, науки і військових техно-
логій. У результаті представниками цієї
школи були закладені основи для розвитку
основних концепцій природних наук в Азії.
Нідем вказує на те, що моісти розглядали
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у своїх працях проблеми почуття і відчут-
тя, причинності, класифікації, єдності і про-
тилежності, зв’язки цілого та його частин,
говорили про мінливість і про роль сумніву
в розвитку науки, але вони так само, як кон-
фуціанці і даоси не визначили загальної на-
укової теорії. Не зважаючи на це, у працях
моістів присутні аргументи про “мислення
у формі моделей”, що дуже нагадують ідеї
дискусій другої половини ХХ століття з ло-
гіки наукових “моделей”, особливо щодо
менш точних наук.

Переходячи до філософської школи мін-
цзя (школи імен або логіків) Дж. Нідем зо-
середжує свою увагу на її двох основних
фігурах – Гун Суньлуні і Хуей Ши. Перший
з них у процесі дослідження природних
явищ прийшов до проблем, які, як указує
Нідем, привели європейських філософів до
розмежування первинних і вторинних влас-
тивостей. Гун Суньлунь прагнув показати,
що універсальне незмінне, а поодиноке зав-
жди мінливе. Хуей Ши своїми соціально-
політичними поглядами був ближче до да-
осів, оскільки виступав проти соціальних
привілеїв і захищав політику пацифізму. Але
важливіше те, що його головними інтере-
сами були наука і логіка; про це можна су-
дити з його парадоксів, що дійшли до на-
шого часу. Дж. Нідем визначає ці
парадокси, розділивши їх на групи:
1) відносність і всеосяжність зміни; 2) не-
скінченність і проблеми, що пов’язані з ато-
мізмом; 3) класифікація; 4) роль мислення,
епістемологія; 5) потенційність і дієвість; 6)
чудеса природи, що здаються парадоксаль-
ними [Needham 1956, 164–203].

Хоча школа легістів55 (законників) в
історії філософії стародавнього Китаю за
ступенем важливості традиційно посідає
третє місце після конфуціанців і даосів,
Нідем розміщує їх після моістів і логіків у
розділі “Фа-цзя (легісти)”. Це не випадко-
во. Дійсно, філософія школи фа-цзя стала
тією ідеологічною основою, на якій інсти-
туалізувалася вся офіційна ідеологія тради-
ційного Китаю в синтезі з даосизмом і кон-
фуціанством. У результаті цього і
сформувався той специфічний китайський
варіант феодально-бюрократичної держа-
ви, суперечки про природу якого не замов-
кають до сьогодні в середовищі філософів,
істориків та китаєзнавців. Але для Нідема
основним пріоритетом в еволюції людсько-
го суспільства є розвиток науки, і, на думку

вченого, феодально-бюрократичний устрій
держави гальмував і блокував початки на-
укового пізнання. Тому у Дж. Нідема не зу-
стрічаємо будь-якої симпатії чи інтересу до
легистів, які сприяли встановленню саме та-
кого устрою держави [Needham 1956, 204–
215].

Аналіз фундаментальних ідей
китайської науки

Після завершення дослідження основ-
них філософських, ідеологічних і релігійних
витоків формування китайської науки
Нідем переходить до визначення її фунда-
ментальних ідей (розділ “Фундаментальні
ідеї китайської науки”). Починається
аналіз з етимологічних витоків найважли-
віших наукових термінів, що є, мабуть,
першою спробою в історії філософії
встановлення обсягу і змісту категоріаль-
но-понятійного апарату традиційної
китайської філософії. Нідем систематизує
матеріал у вигляді кількох таблиць і
показує, як на фоні буденного життя ви-
роблялася ідеографія, яка, кінець-кінцем,
набуває абстрактних значень, тобто фор-
муються поняття. Далі автор переходить
безпосередньо до аналізу і характеристи-
ки тих концептів, що, на його думку, так чи
інакше стосувалися формування наукової
думки: 1) теорія п’яти елементів у сін;
2) теорія двох головних світових сил інь–
ян; 3) протонаукове використання струк-
тури символів, що представлені в “Книзі
змін” (“І цзін”).

Аналізуючи школу натуралістів (інь–ян
цзя)56, автор описує розроблену ними тео-
рію п’яти елементів, а також витоки і розви-
ток цієї концепції, проводить її компаратив-
ний аналіз по відношенню до теорій елемента
в інших народів. Нідем указує на те, що ця
теорія була натуралістичною і науковою, ос-
кільки представляла собою спробу класифі-
кації матеріальних речей та їхніх властивос-
тей. При цьому матеріальні речі сприймалися
натуралістами конкретно-чуттєво, а кос-
мос – як єдине ціле, як організм. Хоча нату-
ралісти мали відношення до алхімічної тра-
диції стародавнього Китаю, але ці заняття
дозволили їм скласти список мінералів,
хімічних речовин і рослин. Ідеї школи інь-ян
мали великий вплив на інші філософські нап-
рямки; це визначається Нідемом як конфу-
ціансько-натуралістичний синтез у період
Хань (III ст. до н.е. – III ст. н. е.).
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Нідем аналізує також китайське уявлен-
ня про причинність у світі природи, що по-
в’язується ним зі встановленням того або
іншого порядку (космогонічного, загально-
виробничого, завоювання) та його оцінка-
ми, а також із символічними кореляціями
(школами, які їх розробляли, критикою і
сприйняттям даного підходу). Крім того,
Нідем порівнює китайську причинність з
“піфагорійською” нумерологією. Далі автор
викладає китайську теорію двох фундамен-
тальних сил.

Дослідження принципів органіцизму,
причинності і корелятивності приводять
Нідема до визначення корелятивного
мислення і витоків філософії органіциз-
му. На завершення Нідем підходить до
аналізу системи “Книги змін”, рекон-
струюючи процес виникнення абстракт-
них концепцій із прислів’їв-ознак. Філо-
соф дає визначення універсального
концепту-архіву “Книги змін”, робить
визначення триграм і гексаграм для
більш пізньої китайської наукової думки,
розглядає “Книгу змін” як “адміністра-
тивний підхід” до природних явищ, до
бюрократичного суспільства і до філо-
софії організму. Особливо Нідем зупи-
няється на впливі “Книги змін” на фор-
мування бінарної арифметики Лейбніца.

Закінчуючи аналізувати цей розділ
праці Дж. Нідема слід окремо зупинити-
ся на порівняльній оцінці розвитку науко-
вих знань у Китаї та Європі. Важливим
спостереженням Нідема є його зауважен-
ня про те, що у старогрецьких матема-
тиків більший інтерес виявлявся до вив-
чення геометрії, а в Китаї – до алгебри,
що в певний період визначило пріоритет
китайських учених в цій галузі знань.
Учений вважає, що сучасна наука прагне
відійти від механістичного підходу, який
отримав розвиток на основі ньютонів-
ських принципів опису світу. Такі спроби
у філософії були зроблені Уайтхедом, і далі
цей рух отримав розвиток у гуманітарних
і природничо-наукових дисциплінах. По-
в’язано це було з пошуком і розробкою
нової методології – гештальт-психології
Келлера, еволюціонізму Ллойда Моргана
і С. Александера, холізму Сматса, реаліз-
му Селларса, діалектичного матеріаліз-
му Ф. Енгельса, К. Маркса та їхніх по-
слідовників. При цьому Нідем вказує на
те, що передувала цьому процесові філо-

софія Гегеля, Лотца, Шеллінга, Гердера і
Лейбніца [Needham 1956, 216–345].
Визначення ролі псевдонауки і скеп-

тичної традиції у формуванні
наукових знань у Китаї

Окремий розділ свого дослідження роз-
витку наукових знань у Китаї Дж. Нідем
присвячує так званій псевдонауці і скеп-
тичній традиції, які, на думку вченого, да-
ють можливість більш повно і цілісно пред-
ставити досліджуваний предмет. Так само,
як і в усіх інших стародавніх культурах,
філософському і науковому світогляду пе-
редують міфологічні погляди на природу,
якому властиві різні практики, засновані на
марновірствах. У стародавньому Китаї це
було пов’язано з різними практиками: 1) во-
рожінням на бичачих лопатках і ворожін-
ням на листку деревію; 2) ідеографічним і
символічно-нумерологічними виразами ста-
родавніх ворожильних практик (пункт 1)
“Книгою змін”; 3) астрологією; 4) вірою у
вдалі та невдалі дні; 5) прогнозами десяти-
ричними та дванадцятиричними циклічни-
ми символами; 6) геомантією (фен-шуй);
7) фізіогномікою і хіромантією; 8) ворожін-
ням по снах57; 9) ворожінням по знаках.
Аналізуючи ці практики, Нідем робить дуже
важливий висновок, що псевдонаукове і про-
тонаукове знання часто приводило до важ-
ливих відкриттів у сфері практичного досл-
ідження природних явищ. Важливою
межею китайської протонауки Нідем спра-
ведливо називає властивий їй емпіризм, що
є важливою складовою при формуванні на-
укового світогляду.

Наступним основоположним елементом
розвитку науки Нідем визначає скептицизм
(критичний дух), характерний для всієї тра-
диційної китайської філософії. У праці пока-
заний розвиток скептицизму з періоду дав-
нини (часів династії Чжоу та ранньої Хань)
до пізнього середньовіччя. Особливо Нідем
зупиняється на дослідженні скептичної філо-
софії Ван Чуна58(відцентрової космогонії,
заперечення антропоцентризму, боротьби з
феноменалістами, людської долі). Підводя-
чи підсумок розвитку скептичної традиції,
Дж. Нідем указує на те, що її вищий прояв –
китайські гуманістичні дослідження.

Наявність зрілих гіпотез, що побудовані
на основі використання масивного катего-
ріально-понятійного апарату та експеримен-
тально перевіряються, визначається Ніде-
мом як останній елемент, який сприяв
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розвитку наукових знань у Китаї [Needham
1956, 346–395].

Виникнення ідеалістичних кон-
цепцій та їх вплив на розвиток науки
і філософії у середньовічному Китаї

До цього моменту в роботі Нідема йшло-
ся про власне китайські філософські вчен-
ня. Аж до проникнення в Піднебесну
буддизму (ІІ–ІІІ ст. н.е.) розвиток філо-
софських і наукових знань у Китаї проходив
практично автономно, що, власне, і дозво-
лило сформуватися оригінальній китайській
духовній традиції. Проте поява зовнішньо-
го елементу в культурі мислення китайців
приводить до значних змін й у формуванні
китайської науки. Даному питанню присвя-
чений розділ “Буддійська думка”. Нідем
негативно ставиться до впливу буддизму
на цей процес, оскільки саме з буддизмом
привноситься суб’єктивний і метафізичний
ідеалізм, який став перешкодою на шляху
розвитку науки в Китаї. Виходячи з даної
оцінки, при викладі китайського буддизму
автор обмежується власне історичним ас-
пектом проповіді буддизму в Китаї та за-
гальнотеоретичним викладом концепції цьо-
го релігійно-філософського вчення. Далі
Джозеф Нідем переходить до дослідження
впливу на китайську думку з боку ідеаліз-
му, представленого в Китаї переважно філо-
софією майа про нереальність зовнішнього
світу, запозиченою деякими конфуціанськи-
ми школами. На думку Нідема, буддійський
вплив практично не торкнувся даосизму. За-
кономірним явищем в історії китайської
філософії стала реакція на буддійську філо-
софію і спроба повернення до власних ви-
токів. Це відбилося в новому витку розвитку
китайського натуралізму і виникненні нео-
конфуціанства, деякі представники якого все
ж таки продовжували випробовувати на собі
вплив буддійського ідеалізму (наприклад,
Чен Хао та його учні) [Needham 1956, 396–
431].

У розділі “Цзіньські59 і танські даоси
та сунські неоконфуціанці” Дж. Нідем
переходить до одного з найцікавіших пе-
ріодів в історії китайської філософії, коли
відбувається значне оновлення традиційних
учень, даосизму і конфуціанства. Це час,
коли на зміну династії Хань (III ст. до н.е. –
III ст. н. е.), періоду створення централізо-
ваної держави, розквіту китайської культу-
ри приходить період занепаду, що увійшов
до історії під назвою періоду Вей, Цзінь,

Південних і Північних династій (III–VI ст.).
Після завершення правління династії Сунь
(581–618 рр.) – періоду соціально-політич-
ної і економічної стабілізації, наступає пе-
ріод, який можна умовно визначити як Тан–
Сун (династія Тан (618–907 рр.) і Сун
(960–1279 рр.)) – золотий період китайсь-
кої культури. Нідем об’єднує ці етапи стаг-
нації, стабілізації і розквіту в один період.

Триста шістдесят дев’ять років тривав
період стагнації – роздрібненість країни і
міжусобна боротьба між аристократами-
землевласниками. Складна соціально-по-
літична обстановка неоднозначно вплинула
на розвиток науки і філософії в Китаї. Ма-
буть, саме політична нестабільність спри-
яла розповсюдженню серед населення буд-
дійських ідей про ефемерність буття, що
підривало авторитет автохтонних релігійних
і філософських учень. Але при цьому спо-
стерігається прогрес у розвитку матема-
тики, топографії, астрономії, сільському гос-
подарстві, медицині, що, у свою чергу,
позитивно вплинуло і на подальший розви-
ток філософії. При династіях Вей і Цзінь
виникає напружена філософська дискусія
даосів і конфуціанців з буддистами, які при-
внесли невластиві китайській думці ідеаліс-
тичні погляди. Напруження цих диспутів
перевершувало філософські дискусії епохи
Хань. Серед даосів проти ідеалістичних
тенденцій активно виступають Ван Бі60, Бао
Цзін’янь61, Ге Хун 62 та ін., а в період Тан–
Сун це відбилось у творчості таких видат-
них середньовічних китайських мислителів,
як Чєнь Туань63 і Тань Цяо64.

У процесі полеміки з даосизмом і буд-
дизмом, а також під могутнім ідеологічним
впливом з їхнього боку конфуціанство
піддалося значній трансформації. В резуль-
таті формується новий напрямок, що в
західній синології отримав назву neo-
confucianism (неоконфуціанство)65.
Дж. Нідем дає аналіз витоків неоконфуці-
анства і детально зупиняється на творчості
одного з попередників цього вчення Лі Ао66,
у працях якого ставилося завдання онов-
лення і подальшого розвитку конфуціанства
з метою подолання впливу даосизму і буд-
дизму. Після цього здійснюється власне
аналіз неоконфуціанства, його основних кон-
цептів: учення Чжу Сі та його попередників,
поняття великої межі (тай цзі), дослід-
ження універсального зразка; поняття ци
(матерії-енергії) та лі (організації), ево-
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люційний натуралізм у циклічній установці,
заперечення безсмертя і божества. Окре-
мо Дж. Нідем аналізує розвиток неоконфу-
ціанства в золотий період природознавства
(династія Сун). На завершення цього роз-
ділу проводиться компаративний аналіз
філософії Чжу Сі та Лейбніца, який тримав
значний з боку неоконфуціанства, а також
дається визначення філософії органіцизму
[Needham 1956, 432–505].

Наступний період в історії розвитку ки-
тайської філософії знаменується розвитком
ідеалістичних і матеріалістичних систем
(розділ “Сунські і мінські ідеалісти, та
останні великі представники натуралі-
зму”). Розвиток природничо-наукових знань
приводить до певних важливих відкриттів
в області науки і техніки: був винайдений
порох, компас, набірний друкарський шрифт,
вдосконалений календар, створено певну
кількість творів узагальнюючого характе-
ру в галузі техніки сільськогосподарського
і ремісничого виробництва, фармакології та
ін. Ці та інші відкриття, в свою чергу, ста-
вили перед філософією нові проблеми. Для
соціально-політичного життя імперії в пе-
ріод правління династій Сун і Мін була ха-
рактерна висока централізація влади, що
також вимагало нових рішень в області
ідеології. Нідем характерною рисою дано-
го періоду називає пошук моністичної філо-
софії. Потім дослідник переходить до опи-
су концепції найбільшого ідеаліста періоду
Сун – Лу Сяншань67 (друг і опонент Чжу
Сі). Нідем схиляється до думки, що Лу
Сяншаня все ж таки слід віднести до по-
слідовників буддизму (точніше – чань-буд-
дизму68), але при цьому його причетність
до буддизму зводилася до того, що він, як і
багато інших конфуціанців, перейнявши від
буддизму техніку медитації, залишався на
тій конфуціанській позиції, що людина по-
винна бути діяльною (тобто, це заперечен-
ня буддійської доктрини звільнення від
мирських справ). За життя Лу Сяншань був
маловідомим, він не створив систематич-
ного вчення, проте його ідеї через чотири
сторіччя отримали розвиток у філософії Ван
Янміна69, що стала домінуючою серед елі-
ти Китаю в XVI–XVII ст. При цьому Нідем
вірно вказує на те, що, на відміну від своїх
попередників, Ван Янмін висловлює свою
філософію в поняттях надзвичайно
відмінних від його попередників, в тому
числі і Лу Сяншаня. Нідем дає чітку ха-

рактеристику вчення Ван Янміна:
1) зовнішній світ – це світ уяви; 2) всі ма-
теріальні об’єкти – продукти думки світо-
вого духу, в якому так чи інакше ототож-
нювалися думки всіх окремих людей; 3)
природжена інтуїція є умовою можливості
пізнання. Типологізуючи вчення Ван Янмі-
на у порівнянні з європейською філософією,
Нідем робить висновок, що філософія Ван
Янміна передувала філософії Берклі. Крім
того, багато думок Ван Янміна по своїй суті
близькі більш пізнім європейським ідеаліс-
там. Нідем також вважає, що Ван Янмін
задовго до Канта висунув категорію кате-
горичного імперативу.

Крім ідеалістичних тенденцій, в ки-
тайській філософії XVI–XVII ст. почала
формуватися течія, протилежна ідеалізму.
В цей історичний період філософія Чжу Сі
стала найвищою ортодоксальною ідеоло-
гією, яка при цьому була не цілком матеріа-
лістична. В досягненні цієї мети видатну
роль відіграли мислителі, яких Джозеф
Нідем називає “останніми великими пред-
ставниками дійсно китайського натураліз-
му”. Серед них – Ван Чуаньшань70. Як
філософ-матеріаліст і скептик він виступав
проти ідеалістичної традиції школи Лу [Цзю-
юань]–Ван [Янміна] та проти різних форм
марновірств у китайській філософії. На дум-
ку Нідема, він на більш софістичному рівні
звертався до стародавнього конфуціанства.
Тому, примикаючи до неоконфуціанства,
Ван Чуаньшань не приймав його космолог-
ічну доктрину, вважаючи це недосяжною
для міркування сферою. В більшості творів
Ван Чуаньшаня розглядаються різні пробле-
ми історії на матеріалістичній основі. Нідем
повторює думку видатного історика ки-
тайської філософії ХХ століття Фен Юла-
ня71 про те, що сучасні китайські марксис-
ти повинні характеризувати цього філософа
як прихильника діалектичної філософії і ки-
тайського попередника К. Маркса і Ф. Ен-
гельса.

У своєму історико-філософському аналізі
Нідем звертає увагу на діяльність двох су-
часників Ван Чуаньшаня – Янь Юаня72 та
Лі Гуна73, діяльність яких мала великий
вплив на розвиток матеріалістичного на-
прямку. Силами цих філософів була створе-
на школа “Янь–Лі”, представники якої зак-
ликали до оновлення конфуціанства. Вони
виступали проти схоластики сунського нео-
конфуціанства і пропонували повернутися до
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ідей учених періоду Хань. Цей інтерес до
старовини отримав розвиток у творчості
видатного філософа Дай Чженя74, що вело
до перевідкриття ханьської думки. Дай
Чжень глибоко цікавився науковими пробле-
мами та прагнув створити матеріалістич-
ний монізм. При цьому він спирався на ранні
філософські концепції даосизму і намагав-
ся досліджувати початкові значення слів
“модель”, “організація”, “структура”, ос-
кільки сучасні йому інтерпретації були над-
звичайно далекі від первинних значень.

Філософи школи “Янь–Лі” запропонува-
ли ввести методи навчання, які б спирали-
ся на практичне оволодіння знаннями (сі
дун – “навчання через рух”, або сі син –
“навчання через дію”). Це привело до ре-
волюції в китайській освіті, оскільки впер-
ше вводилося викладання технічних і прак-
тичних дисциплін. Цікаво відзначити, що, на
думку Нідема, саме цей досвід створення
школи нового типу послужив стимулом для
розвитку освіти єзуїтами, а також для всієї
європейської освіти. Нідем вважає, що сис-
тема освіти в Китаї була на той час більш
передовою, ніж в Європі. При цьому Нідем
справедливо вказує на те, що остаточні
висновки необхідно зробити лише після
здійснення перекладу всього текстуально-
го матеріалу, що стосується роботи даної
школи.

За справедливим зауваженням Нідема,
більшість китайських філософів і вчених у
даний період займалися переважно розвит-
ком історії, філології і археології, що приве-
ло до створення величезного масиву знань
про людське минуле. Але при цьому вчені
відійшли від природничо-наукової пробле-
матики, тому в розвитку наукової думки в
Китаї спостерігається певний застій. Вод-
ночас в європейській науці відбувається
справжній прорив, пов’язаний з діяльністю
Галілея, Гарвея, Ньютона, Коперніка та ін.
Відтоді китайська наука вже ніколи не до-
сягала рівня європейської науки. Вже на-
прикінці XVI ст. в столиці китайської імперії
з’являються представники західноєвро-
пейського постренесансу, які запропонува-
ли китайським ученим приєднатися до своїх
європейських колег з метою створення
“нової, або експериментальної філософії”,
що служила б перетворенню світу. Відтоді
бере свій початок історія розвитку сучас-
ної науки в Східній Азії [Needham 1956, 506–
511].

В останньому розділі Джозеф Нідем
проводить порівняльний аналіз становлен-
ня закону в Китаї і на Заході (розділ
“Людський закон і закони природи в
Китаї і на Заході”). Насамперед він ха-
рактеризує загальні джерела природного
закону для юристів і законів природи в науці.
Відносно китайського варіанту становлен-
ня природного закону і позитивного закону
в китайській юриспруденції автор указує на
специфічні особливості, як-от: опір кодифі-
кування, відношення закону і феноменаліз-
му як єдність етичного та космічного по-
рядку. Окремо наводиться порівняльний
аналіз соціального аспекту закону в Китаї
та античній Греції. Для більш поглибленого
компаративного аналізу Нідем дає харак-
теристику етапів розвитку в месопотам-
сько-європейському диференціюванні при-
родного закону і законів природи, а також
ухвалення законодавчої метафори в приро-
дознавстві Ренесансу. При описі власне
китайської думки і законів природи прово-
диться аналіз категоріально-понятійного
апарату та основоположних концептів: фа75

(позитивного закону), лі76 (добрих звичаїв),
і77 (правосуддя), тянь фа78 (природного
закону) і мін79 (визначення), люй (повчання
і стандартного камертон-дудки), ду (про-
міряних градусів астрономічного руху), цзі-
ган (зв’язку, природної причинної обумов-
леності), сянь (конституції), лі (моделі) та
цзе (правил, що застосовуються до частин
цілого), недієвості і законів природи, запе-
речення астрономічного законодавчого
підтвердження спонтанності і свободи при-
роди, філософії органічних рівнів (лі та цзе
в неоконфуціанстві), – а також конкрети-
зується специфіка цього питання відносно
закону в буддійській думці. Далі автор
детально зупиняється на тому варіанті по-
рядку, що виключає закон, тобто: 1) судові
процеси над тваринами; зіставлення євро-
пейського і китайського ставлення до біо-
логічних відхилень; 2) психологію перева-
жання і надмірну абстракцію; 3) порівняльну
філософію закону в Китаї і Європі; 4) зміну
концепцій божества. Дж. Нідем вважає, що
існує єдиний процес розвитку науки, а тому
вказує, що наукова думка в Китаї розвива-
лася силами сотень філософських шкіл, але
в XVII столітті вона стала частиною світо-
вої системи сучасної науки (modern
science). Нідем, порівнюючи китайську тра-
диційну філософію і античну, знаходить ба-
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гато схожих рис між раннім даосизмом і
досократиками, між моістами, логіками і
перипатетиками, але при цьому вказує на
істотну відмінність у формуванні розумін-
ня закону і божества. На завершення свого
дослідження автор робить достатньо сміли-
вий висновок про те, що фундаментом роз-
витку сучасної наукової думки стала ста-
родавня китайська філософія, а не
європейська [Needham 1956, 512–583].

Висновки
В результаті проведеного детального

аналізу історико-філософської частини про-
екту “Наука і цивілізація в Китаї” були вста-
новлені основні риси історико-філософської,
наукознавчої та компаративістської кон-
цепції Джозефа Нідема стосовно розвитку
філософії і науки в традиційному Китаї, які
зводяться до таких основних положень:

1. Філософія є переважно етичним і со-
ціальним навчанням, ніж метафізичним.

2. Системи натуралістичного світогля-
ду і розвиток логіки не отримали свого ос-
таточного розвитку.

3. З усіх напрямів китайської думки лише
два визначаються як філософські – це кон-
фуціанство і даосизм, оскільки в цих на-
вчаннях робився акцент на вивченні цього
світу, а не потойбічного.

4. Конфуціанство визначається двоїстим
ставленням до процесу формування науки:
1) позитивне, оскільки мало найбільший
вплив на розвиток інтелектуальної історії;
2) негативне, оскільки в цілому гальмува-
ло розвиток наукової думки в Китаї.

5. Причина антинауковості конфуціан-
ства пов’язується з тим, що гносеологічна
проблематика була зосереджена на со-
ціальній людині, що, відповідно, виключало
пізнання природи, наукову інтерпретацію і
розвиток техніки.

6. Головною рисою даосизму є його по-
зитивний вплив на розвиток науки; це по-
в’язано з формуванням наукового підходу
в пізнанні дійсності та основ хімії, мінера-
логії, ботаніки, зоології і фармацевтики не
лише в Китаї, а й в усій Східній Азії.

7. Даосизм розділяється на “філософ-
ський” і “релігійний”.

8. Філософські школи мо-цзя (моісти) та
мін-цзя (логіки) внесли великий внесок у
дослідження закономірностей мислення і
пізнання, що вело їх до розробки логіки, тоб-
то формування наукового методу.

9. Моісти розглядали у своїх працях про-
блеми почуття та відчуття, причинності,
класифікації, єдності і протилежності, зв’язки
цілого і його частин, говорили про мінливість
і про роль сумніву в розвитку науки.

10. Розробки школи логіків вели до роз-
межування первинних і вторинних власти-
востей, визначення незмінного (універсаль-
ного), і мінливого (приватного).

11. Основними інтересами мислителів
школи мін-цзя були наука і логіка, про що
можна судити з визначених ними пара-
доксів, що дійшли до наших часів.

12. Ідеологічне навчання школи логістів
стало опорою феодально-бюрократичної
держави, що негативно вплинуло на розви-
ток наукового світогляду.

13. Жодна з філософських шкіл тради-
ційного Китаю не виробила загальної нау-
кової теорії.

14. Формування наукової думки базува-
лося на теорії п’яти елементів у сін, теорії
двох головних світових сил інь–ян та прото-
науковому використанні структури символів,
що представлені у “Книзі змін” (“І цзін”).

15. Псевдонаукове та протонаукове знан-
ня часто приводило до важливих відкриттів
у сфері практичного дослідження природ-
них явищ.

16. Китайській протонауці був властивий
емпіризм, що є важливою складовою при
формуванні наукового світогляду.

17. Основоположним елементом для
розвитку науки є скептицизм, характерний
для всієї традиційної китайської філософії.

18. Зрілі гіпотези, побудовані на основі
використання масивного категоріально-
понятійного апарату та ті, що експеримен-
тально перевіряються, сприяли розвитку
наукових знань в Китаї.

19. Під впливом буддизму, що проник до
Китаю, формуються ідеалістичні концепції, що
в результаті призвело до сплеску могутніх
філософських дискусій і реформування кон-
фуціанства (виникнення неоконфуціанства).

20. Період Сун (960–1279 рр.) – піковий
етап у розвитку природничо-наукових знань;
після нього китайські учені були зосереджені
на дослідженнях винятково гуманітарної
спрямованості (історії, філології і археології).

21. Багато філософських концептів тра-
диційного Китаю передували аналогічним
ідеям, що виникли в європейській філософії
(органіцизму, ідеалістичним концепціям,
категорії категоричного імперативу та ін.).
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22. Наукова думка в Китаї розвивалася
з давнини силами сотень філософських шкіл,
але в XVII столітті вона стала частиною
світової системи сучасної науки. При цьо-
му фундаментом розвитку наукової думки
стала стародавня китайська філософія, а не
європейська.

Подальше вивчення концепції Джозефа
Нідема відносно розвитку філософського і на-
укового світогляду в традиційному Китаї має
бути зосереджене на поглибленому аналізі
оціночних і методологічних підходів ученого в
дослідженні ним різних філософських шкіл, їхніх
концептів і категоріально-понятійного апарату.

1 Про наукову біографію Дж. Нідема докл. див.: [Кіктенко 2003].
2Ван Лін (Wang Ling), Трініті Коледж (Кембридж), PhD., синолог, історик, член Академії Синіка.
3 Френсіс Кроуфорд Буркіт (Francis Crawford Burkitt) (1864–1935) – професор богослов’я

Кембриджського університету, запропонував нові методи дослідження Біблії, з 1905 року – член
Британської Академії.

4 Едвард Гренвіл Браун (Edward Granville Browne) (1862–1926 pp.) – сходознавець, професор
персидської мови Кембриджського університету, дослідник маніхейства, провідний фахівець з
персидської культури і літератури.

5 Густав Халоун (Gustav Haloun) (1898–1951 рр.) – синолог, професор китайської мови
Кембриджського університету, з 1938 року до самої смерті очолював кафедру китаєзнавства в
Кембриджі. Був представником європейського материкового китаєзнавства, тому розповсюджував
його традиції в Англії.

6 С. Адлер (Mr. S. Adler) (Кембридж).
7 Брайан Дерік (Mr. Derek Bryan) (Кембридж).
8 Чен Де-кун (Dr. Cheng Te-Khun) (Кембридж).
9 Дороті Эммет (Dorothy Mary Emmet) (Манчестер) (1904–2000 рр.) – видатний філософ і педагог,

протягом більш ніж 20 років очолювала відділ філософії в Манчестерському університеті, виступила
з критикою логічного позитивізму, розробляла проблеми соціальної та політичної філософії,
проблеми співвідношення індивідуума та моральних принципів.

10 Арнольд Кослов (Arnold Koslow) (Нью-Йорк) – філософ, наукові інтереси пов’язані з
філософією й історією науки, філософією математики, філософією мови, метафізикою, основами
логіки, на сьогодні – почесний професор у відставці.

11 Д. Леслі (Mr. D. Leslie) (Кембридж).
12 Ляо Хун-ін (Miss Liao Hung-Ying) (Mrs. Bryan) (Кембридж).
13 Лу Гевей-Дечжань (Lu Gwei-Djen) (Париж) (1904–1991 рр.), біохімік, учасник проекту “Наука

і цивілізація в Китаї”, друга дружина Дж. Нідема.
14 Лучіано Петех (Luciano Petech) (Рим) – сходознавець, діапазон наукових інтересів

розповсюджується від китайської історії та відносин з Південною Азією до історичної географії
Індії. Проте центральною науковою проблематикою є дослідження історії Тибету й гімалайських
країн. Двічі обирався на посаду президента Міжнародної асоціації тибетології (1989–1995). На
сьогодні – почесний професор у відставці Східно-азіатської історії Відділу сходознавства Римського
університету (Італія).

15 Едвін Пуллібленк (Edvin George Pulleyblank) (1922–?) – синолог, фахівець з джерелознавства та
історіографії Китаю, в 1954 році, після смерті Г. Халоуна (див. зноску 4) обійняв посаду завідуючого
кафедри історії Кембриджського університету, член Королівського азіатського товариства (з 1954 р.).

16 Отто ван дер Шпренкель (Dr. Otto van der Sprenkel) (Лондон).
17 Дж. Вудгер (Prof. J. H. Woodger) (Лондон).
18 У Ши-Чжан (Dr. Wu Shih-Chhang) (Оксфорд).
19 Етьєн Балац (Dr. Etienne Balazs) (Париж) – синолог.
20 У. Добсон (William Arthur Charles Dobson, (1913–?) (Торонто) – американський лінгвіст, у

1948–1952 рр. професор Оксфордського університету, його праці “Late Archaic Chinese” (1959),
“Early Archaic Chinese” (1962 р.), “Late Han Chinese” (1964) після граматики Габеленца вважаються
найбільш вагомими філологічними роботами, що присвячені давньокитайській мові.

21 Уолтер Пагель (Dr. Walter Pagel) (Лондон) (1898–1983 рр.), історик науки.
22 Дороті Сінгер (Dr. Dorothea Singer) (Par)
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23 П. ван дер Лун (Piet van der Loon) (1920–?) (Кембридж), голландський синолог, один з ініціаторів
організації щорічних міжнародних зустрічей молодих китаєзнавців (з 1948 р.; після 1973 р. вони
перетворилися на конгреси European Association of Chinese Studies, що проводяться кожні два
роки), організатор та перший головний редактор (1955–1961 рр.) міжнародного бібліографічного
журналу “Revue Bibliographique de Sinologie”.

24 Р. Монтефьйо (Rev. H. W. Montefiore) (Кембридж).
25 Маргарет Брейтвейт (Mrs. Margaret Braithwaite) (Кембридж).
26 Марта Ніл (Mrs. Martha Kneale) (Оксфорд).
27 Е. Вейд (Prof. E. S. Wade) (Кембридж).
28 Шэклтон Бэйли (Mr. Shackleton Bailey) (Кембридж).
29 Едвард Конзе (Mr. E. Conze) (Лондон), філософ, буддолог.
30 Дьорк Бодде (Derk Bodde) (Філадельфія). 1909. Американський китаєзнавець, фахівець у галузі

історії, філософії, права і культури Китаю. Асистент професора китаєзнавства (1938–1944 рр.),
професор, викладач китайської мови, історії китайської культури, філософії, громадянської історії
(1944–1975 рр.) Пенсильванського університету, член Американського товариства орієнталістів (1958–
1959 – віце-президент), Асоціації вивчення Азії, Американської академії мистецтва і науки,
Американського філософського товариства.

31 К. Бюнгер (Prof. K. Bunger) (Тюбінген)
32 Е. Дадс (Prof. E. R. Dodds) (Оксфорд).
33 Артур Валей (Dr. Arthur Waley) (Лондон).
34 Стівен Мейсон (Dr. Stephen Mason) (Оксфорд).
35 В. Йетс (Prof. W. P. Yetts) (Амершам).
36 Д. Данлоп (Mr. D. M. Dunlop).
37 Р. Л. Лове (Mr. R. L. Loewe).
38 Дж. Макеван (Dr J. R. McEwan).
39 Конфуціанство (Confucianism). Китайська назва жу [цзя/цзяо] – “(вчення) школи учених-

інтелектуалів”. Найдавніша філософська система й одне з трьох головних етико-релігійних учень
(поряд с даосизмом та буддизмом) Далекого Сходу, виникло в Китаї на межі VI–V століть до н. е.

40 Конфуцій. Латинізована форма китайського Кун Фу-цзи – “Учитель Кун” – Кун-цзи, Кун Цю,
Кун Чжунні. (552) 551, Цзоу в царстві Лу (сучасне місто Цюйфу провінції Шаньдун), – 479 р. до н. е.,
там само. Перший китайський філософ, особистість якого історично перевірена, засновник
конфуціанства.

41 Сюнь Куан. Сюнь-цзи, Сюнь Цін, Сунь Цін. Близько 313 р. до н. е., царство Чжао (південна
частина сучасної провінції Шаньсі), – близько 238 р. до н. е., Ланьлін (сучасна провінція Шаньдун).
Найвидатніший філософ та просвітитель давнього Китаю, який належав до конфуціанської школи,
мав великий вплив з боку філософії даосизму, легізму та моізму. Залишив по собі значну працю,
що відома під ім’ям  автора – “Сюнь-цзи”.

42 Дао. “Путь” (“підхід”, “графік”, “функція”, “метод”, “закономірність”, “принцип”, “клас”,
“вчення”, “теорія”, “правда”, “мораль”, “абсолют”). Одна з найважливіших категорій китайської
філософії. Етимологічно походить від ідеї панування (шоу) у “русі/поведінки” (син). Найближчі
корелятивні категорії – де (“благодать”) и ци (“знаряддя”). Еквівалентами дао часто визнають логос
і брахман.

43 Мен Ке. Мен-цзи, Мен Цзи-юй. Приблизно 372–289 рр. до н. е. Народився у царстві Цзоу
(пізніше – область царства Лу, зараз – південно-східна частина повіту Цзоусянь провінції Шань-
дун). Мислитель, політик, педагог, другий після Конфуція ідеолог раннього конфуціанства.

44 Даосизм. Термін європейської науки, що визначає один з основних напрямків китайської
філософії та традиційної релігії Китаю.

45 Вей. “Діяння”, “звершення”, “здійснення”, “управління”, “робитися”, “ставати”, “бути”. Термін
китайської філософії, що виражає три основні поняття, похідні від його трьох граматичних функцій і з’єднані
уявленням про діяльність (природи або людини). Відповідно,у вэй – це недіяння (“відсутність діяльності”).

46 У марксистській термінології зустрічається визначення первісний комунізм.
47 Пу, дослівно “простота необробленого дерева”, синонім хунь дуня.
48 Хунь-дунь. “Хаос”. Поняття традиційної китайської філософії, особливо притаманне для

даосизму. Має давнє походження, хоча етимологія слова невизначена. В даоській філософії хунь-
дунь позначає аморфну, абсолютно просту і недиференційовану першооснову.
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49 Мо-цзя – “Школа Мо”, школа моістів, моізм, філософський напрямок та організація
послідовників Мо Ді (Мо-цзи, V – початок IV ст. до н. е.). Існувала в епоху Чжаньго (“Виборюючих
царств”, V–III ст. до н. е.).

50 Мін-цзя – “Школа імен”, “логіки”, “номіналісти”, “софісти”, “діалектики”, одна з провідних
давньокитайських філософських шкіл (V–III ст. до н. е.).

51 Мо Ді. Мо-цзи. 468 (або 478, 480, 490 та ін.) до н.е., держава Лу (або держава Сун), – 376 р. (або
403, 392 рр. та ін.) до н.е. Мислитель, політичний діяч, засновник філософської школи і організації
моістів (мо цзя). Розробив оригінальне філософське вчення, яке багато в чому протистояло поглядам
ранніх конфуціанців.

52 Ідеї пізніх моістів (хоу ци Мо-цзя) зафіксовані у шести главах так званого “Канону” (“Мо цзін”,
“Мо бянь”).

53 Гунсунь Лун-цзи, Цзибін. Середина IV ст. до н. е., царство Чжао (сучасна провінція Шаньсі) –
середина III ст. до н. е. Видатний представник “школи імен” (мін цзя) і традиції бянь (“еристики”,
“діалектики”, “софістики”).

54 Хуей Ши. Хуей-цзи. Близько 370 р. до н. э., держава Сун, – близько 310 р. до н. э. Видатний,
поряд з Гунсунь Луном, представник школи мін цзя. За легендою, товаришував з Чжуан Чжоу.
Обіймав посаду сяна (“канцлера”) держави Вей. Трактат філософа “Хуей-цзи” не зберігся.
Вважається автором певного числа парадоксальних суджень. Ймовірно, першим із китайських
філософів у межах проблеми співвідношення “імен і реалій” (мін – ши) чітко поставив питання про
співвідношення мовних висловлювань з позамовними сутностями, а також питання про смисл
термінів та їхніх смислових зв’язків.

55 Легізм (legisme, legalism). Прийняте в західній науці визначення школи фа цзя – “законників”,
одного з основних напрямків давньокитайської етико-політичної думки (від лат. lex, родовий відмінок
legis – закон). В основі легістської доктрини лежить учення про панування єдиного юридичного
закону фа в житті держави.

56 Інь–ян цзя (“Школа інь ян”) – одна з основних філософських шкіл давнього Китаю, яка
зосереджувалася на натурфілософсько-космологічній та окультно–нумерологічній проблематиці.

57 Ворожіння по снах базується на вірі в те, що сни є повідомленнями, посланими душі богами
або мертвими, частіше як попередження. Інтерпретація снів часто мала великий політичний і
соціальний вплив.

58 Ван Чун, за прізвиськом Чжунжень (27 – близько 100 рр. н. е.), давньокитайський філософ-
матеріаліст.

59 Династія Цзінь (265–420 рр.). Розподіляється на два періоди: Західна Цзінь (265–317 рр.) та
Східна Цзінь (317–420 рр.).

60Ван Бі, прізвисько Фу-си. 226, Шаньян (Цзяоцзоши, сучасна провінція Хенань), – 249. Філософ,
один із засновників школи сюанъ сюэ “вчення про потаємне” – синтез конфуціанства і даосизму –
про надчуттєві основи буття й пов’язану з цим вченням діалогічну традицію умоглядних спекуляцій –
“чисті бесіди” (цін тань). Був крупним сановником (шаншулан) у царстві Вей (династія Рання Вей,
220–264). Викладав оригінальні ідеї у коментарях до конфуціанської та даоської класики.

61 Бао Цзін’янь. III–IV ст. Даоський філософ. Єдиним джерелом, в якому він згадується, є розділ
48 трактату Ге Хуна (III–IV ст.) “Баопу-цзи”, де викладається вчення Бао Цзін’яня та розгорнута
критика його ідей. Існує припущення, що Бао Цзін’янь – персонаж, якого вигадав Ге Хун задля
полеміки.

62 Ге Хун. Ге Чжичуань, прізвисько Баопу-цзи (“Мудрець, який охоплює первісну простоту”).
284–363 рр. або 283–343 рр. Даоський філософ і вчений, автор трактату “Баопу-цзи”, теоретик
“вчення про безсмертя” (сянь сюе).

63 Чєнь Туань. Даоський філософ, відомостей про життя якого практично не збереглось.
64 Тань Цяо. Тань Цзіншен. Даоський мислитель. Народився в окрузі Цюаньчжоу (на території

сучасної провінції Фуцзянь). Уникав служби, студіював філософські книжки, що розкривали “вчення
про безсмертя” (сянь сюэ). Основний світ – “Хуа шу” (“Книга про трансформації”), що увійшла до
даоського канону “Дао цзан”, і коментарі до “Лє-цзи”. Основна натурфілософська ідея мислителя
полягає у визначенні “порожнистості” (сюй) як першооснови світу, що трансформується в “дух”
(шень), той – в “пневму” (ци), а остання – у “форми” (сін), які знов повертаються до “порожнистості”.

65 Неоконфуціанство – уся сукупність конфуціанських та “конфуціанізованих” вчень, що були
створені в далекосхідному регіоні з XI ст. до сьогодні.
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Джозеф Нідем про розвиток філософської і наукової думки в традиційному Китаї

66 Лі Ао. Лі Січжи. 772, Ченцзі область Лунсі (на схід від сучасної Ціньаня провінції Ганьсю) або
область Чжао, – 841. Філософ, літератор. Мав великий вплив на буддійську філософію. Робив спроби
використовувати буддійский поняттєвий апарат для аналізу окремих положень конфуціанського вчення.

67 Лу Цзююань. Лу Сяншань, Лу Цзицзін. 26.3.1139, Цзіньсі провінція Цзянсі, – 10.1.1193, Цзінмень
провінція Хубэй. Засновник одного з двох головних напрямків у неоконфуціанстві – Лу [Цзююань]–
Ван [Янміна] школа, або неточно, сінь сюэ (“вчення про серце”). Походив з освіченої та шляхетної
родини, перебував на державній службі. В 1530 році був офіційно включений до числа найбільш
видатних конфуціанців.

68 Чань-буддизм – одна з найбільш впливових китайських буддійських шкіл, “езотеричний”
напрямок в буддизмі махаяни.

69 Ван Янмин. Ван Шоужень, прізвисько Боань. 31.10.1472, повіт Юйяо області Шаосін провінції
Чжецзян, – 9.1.1529, Наньань провінція Цзянсі. Філософ-неоконфуціанець, засновник оригінальної
філософської доктрини у руслі так званого вчення про серце (сінь сюе ), літератор.

70 Ван Чуаньшань. Ван Фучжі, Ван Ернун, прізвисько Цзянчжай. 1619, Хен’ян повіту Хенчжоу
(сучасна провінція Хунань), – 1692, Шичуаньшань (провінція Хунань). Філософ-конфуціанець, у
творчості якого чітко проглядалися матеріалістичні тенденції.

71 Фен Юлань. Фен Чжишен. 4.12.1895, Танхе провінція Хенань, – 26.11.1990, Пекін. Філософ,
історик філософії.

72 Янь Юань. Ічжи, Хунь-жань, прізвисько Січжай. 1635, Фує (сучасна провінція Хебей), – 1704.
Мислитель, педагог.

73 Лі Гун. Ганчжу, прізвисько Шугу. 1659, Баодін, повіт Лісянь (сучасна провінція Хебей), – 1733.
Мислитель, педагог. Учень і послідовник Янь Юаня.

74 Дай Чжень. Дай Дун’юань, Дай Шеньсю. 19.1.1723, Сюнін провінція Аньхой, – 1.7.1777, Пекін.
Філософ-неоконфуціанець, лідер одного (Вань пай) з двох основних напрямків “ханьського вчення”
(хань сюэ, пу сюэ), учений (математик, астроном, лінгвіст, історик та географ).

75 Фа. “Закон” (“зразок” , “правило”, “метод”). Категорія китайської філософії і культури. В широкому
значенні – це зразок, що визначається деонтологічною нормою (перш за все всієї поведінки і дії). У
вузькому значенні фа – юридичний закон, що протистоїть природній “благодаті/чесноті” – де, а в
соціально-правовому аспекті фа – опозиційне ритуальній “благопристойності” (лі).

76 Лі. “Принцип/закон (закон, принцип, атрибут, основа, порядок, мотив, резон, теорія, істина,
правда, ідеал, розум). Одна з основоположних категорій класичної китайської філософії.

77 І. “Обов’язок/справедливість, “належна справедливість” (“обов’язок”, “почуття обов’язку”,
“справедливість”, “доброчесність”, “чесність”, “правильність”, “принцип”, “значення”, “сенс”) –
одна з основоположних категорій китайської філософії, особливо у конфуціанстві. Містить ідею
“правильної (чжен) відповідності (і)” змісту формі, суб’єктивних потреб – об’єктивним вимогам,
внутрішнього відчуття справедливості – зовнішнім імперативам громадського обов’язку.

78 Тянь фа. “Небесный закон”, категорія китайської філософії.
79 Мін. “Визначення”, категорія китайської філософії, корелюється з категорією тянь (“небо”).
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На початку ХХ ст., внаслідок Сіньхай-
ської революції (1911 р.), дві частини
Цінської імперії – Монголія та Тибет отри-
мали нагоду відновити свою незалежність.
Розгортанню національно-визвольного руху
в обох країнах активно сприяв вищий ієрарх
північного буддизму, тогочасний правитель
Тибету – далай-лама ХІІІ. Перебуваючи з
кінця 1904 до середини 1906 р. на теренах
Зовнішньої Монголії, він відіграв вирішаль-
ну роль у зростанні політичної активності
монгольського суспільства. Задля впровад-
ження власної політичної лінії владика три-
мав у себе на службі кількох російських
бурятів. Вони постачали йому потрібну
інформацію та виконували функції посеред-
ників у контактах з росіянами. На сьогодні
багато відомо про життя та діяльність ав-
торитетного бурятського лами А. Доржіє-
ва, вчителя та одного з найближчих рад-
ників далай-лами ХІІІ, який тривалий час
представляв інтереси Тибету в Росії *. Про-
те лише протягом останніх років дослідни-
ки звернулися до факту перебування на ти-
бетській службі інших бурятів (під час
перебування первосвященика у Зовнішній
Монголії) [Белов 1997, 222, 229–232; Ло-
макина 2001, 116–122, 152, 226–230].

В цій статті, на підставі ряду архівних
документів, подається історія групи бурятів,
що працювала на російську дипломатію та
розвідку, а в той же час – і на тибетського
правителя, схиляючись до його амбітних
задумів. Врешті-решт, буряти починають
впроваджувати власну політичну лінію,
спрямовану на підтримку тибетського пер-
восвященика, яка йшла всупереч позиції
російського МЗС. Це дослідження є ціка-
вим не лише з точки зору реконструкції
маловідомих сторінок життя далай-лами, –

воно також дозволяє простежити витоки
пан-монгольських прагнень бурятської елі-
ти, проаналізувати роль бурятського фак-
тору в новітній історії Монголії.

Прибувши в листопаді 1904 р. до столиці
Зовнішньої Монголії – Урги, далай-лама
налагоджує зв’язки з представниками там-
тешнього російського консульства. Позиція
російського уряду в тибетському питанні, а
саме: не допустити захоплення Тибету Анг-
лією і встановлення контролю над ним, при-
мусити Англію визнати інтереси Росії в
Тибеті, – фактично відповідала намірам
тибетського правителя.

У Головному Штабі російської армії в
березні 1903 р. вже ставилося питання про
необхідність організації дипломатичної аген-
тури, що матиме призначення охороняти
російські інтереси в Тибеті, бо “досі все,
що відбувалося у цій далекій країні – відо-
ме з англійських джерел, має для нас ма-
лодоступний характер, і, в усякому разі, стає
відомим надто пізно” [РГВИА, ф. 447, ед.
хр. 60, 30]. Першим таким агентом ще з
1903 р. був бурят Буда Рабданов, чиновник
МЗС, якого росіяни за порадою А. Доржіє-
ва направили до м. Дацзянлу, розташова-
ного на кордоні Тибету з провінцією Сичу-
ань. На думку А. Доржієва, “це місто
вельми зручне для перебування російсько-
го негласного агента... Агент має мож-
ливість без затримки дізнаватися про спра-
ви в Тибеті та повідомляти своєму уряду”
[РГВИА, ф. 165, ед. хр. 5304а, 17]. Б. Раб-
данов прибув на місце призначення влітку
1903 р. під виглядом буддійського ченця і
на правах прочанина мешкав там протягом
кількох років. Офіційно ж він вважався ”сек-
ретарем консульства” в Дацзяньлу. Його
завданням було підтримувати таємно, че-

І.В. Отрощенко
ШЛЯХ ДО ВИБОРУ ПАН-МОНГОЛЬСЬКОЇ ІДЕЇ

(БУРЯТИ МIЖ ПЕТЕРБУРГОМ I ЛХАСОЮ)

* Життя та діяльність А. Доржієва висвітлюється в ряді досліджень у світовій бібліографії. Назве-
мо лише окремо праці: Андреев А.И. От Байкала до священной Лхасы: новые материалы о русских
экспедициях в Центральную Азию в первой половине ХХ века (Бурятия, Монголия, Тибет). Сбор-
ник статей. Санкт-Петербург, Самара; Прага, 1997; Дамдинов А.В. Агван Доржиев: дипломат, по-
литический, общественный и религиозный деятель: Автореф. дис... к-та ист. наук: 07.00.02. / Иркут-
ский гос. ун-т. Иркутск, 1996; Раднаев В.Э. Штрихи к портрету Агвана Доржиева (1854–1938) //
Восток, 1998, № 4. С. 81–92; John Snelling. Buddhism in Russia. The story of Agvan Dorzhiev, Lhasats
Emissary to the Tzar. Rockport, 1993.
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Шлях до вибору пан-монгольської ідеї (Буряти мiж Петербургом i Лхасою)

рез інших осіб, контакти з далай-ламою,
збирати інформацію про дії англійців в Ти-
беті та передавати її російським посланни-
кам у Пекін. Зв’язок із російськими послан-
никами в Пекіні він підтримував через
консула в Ханькоу А. Островєрхова [Белов
1997, 222]. Незважаючи на свою сек-
ретність, діяльність Б. Рабданова не зали-
шилася непоміченою, – чутки про неї про-
никли до англійської преси.

Дещо відступивши від питань, безпосе-
редньо пов’язаних з бурятською агенту-
рою, треба зазначити, що далай-лама ХІІІ
взагалі дуже уважно ставився до бурятів,
котрі безперервним потоком рушили до
Урги вклонитися первосвященику. На по-
чату весни 1905 р. російський консул в Урзі
В. Люба доповідав російському посланни-
ку в Пекіні П. Лєссару, що серед складу
прочан переважали забайкальські буряти,
а з наближенням весни їхній наплив зрос-
тав: прибувало до 300 чоловік щоденно.
Відвідало далай-ламу й все вище
бурятське духовенство, включаючи і бан-
дідо-хамбо-ламу Чойзон-Дорчжи Іролтує-
ва – главу бурятської церковної ієрархії. За
словами консула, вже наприкінці 1904 р.
стало зрозумілим ставлення до владики
буддистів – повне захопленого вшануван-
ня його особистості не лише як глави буд-
дійського світу, але й як істинного лами
високих якостей, святого способу життя і
глибокого проникнення у віровчення.
Ч. Іролтуєв з захватом розповідав консу-
лу, що він сам, а також бурятські лами та
прочани удостоїлись особистого повчання
далай-лами щодо основ віри і були вражені
його вченістю, начитаністю та проникли-
вим розумом. Наведемо уривок виписки з
таємного донесення В. Люби від 29 липня
1905 р.: “Не маючи фізичної можливості
приймати всіх, первосвященик мав обме-
житися лише прийомом найбільш знатних
і впливових осіб, проте особливої його уваги
удостоїлись наші інородці. Таке ставлен-
ня не пройшло повз увагу натовпу і спри-
чинило жваві коментарі, і навіть дало
привід ламам казати, ніби в цьому Далай
Ламою керує розрахунок, оскільки дійсно
наші буряти приносили щедрі дари”.
З іншого боку, через приїжджих забай-
кальських бурятів тибетський ієрарх був
постійно обізнаний зі станом справ у Росії,
на підтримку якої покладав великі споді-
вання [АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 413, 368].

В Архіві зовнішньої політики Російської
імперії зберігся ряд документів, які
свідчать, що тоді російські урядовці досить
серйозно розглядали питання про пересе-
лення далай-лами до Росії. Мабуть, першим
до російських дипломатів звернувся сам
молодий первосвященик, якого не влашто-
вував переїзд до Сініну, що його вимагали
маньчжурські урядовці. В. Люба в таємній
телеграмі від 26 січня 1905 р. доповідав
посланнику в Пекіні, що далай-лама непо-
рушно вірить в допомогу Росії і “просить
притулку” [АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 79, 17].
Далі дипломат стверджував, що приїзд вла-
дики до Росії буде наслідком його власного
рішення, проте, коли здійснюватиметься цей
план, ухилитися від будь-якої участі в ньо-
му чи хоча б таємного сприяння не вдасть-
ся. Тому необхідно завчасно розробити
маршрут і за сприяння Забайкальського
губернатора та двох-трьох надійних бурятів
підготувати все необхідне для перевезен-
ня. Хоча російська дипломатія бажала по-
вернення первосвященика до Лхаси, проте
припускався й інший варіант розвитку подій.
Так у таємній телеграмі, що її було відправ-
лено 3 березня 1905 р. з Царського Села
посланнику в Пекіні зазначалось: “...зали-
шається лише погодитись на переїзд його
у межі Росії, попередивши, що в такому разі
йому буде влаштовано щирий прийом і на-
лежна шана. Зрозуміло, що сприяння пере-
їзду має бути здійснене лише приватним
чином, причому, можливо, слід скористати-
ся послугами Хамбо-Лами Іролтуєва, який
перебуває нині в Урзі і за допомоги відда-
них йому бурятів міг би забезпечити прий-
нятний кінець справи” [АВПРИ, ф. 143, ед.
хр. 79, 33].

Можна припустити, що російська сторо-
на не лише теоретично обговорювала мож-
ливість приїзду тибетського ієрарха, але й
готувалася до цієї надзвичайної події. Серед
приїжджих до Урги бурятів почали поширю-
ватись чутки про виклик Ч. Іролтуєва до
Чити для організації поїздки далай-лами до
Росії. У квітні 1905 р. Ч. Іролтуєв вів пере-
говори з російськими військовими, котрі були
зацікавлені перспективами, що вимальову-
вались. Найближчий радник далай-лами
А. Доржієв постійно підтримував зв’язки з
Ч. Іролтуєвим, а також з багатьма іншими
впливовими бурятами та калмиками, що
мріяли поселити владику в Росії [АВПРИ,
ф. 143, ед. хр. 79, 61].
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Хвилювались і мешканці Забайкалля,
оскільки саме там мав оселитися тибет-
ський первосвященик. Так навесні 1905 р.
Штаб Сибірського військового округу по-
відомляв, що місцеві буряти поводять себе
загадково та дивно. Відмічалося, що їхні
зібрання біля буддійських монастирів (да-
цанів) значно почастішали. Самі буряти
пояснювали цей факт своїми святами, про-
те військові зазначали, що в попередні роки
таких зборів та свят не спостерігалося.
У доповіді Окремого корпусу жандармів
Головному Штабові про “підозрілу поведі-
нку бурятів у Забайкальській області на кор-
доні з Монголією” (від 31 березня 1905 р.)
повідомлялось, що буряти Агі поводять
себе дивно: вони влаштовують збори в да-
цанах (Цугольському та Агінському), а 15
лютого в Цугольський дацан приїздив “го-
ловний монгольський лама” (?) з Урги
[РГВИА, ф. 447, ед. хр. 76, 143]. Саме в
цей час серед бурятів були дуже поширені
чутки та сподівання щодо переселення да-
лай-лами до Гусиноозерського дацану (ре-
зиденція бурятського бандідо-хамбо-лами).
Таким чином, з бурятами Забайкалля у ти-
бетського владики, що потрапив у тяжке
становище, були пов’язані певні надії.
Врешті-решт, 27 квітня 1905 р. В. Люба
доповів: далай-лама просить переказати, що
в силу необхідності повертається до Тибе-
ту з міцною вірою у підтримку Росії в май-
бутньому. Проте шлях додому для моло-
дого первосвященика виявився тривалістю
в кілька років.

Намір скористатися послугами власних
агентів-бурятів, направлених у різні міста
Китаю задля встановлення постійних сто-
сунків з російськими представниками, був
висловлений ієрархом в травні 1905 р., коли
він збирався повертатися до тибетської
столиці – Лхаси. Проте, деякі з бурятів, що
стали потім відомі як агенти далай-лами,
час від часу виконували посередницькі
функції й раніше – починаючи з початку
1905 р. Російський консул в Урзі В. Люба в
таємній телеграмі від 15 червня 1905 р. по-
відомляв, що тибетський правитель запро-
сив супроводжувати його до Лхаси поряд з
кількома освіченими бурятами і волосного
старшину Н. Диликова, котрий замінив
А. Доржієва у контактах консулату з тибет-
цями, і ”чудово володіє російською мовою
та надав нам цінні послуги” [АВПРИ, ф.
143, ед. хр. 79, 108]. На цю пропозицію спер-

шу була отримана згода російської дипло-
матії за умови, що Н. Диликов та його су-
путники будуть супроводжувати владику як
звичайні прочани. Влітку ж 1905 р. (21.07/
3.08) далай-лама мріяв встановити між
Тибетом і Росією телеграфний зв’язок, а
поки що планував “залишити в Росії своїм
уповноваженим А. Доржієва і мати в ролі
постійних агентів чотирьох інтелігентних
бурятів – в Лхасі, Дарсандо, Пекіні та Урзі,
через яких міг би доводити до відома ро-
сійських урядових органів про стан справ в
Тибеті й потреби країни”, а також отриму-
вати повідомлення з Росії [АВПРИ, ф. 143,
ед. хр. 79, 142–143]. Утримання цих
агентів він пропонував розділити порівну, а
спершу воно мало забезпечуватись вик-
лючно Тибетом. Зі свого боку, міністр за-
кордонних справ В. Ламздорф зазначив, що
якщо в майбутньому виявиться виправда-
ним запровадження агентств, імператор-
ський уряд потурбується про призначення
їм деякої нагороди [АВПРИ, ф. 143, ед. хр.
79, 145].

Особливе місце серед довірених бурятів
посідав цугольський волосний старшина
Намдак Диликов, який у квітні 1905 р. в ролі
перекладача при далай-ламі замінив
А. Доржієва. Останній поїхав до Забайкал-
ля чекати на рішення російського МЗС
щодо своєї поїздки в Росію в ролі уповно-
важеного тибетської сторони і вирішив на-
разі не повертатися до Урги. Такий розви-
ток подій поставив російський консулат у
тяжке становище: без А. Доржієва стосун-
ки з первосвящеником були дуже усклад-
нені тибетцями. Для цих контактів і став у
нагоді Н. Диликов. Відтоді він залишався
при тибетському ієрархові секретарем, пе-
рекладачем, чиновником з особливих до-
ручень аж до від’їзду владики з Монголії.
Ц. Жамцарано, майбутній видатний бу-
рятський науковець і суспільно-політичний
діяч, у своєму щоденнику вказував, що
Н. Диликов – безумовно видатна осо-
бистість серед бурятів, зокрема пише істо-
рію бурятського народу [Жамцарано 2001,
272–273]. Поряд із тим, відомий російсь-
кий мандрівник П. Козлов в серпні 1905 р.
зазначав: “Шановний зайсан бурят Намдак
Диликов, який перебуває при Далай-ламі
тепер, імовірно, й в майбутньому, перебу-
ваючи в Лхасі, буде служити провідником
російських інтересів в Тибеті...” [РГВИА,
ф. 2000, ед. хр. 1086, 15].
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Тибетський первосвященик наполегли-
во працював над створенням мережі таєм-
них агентів. Деякі з претендентів на ці по-
сади з часом прославилися як видатні
науковці. Одним з таких бурятів був уже
відомий на той час мандрівник Г. Цибіков,
який 6 липня 1905 р. з групою паломників
прибув до Урги. За словами видатного ро-
сійського буддолога Ф. Щербатського, цей
бурят був відряджений Східним інститутом
(Владивосток) для з’ясування настроїв
монголів у зв’язку з приїздом далай-лами.
Г. Цибіков мав довгу бесіду з владикою і
навіть отримав пропозицію стати до нього
на службу [Ломакина 2001, 154]. В разі зго-
ди, проживати бурятський мандрівник мав
у Пекіні. Як видно, Г. Цибіков відмовився
від цієї пропозиції. Проте тибетський ієрарх
не облишав своїх задумів, розглядаючи па-
ралельно кандидатуру іншого бурята. При-
значення агента до Пекіна було для влади-
ки необхідним задля підтримки постійних
зв’язків з російськими представниками та
отримання інформації про дії китайського
уряду. Ще на початку 1905 р. він відрядив
до Пекіна двох тибетців зі свого оточення
(Барті-гегена та хамбо Лобсан-Данцхана),
проте з часом виявилось, що ці представ-
ники “дуже потребують керівника та пере-
кладача” [АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 413, 258].
До того ж, вони мали обмежені кошти, що
досить-таки уповільнювало вирішення на-
гальних для тибетського первосвященика
питань. Агентом в Урзі владика спершу
планував тимчасово залишити Н. Дилико-
ва, а А. Доржієв мав перебувати в Забай-
кальській області.

Далай-лама ХІІІ разом зі своїм оточен-
ням і супроводом залишив Ургу 2 вересня
1905 р., попрямувавши до Ван-хуре (Туше-
ту-ханський аймак Зовнішньої Монголії),
маєтку можновладного князя Ханда-Дор-
чжи. Там первосвященик мешкав до бе-
резня 1906 р. Туди ж поїхав і молодий фах-
івець Б. Барадійн, відряджений Академією
наук Росії до Тибету з метою вивчення краї-
ни. Тимчасовий управляючий консульством
в Урзі М. Кузьминський в одній зі своїх те-
леграм навіть пояснював цю поїздку вик-
ликом молодого бурята далай-ламою для
перекладу державних документів, що юри-
дично підтверджують незалежність Тибе-
ту від Китаю [АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 79,
201]. За словами самого Б. Барадійна,
спершу він за рекомендацією Н. Диликова

мав їхати до Тибету як належний до ото-
чення далай-лами. Тому він з Урги поїхав
за владикою до Ван-хуре, щоб провести там
зиму. Він вирішив самостійно вирушити до
Лаврану лише остаточно з’ясувавши, що
первосвященик залишиться в Монголії про-
тягом невизначеного часу. З огляду на це
наукове відрядження до Монголії та Тибе-
ту (1905–1907 рр.) Б. Барадійна було обра-
но дійсним членом Російського географіч-
ного товариства.

Документи свідчать, що далай-лама не
збирався поривати зв’язки з російським
консулатом після свого від’їзду з Урги і
навіть просив відрядити до Ван-хуре кон-
сульського чиновника [АВПРИ, ф. 143, ед.
хр. 79, 189]. В екстрених ситуаціях він обі-
цяв направляти до Урги кур’єрів, а також
пропонував підтримувати зв’язок через ке-
рівника тамтешньої тибетської колонії Аг-
вана Чунцзана, хоча, не вважаючи такий
спосіб достатньо надійним, волів важливі
справи вирішувати через пекінського аген-
та Ц. Бадмажапова (в деяких документах
він значиться як С. Бадмажапов). Цирен-
жап Бадмажапов закінчив Ургінську шко-
лу перекладачів; на державній службі
перебував з 1893 р. В серпні 1905 р. тибет-
ський первосвященик виявив намір призна-
чити його агентом в Пекіні задля підтрим-
ки з Росією постійних зв’язків в разі
повернення до Лхаси. З осені 1905 р. цей
бурят, колишній перекладач при цивільно-
му комісарі в Порт-Артурі, відряджений го-
ловнокомандуючим виконувати обов’язки
помічника драгомана при військовому
агенті в Шанхаї, став ланкою між тибетця-
ми (представниками далай-лами) та
російським посланником в Пекіні Д. Поко-
тіловим. Ц. Бадмажапов перебував на гро-
шовому утриманні як державний службо-
вець, а також одержував платню від
тибетського первосвященика [АВПРИ,
ф. 143, ед. хр. 2513, 21]. Окрім підтримки
постійних зв’язків з російськими представ-
никами, владика волів мати детальні відо-
мості про дії китайського уряду. Це
зацікавило російських дипломатів. Так
М. Кузьминський зазначав, що “Бадмажа-
пов міг би здобувати безпосередньо від ки-
тайців відомості, цінні не лише для прави-
теля Тибету, але й для нас” [АВПРИ, ф.
188, д. 413, 259]. Слід згадати ще про двох
агентів – бурятів з Агінської волості Хорін-
ської степової думи Верхнєудинського по-
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віту – Ц. Дабданова, перекладача та сек-
ретаря А. Доржієва, та Ж. Галсанова. Ос-
танній бував у Тибеті і був представлений
тибетському ієрархові разом з Ч. Іролтує-
вим ще на початку 1905 р. Відомо, що вже
тоді цей бурят переказував побажання вла-
дики деяким російським урядовцям.
[АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 413, 102]. Жигміт
Галсанов фігурував у дипломатичному ли-
стуванні як ургинський агент, а Циден Дам-
ба Дабданов, за дорученнями первосвяще-
ника та А. Доржієва, мандрував між
Петербургом та Зовнішньою Монголією.
Зокрема, під час перебування владики в
Урзі, Ц. Дабданов тричі виїздив звідти до
Петербурга з дорученнями від далай-лами.

По переїзді до Ван-хуре владика був зму-
шений тимчасово перервати стосунки з кон-
сулатом в Урзі і, натомість, скористатися
зв’язком через Кяхтинський прикордонний
комісаріат (від Ван-хуре до Кяхти було близь-
ко двохсот верст). Підполковник О. Хитро-
во одержав доручення від Д. Покотілова
налагодити таємний зв’язок із далай-ламою.
Зв’язок здійснювався, зокрема, через буря-
та Р. Бімбаєва, чиновника комісаріату, який,
за дорученням О. Хитрово, мав отримува-
ти кореспонденцію від далай-лами і пере-
правляти її за призначенням. Раднажаб
Бімбаєв був випускником Ургинської школи
перекладачів. Кяхтинський прикордонний
комісар О.Д. Хитрово характеризував цьо-
го бурята як вихованця та улюбленця
Я. Шишмарєва, російського консула в Урзі,
за ініціативою якого було відкрито згадану
школу [АВПРИ, ф. 188, д. 351, 235]. Р. Бім-
баєв кілька років перебував на службі в
Китаї, протягом 1899–1915 рр. служив пере-
кладачем Кяхтинського прикордонного ко-
місаріату. За деякими даними можна припу-
стити, що тибетський владика знав цього
бурята ще до свого переїзду до Ван-хуре
[АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 1466, 74]. Один з
агентів первосвященика, Р. Бімбаєв увійшов
в історію як дослідник старомонгольської
писемності, граматики, укладач п’яти слов-
ників (монголо-російських, російсько-мон-
гольських), а також як активний учасник бу-
рятського національного руху. Його син
Бямбин Рінчен після завершення навчання
переїхав до Монголії, ставши з часом про-
відним монгольським мовознавцем, а також
перекладачем, поетом, прозаїком, одним з
основоположників сучасної монгольської
літератури [Чимитдоржиев 1999, 89–97].

Припинення восени 1905 р. російсько-
японської війни вселило в далай-ламу надію
щодо можливого “дружнього втручання”
Росії у справи Тибету. Для переговорів з
Росією з цього питання, окрім А. Доржієва,
відрядженого до Петербурга, владика об-
рав також своїм уповноваженим в Пекіні
Ц. Бадмажапова. На місію А. Доржієва
первосвященик покладав великі надії, а ре-
зультат переговорів мав суттєво вплинути
на обрання ним свого подальшого місцепе-
ребування. Проте російські можновладці
мали власне ставлення до політичної актив-
ності тибетського владики. Вони розгляда-
ли Тибет лише як частину Китаю. Така
позиція Росії, на підтримку якої в першу
чергу розраховував молодий ієрарх, впли-
вала на всю історію перебування далай-
лами в Зовнішній Монголії. До літа 1906 р.
Росія в цілому дотримувалася переконан-
ня, що далай-лама має повернутися до Ти-
бету. І врешті-решт, під впливом росіян 9
березня 1906 р. первосвященик вирушив до
ставки сайн-нойон-хана Намнан-Сурена (в
бік монгольського кордону).

До самого свого від’їзду тибетський
ієрарх не полишав своїх політичних проектів
і намагався втілити їх у життя. Навесні, під
час спілкування духовного владики з ро-
сійським консулом, обговорювалося питання
щодо бурятів-агентів, яких далай-лама пла-
нував розмістити разом з козаками бурят-
ського конвою в різних пунктах Тибету та
Монголії. Конвой під проводом хорунжого
Войлошнікова складався з 21 бурята, котрі
зголосилися виконати цю місію добровільно.
27 лютого 1906 р. В. Ламздорф доповідав
імператору, що бурятський конвой нині вже
прибув до Ван-хуре, перебуває при перво-
священикові і буде супроводжувати його до
Лхаси під виглядом прочан [АВПРИ, ф. 143,
ед. хр. 85, 40]. Спершу російська диплома-
тія погоджувалася відрядити Н. Диликова
до Тибету і навіть збиралася покращити
його службове становище. Наприкінці бе-
резня 1906 р. міністр закордонних справ ще
погоджувався на поїздку Н. Диликова, але
як приватної особи, без переводу на дер-
жавну службу, про що клопотав тибетський
владика. Бурятський конвой, прибувши до
Лхаси, мав відразу ж повертатися до За-
байкалля [АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 85, 64].
Проте агент поновив своє клопотання.
В. Люба тоді ж пропонував призначити
Н. Диликова як ”найбільш надійного з відо-
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мих мені бурят” на місце Б. Рабданова чи
на посаду другого драгомана в Урзі
[АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 409, 157]. В липні
1906 р. Н. Диликов змушений був відбути
до Забайкалля “для залагодження особис-
тих справ”, щиро вірячи, що зможе повер-
нутися до владики як звичайний прочанин.

Інший агент, Ц. Дабданов, був відряд-
жений А. Доржієвим з Петербурга до да-
лай-лами. Протягом останніх місяців, що
їх тибетський первосвященик провів на
монгольських теренах, цей бурят перебу-
вав поряд із ним, виконуючи обов’язки не-
гласного агента при консулаті в Урзі
[АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 85, 165]. В червні
1906 р. він прибув до Кяхти разом із 30-ма
козаками, що мали увійти до супроводу ти-
бетського владики. Службовець комісаріа-
ту Р. Бімбаєв пропонував відправляти їх
партіями під виглядом прочан, забезпечив-
ши паспортами. Ургинський консул 8 черв-
ня 1906 р. доповідав посланнику в Пекін, що
головна роль в справі прибуття додатково-
го конвою для первосвященика належала
купці бурятів на чолі з Ц. Дабдановим і
Забайкальській військовій адміністрації, яка
чомусь підтримує бурятські плани
[АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 409, 260].

За даними на травень 1906 р., далай-
лама турбувався про налагодження між
Тибетом і Зовнішньою Монголією (Ургою)
поштового сполучення за посередництвом
козаків, що перебували у складі його кон-
вою. Проте, через відмову від надання вла-
диці бурятського конвою відпала і ця про-
позиція про налагодження етапних пунктів
для зв’язку з Ургою. Російські дипломати
висловлювали надію, що після повернення
до Лхаси тибетський правитель знайде
вірних людей для налагодження потрібного
поштового сполучення. Вони пропонували
також запровадити за допомогою представ-
ників бурятського конвою поштову службу
в межах Монголії. Козаки мали служити на
монгольських теренах між Ургою й ти-
бетським кордоном, не порушуючи останній
[РГВИА, ф. 2000, ед. хр. 1091, 25–26].

11 червня 1906 р. Ц.Дабданов повідом-
ляв, що після свого від’їзду з Зовнішньої
Монголії первосвященик мав залишити в
Урзі, а також в інших монгольських князів-
ствах своїх негласних агентів, призначення
яких було доручено А. Доржієву. Можна
припустити, що мова йшла про самого
Ц. Дабданова, а також Ц. Бадмажапова,

Р. Бімбаєва та Ж. Галсанова (Н. Диликов
мав їхати разом із владикою до Тибету).
В усякому разі, Ц. Дабданова, Ц. Бадма-
жапова, Р. Бімбаєва та Ж. Галсанова, які
перебували на тибетській службі, первосвя-
щеник просив залишити під своїм керівниц-
твом. Зокрема, за порадою А. Доржієва, він
збирався залишити Ц. Бадмажапова аген-
том в Пекіні, а Ж. Галсанова призначити в
Ургу. Далай-лама також просив направити
услід за ним до Гумбуму Н. Диликова з
трьома-чотирма козаками для зв’язків з ро-
сійськими представниками [АВПРИ,
ф. 188, ед. хр. 409, 349].

Наразі ми лише частково можемо зро-
зуміти задуми тибетського правителя.
Очевидно, його дуже цікавило налагоджен-
ня міцних зв’язків як з Росією (підтримки
якої владика потребував), так і з Монго-
лією (політичний вплив над якою він, во-
чевидь, розраховував зберегти). За нака-
зом владики, буряти мали збирати та
передавати потрібну інформацію як в Мон-
голії, так і в Китаї, а також служити посе-
редниками у контактах з росіянами. З іншо-
го боку, через цих же бурятів, “царських
розвідників”, російський уряд підтримував
таємні стосунки з далай-ламою ХІІІ. Тому
Н. Диликов, Ц. Дабданов, Ц. Бадмажапов,
Р. Бімбаєв, Ж. Галсанов фігурували також
як повний склад російської агентури при
первосвященику. Мабуть, саме такі посе-
редницькі функції, а також той факт, що
більшість з них розпочинали свою місію,
працюючи при дипломатичній або
військовій установі, і врешті-решт, росій-
ське громадянство сприяли їхній
“подвійній” діяльності. За словами про-
відного російського дослідника Є.Бєлова,
ці розвідники безпосередньо були пов’язані
з кяхтинським прикордонним комісаром і,
мабуть, з іншими відповідальними особа-
ми з розвідницького та консульського апа-
рату Росії [Белов 1997, 232]. Діяльність
розвідників, які мали безпосередні контак-
ти з тибетським ієрархом, координувала-
ся російським посланником в Пекіні, а той,
у свою чергу, був підлеглим міністра за-
кордонних справ і через нього – царя.
В широкій російській агентурній мережі на
Далекому Сході буряти були активною лан-
кою. Росіяни, насамперед О. Хитрово,
всіляко сприяли налагодженню роботи цієї
ланки, проте далай-лама ХІІІ також при-
діляв велику увагу діяльності агентів і ви-
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користовував їхні можливості задля реалі-
зації своїх власних задумів.

Наскільки власні погляди агентів співпа-
дали з поглядами тибетського ієрарха мож-
на простежити на прикладі Н. Диликова,
його особистого секретаря-перекладача.
Так Н. Диликов у своєму листі до іншого
агента – Ц. Бадмажапова (від 8 лютого
1906 р.) привертав увагу до імовірності
“підняття ним (далай-ламою – прим. авт.)
важливого для нас, буддистів, питання про
скликання буддійського вселенського собо-
ру, що його Далай-ламі слід організувати у
найближчому майбутньому де-небудь у
Східній Монголії чи в Пекіні. На ініціативу
цієї справи він безумовно має компетенцію
в очах буддистів і міг би скликати всіх пред-
ставників буддійської церкви і запросити
знавців Сходу” [АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 409,
63]. Секретар тибетського владики зазна-
чав, що всі буддисти, особливо північні, до
скликання собору поставляться з великою
радістю, оскільки ні для кого не є таємни-
цею наскільки ламаїсти з плином часу спот-
ворили початкову форму вчення Будди. Всі
усвідомлюють, що ці поступки, обрядовість
і таке інше шкодять не лише релігії, але й
усьому соціальному життю ламаїстів.
Здійснення цього завдання спричинило б
самий позитивний вплив на весь релігійний
устрій буддистів-ламаїстів. На думку аген-
та, релігійна реформа серед ламаїстів Росії
мала принести лише користь державі, зок-
рема політичний зиск і глибоку довіру всіх
північних буддистів.

Такі міркування демонструють існуван-
ня т. зв. “подвійної гри”, що її вели всі аген-
ти. Наведена позиція Н. Диликова близька
до поглядів як його давнього знайомого
А. Доржієва, так і самого тибетського вла-
дики, котрий тоді висловлював думки з при-
воду необхідності реорганізації буддійської
церкви в самому Тибеті. Мабуть, це був не
поодинокий випадок збігу у поглядах пер-
восвященика та його особистого секрета-
ря. Ще в листопаді 1905 р. Н. Диликов пи-
сав, що російський уряд має негайно
скористатися місцеперебуванням тибет-
ського правителя та його глибокою довірою
до Росії й створити корисне для російської
сторони політичне угруповання монголь-
ських народів і тибетців Китаю задля без-
пеки на азійському кордоні і для перешкоди
англо-японській політиці в Азії [РГВИА,
ф. 2000, ед. хр 6562, 63]. Справа в тому, що

саме в цей час далай-лама висунув ідею
політичного об’єднання під власним прово-
дом Монголії й Тибету, які мали потому
звільнитися від китайського панування. Зад-
ля цієї великої справи владика вважав за не-
обхідне досягти спершу об’єднання Зовніш-
ньої та Внутрішньої Монголії. В цьому
напрямку з часом почали працювати деякі
з його довірених бурятів.

З початком влітку 1906 р. англо-росій-
ських переговорів щодо Тибету, російські
дипломати прагнули уникнути підозр у таєм-
них контактах із первосвящеником, що за
нових умов стали ”невідповідними”. Ще в
липні 1906 р. Д. Покотілову було повідом-
лено, що від’їздом Н. Диликова до Забай-
калля слід скористатися, щоб звільнити його
від виконання будь-яких обов’язків при да-
лай-ламі, несумісних наразі з напрямком
тибетського питання [АВПРИ, ф. 143, ед.
хр. 85, 142]. Тому до прохання тибетського
первосвященика залишити в його розпоряд-
женні на тибетській службі Ц. Дабданова,
Ц. Бадмажапова, Р. Бімбаєва та Ж. Галса-
нова російські дипломати поставились не-
гативно. 18 вересня 1906 р. посланник в
Пекіні отримав чергову вказівку: вжити не-
обхідних заходів, щоб покласти край сто-
сункам перелічених бурятів і буддійського
первосвященика. 11 жовтня 1906 р. міністр
закордонних справ О. Ізвольський наказав
негайно повідомити особам, які служили
“офіційними посередниками між російськи-
ми представниками та Тибетським Перво-
священиком, що в цій ролі ми їх не будемо
більше визнавати та не станемо користу-
ватися їхніми послугами у даному напрям-
ку” [Белов 1997, 231].

В результаті вищезгадані буряти були
відсторонені від тибетських справ, проте не
облишили своїх задумів. Так в листопаді
1906 р. Д. Покотілов доповів, що два са-
мостійні варті довіри джерела повідомля-
ють про таємну нараду агентів далай-лами
у Верхнєудінську (зараз це Улан-Уде – сто-
лиця Республіки Бурятія РФ). Зрозуміло, що
ідея проведення наради виникла саме се-
ред бурятів, всупереч позиції російських
можновладців. Відбулась ця нарада у жовтні
за участі, зокрема, А. Доржієва та банді-
до-хамбо-лами – Ч. Іролтуєва, а також
Ц. Дабданова та Р. Бімбаєва. На ній знову
ставилося питання про відрядження до да-
лай-лами нового бурята (Тогмітова), який
по завершенні з’їзду і вирушив до Ван-хуре.
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Було вирішено також запровадити в Мон-
голії особливі торговельні установи з ме-
тою за бурятського посередництва встано-
вити зв’язки між Тибетом і Монголією та
Росією [РГВИА, ф. 2000, ед. хр. 7006, 147].

Після наради А. Доржієв відбув до Пе-
тербурга добиватися активнішої політики
Росії в тибетському питанні. У разі відмо-
ви він був готовий звернутися до інших
відомств, починаючи з військового. Так
представник далай-лами 18 листопада
1906 р. подав прохання міністру закордон-
них справ залучити нову комбінацію агентів,
наголошуючи, що при тибетському перво-
священику на тодішній час не було такої
людини, яка б у разі необхідності переда-
вала потрібну інформацію до Урги чи Пе-
кіна [Ломакина 2001, 230]. Тому занепокоє-
ний хамбо просив залишити Б. Рабданова
на державній службі та відрядити його під
виглядом прочанина до владики, в якого цей
бурят користується повною довірою. По-
ряд з тим, тибетський представник напо-
лягав на перебуванні в Урзі Ж. Галсанова
в ролі приватного агента, через якого мали
передаватися всі повідомлення з Гумбума.
Тоді ж, наприкінці листопада, Ц. Диликов і
Ж. Галсанов збиралися прибути до Урги.
А. Доржієв в своїх поданнях від 2 та 9 груд-
ня пропонував відправити їх до Гумбума
[Ломакина 2001, 227]. Проте ці диплома-
тичні комбінації, що їх енергійний лама ви-
сував фактично до кінця 1906 р., не були
схвалені.

В тому ж 1906 р. майже всі буряти, які
служили при далай-ламі, отримали ордени
поза чергою та правилами [АВПРИ, ф. 143,
ед. хр. 2513, 43]. Автору невідомо, чи був
зрештою нагороджений Ц. Бадмажапов: ще
влітку 1908 р. він клопотав про цю нагоро-
ду. Наприкінці 1906 р. він домагався при-
значення селянським чи повітовим началь-
ником у Забайкалькій області – своїй
батьківщині. В 1910 р. титулярний радник
Ц. Бадмажапов, зарахований до І-го (Азій-
ського) Департаменту МЗС, мешкав в
Оронгойській волості Селенгінського окру-
гу [АВПРИ, ф. 143, ед. хр. 2513, 51].
Ц. Дабданов та Ж. Галсанов мешкали, при-
наймні восени 1906 р., в Верхнєудінському
повіті та перебували під началом забай-
кальського військового губернатора.
Ц. Дабданов був волосним старшиною Хар-
ганатської інородницької волості, а Ж. Гал-
санов – почесним суддею Ходайської во-

лості [АВПРИ, ф. 188, ед. хр. 409, 370].
Б. Рабданов наприкінці 1906 р. за наказом
МЗС подав у відставку. Р. Бімбаєв залишив-
ся працювати в кяхтинському прикордон-
ному комісаріаті і надалі підтримував кон-
такти з А. Доржієвим, зокрема був
посвячений у його зв’язки з далай-ламою
(принаймні, ще у 1908 р.) [АВПРИ, ф. 143,
ед. хр. 1466, 74].

Після відсторонення від тибетських
справ політична діяльність деяких агентів
не припинялася. Вона продовжувалася у
національному русі бурят, а також у розвитку
пан-монгольської ідеї національно-визволь-
ному русі монгольських народів, русі за
культурно-етнічне та політичне відроджен-
ня. Цю ідею гаряче підтримували всі
провідні діячі Бурятського Національного
Комітету (з грудня 1918 р. – Бурятської
Народної думи), до складу якого входили,
зокрема, вищезгадані Р. Бімбаєв та Н. Ди-
ликов. Одним з кульмінаційних моментів
пан-монгольського руху є період 1918–1919
рр., коли, за участі отамана Г. Семенова,
Японія воліла створити буферну прояпон-
ську державу на теренах Монголії та За-
байкалля. Проект цієї пан-монгольської дер-
жави був розроблений Бурятським
Національним Комітетом. За словами од-
ного з лідерів народно-демократичного руху
бурят Е. Рінчіно, комітет вважав, що Мань-
чжурія та Східна Монголія будуть перебу-
вати цілком під владою Японії; Монголія –
Південна, Північна та Західна, а також бу-
ряти утворять самостійну нейтральну бу-
ферну державу. Причому буряти мали пе-
реселитися до Халхі чи пересунутися до
меж Забайкалля з обміном земель
[РГАСПИ, ф. 495, ед. хр. 224, 82]. На дум-
ку бурятських вчених, поява цієї ідеї була
зумовлена реальними успіхами національ-
ного руху, адже протягом двох років Бу-
рятський Національний Комітет автономно
керував органами місцевого самоврядуван-
ня і досяг визнання спершу Радянської вла-
ди, а потім “Уряду Забайкальської області”
отамана Г. Семенова [Курас, Бабаков 1997,
37]. Р. Бімбаєв та Н. Диликов також брали
участь у пан-монгольському русі 1919 р.,
зокрема представляли бурятів Забайкалля
на з’їзді в Читі. Їхня подальша доля скла-
лася по-різному. Р. Бімбаєв потрапив у по-
лон і загинув влітку 1921 р. в районі Кяхти,
під час боїв з загонами барона Унгерна [Чи-
митдоржиев 1994, 86]. Є відомості, що
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Н. Диликов під час громадянської війни ем-
ігрував. Помер він нібито в 1930-ті рр. у
Внутрішній Монголії [Ломакина 2001, 122].

Таким чином, плани далай-лами стосов-
но політичного об’єднання етнографічної
Монголії отримали своєрідне продовження
та розвиток серед його зв’язківців. На той
час серед бурятів ішли процеси національ-
ного самоусвідомлення, й питання про ав-
тономію чи взагалі відокремлення від Росії
виникало і без втручання тибетського пер-
восвященика. Проте роль далай-лами ХІІІ
полягала саме в тому, що на початку ХХ ст.
він, фактично, одним з перших висловив
ідею політичного об’єднання монгольських
народів, нехай і в союзі з Тибетом.

Діяльність цих агентів порушує неод-
нозначну проблему, що постала перед дос-
лідниками з пострадянського простору та
Монголії: як саме оцінювати дії бурятів в
тибетсько-монгольському світі і загалом
бурятський фактор в новітній історії Мон-
голії. За висновком видатного американ-
ського монголознавця Р. Рупена, кожного
разу, коли буряти проводили політичну чи
іншу роботу у Зовнішній Монголії або Ти-
беті, вони так чи інакше виявляли тенден-
цію до поширення російського впливу [Ши-

рапов 1997, 39]. Тож в даному разі буряти,
з одного боку, слугували знаряддям
імперської політики Росії, з іншого – спри-
яли політичним задумам тибетського ліде-
ра – далай-лами ХІІІ. І ці дві політичні лінії
не співпадали. Проте здається протягом
першої третини ХХ ст. буряти відстоюва-
ли передусім власні переконання щодо
культурної та політичної єдності мон-
гольських народів. Тут, до речі, можна зга-
дати цікавий уривок з таємної телеграми
посланника в Пекіні П. Лєсара (від 16/
29.01.1905) стосовно виклику А. Доржіє-
вим до Урги Б. Рабданова. Тоді російсь-
кий дипломат зазначав: “присутність мон-
голів-посередників в консулаті для зв’язків
з Далай-ламою була б небажаною. Такий
погляд видається правильним, оскільки ці
люди розглядали б усі питання не з ро-
сійської, а зі своєї точки зору, яка цілком
представлена Доржієвим...” [АВПРИ,
ф. 143, ед. хр. 79, 7]. На думку авторки,
подальший перебіг історичних подій пока-
зав справжні прагнення бурятської інте-
лігенції, частина якої на початку
1920-х рр. ХХ ст. фактично зробила свій
вибір на користь молодої Монгольської
держави.
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Твір грецького письменника ІІ ст. н.е.
Лукіана Самосатського “Токсарид, або
Дружба” (ΤÒξαριs ½ Fιλ…α) вміщує кілька
цікавих свідчень щодо уявлень скіфів про
дружбу, договір, які, зокрема, знаходили свій
вираз у низці своєрідних ритуалів. Серед них
чи не найцікавішою здається процедура під
назвою “з і р і н” (Ζίριν)  [Luciani 1887, 289].

Герой Лукіана, скіф Токсарид розпові-
дає еллінові Мнесиппу про двох своїх зем-
ляків, друзів Дандаміда і Амізока, які,
згідно із скіфським обрядом укладення
дружби, випили вина, змішаного із кров’ю
[Лукиан 1935, 310–311]. Коли, під час на-
паду савроматів, Амізок був захоплений у
полон, Дандамід, перепливши ріку Танаїс
(Дон), добровільно прийшов у ворожий
стан, нібито для того, щоби викупити дру-
га, про що заздалегідь сповістив криком:
”Зірін!”. ”Того, хто вимовить це слово, –
пояснює  Токсарид, – савромати не вби-
вають, але затримують, вважаючи, що він
прийшов для викупу” [Там же, 312]. Ос-
кільки у Дандаміда насправді ніякого майна
з собою не було (його розграбували під час
нападу), він запропонував начальнику сав-
роматів: «”Якщо бажаєш, візьми мене
замість нього і роби зі мною, що тобі зав-
годно”. На це савромат відповів: ”Немож-
ливо тебе затримати всього, раз ти прий-
шов, говорячи: ”Зірін”; лиши нам частину
того, що маєш, і уведи свого друга”» [Там
же]. Він затребував у Дандаміда очі, що і
послужило викупом  [Там же]1.

За коментарем Б.Л.Богаєвського, сло-
во “зірін” – скіфське [Там же, 717]. М.Фас-
мер сприйняв його як сарматське [Vasmer
1923, 39]. Згідно з оповіданням, скіф Дан-
дамід невірно розуміє правила процедури
“зірін” і савромат його виправляє. Однак,
слід враховувати, що самі обставини, в яких
опинився Дандамід, кинувшись у ріку, щоби

Ю.Г. Писаренко
ДОГОВІР “ЗІРІН” У ЛУКІАНА САМОСАТСЬКОГО.

СЕМІОТИЧНИЙ  АНАЛІЗ

Каждое слово-понятие, если удается
раскрыть его историческое содер-
жание, представляет ценнейший до-
кумент, по древности своей  конкури-
рующий с древнейшими памятниками
материальной культуры В.И. Абаев

врятувати з полону друга, значно відрізня-
лися від звичайної ситуації викупу. Началь-
ник же савроматів, і в силу своєї посади, і,
напевно, більш старшого віку, виступав як
досвідчений хранитель традицій. Водночас,
Токсарид говорить, що саме савромати
(а не скіфи або й ті та інші) вважають, що
той, хто вивмовив “зірін”, прийшов для ви-
купу. Проте, як мовна спорідненість скіфів
і савроматів, про яку писав ще Геродот [Ге-
родот ІV, 117], так і, очевидно, поширена
практика таких викупів, скоріше за все, про-
мовляє на користь того, що це слово-понят-
тя спільне – скіфо-савроматське, при-
наймні, іранське2.

Ми бачимо, що угода під назвою “зірін”,
за правилами, виключала здачу у полон
того, хто її проголосив. У цьому була
відмінність придбання майна за договором
”зірін” від одностороннього захоплення здо-
бичі (худоби, полонених тощо), котрий, згідно
розповіді Токсарида, савромати здійснили
перед тим і котрий особливо шанувався у
варварських народів [Лукиан 1935, 309].
Отже, ”зірін” – це, у повному смислі слова,
”договір”, згідно з яким не передбачалося
субстанціонального знищення, поглинення
однією із сторін іншої, а лише рівний обмін
субстанціями, подібний, наприклад, питтю
з чаші вина з кров’ю при встановленні по-
братимства, сплаті калиму за наречену
тощо. Цього разу форму такого договору
набував викуп полоненого.

Хоча і дещо незвичайно, але договір
“зірін” тоді відбувся. Отже, на семіотично-
му рівні усталеної процедури було дотри-
мано. У зв’язку з цим постають такі пи-
тання: 1) Чому саме очі виявилися
еквівалентом-замінником майна, багатства
– з одного боку й побратима – з іншого?
2) Чи не цей, форсмажорний варіант дого-
вору “зірін” насправді відкриває його
стрижневу семантику, пов’язану з архаїч-
ною семіотикою образу “зору”? Можливо,
останнє підтверджується і співзвучністю
терміна “зірін” з українським “зір”.

Згідно з нашим спостереженням, у ар-
хаїчній традиції співпричетність (дружба,
спорідненість, володіння) могла розуміти-
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ся як “видимість”, “бачення”, відповідно
“очі” виступали як символ “спорідненості”,
“договору”.

Про те, що “видимість” могла сприйма-
тися як близькість сутнісна, тобто як спо-
рідненість, говорить, зокрема, такий при-
клад. У арабського племені шаммар, поряд
з уявленням, що єдність між людьми може
бути встановленою за допомогою прямих
контактів (доторкання до шатра, схоплю-
вання зубами речі іншої людини тощо) є й
таке, що безпосередньо стосується нашої
теми: ”Шаммар ніколи не грабують кара-
вани, які знаходяться у видимості їхнього
табору, оскільки, доки чужоземець може
бачити їхні шатра, вони вважають його
своїм підзахисним” [Геннеп 2002, 35].
”Навіть погляд, – констатує А. ван Геннеп,
– є в цьому випадку контактом” [Там же].
Обмін поглядами відіграє тут ту ж саму
роль, що і, скажімо, ”обмін кров’ю” під час
укладення побратимства у таких народів,
як скіфи, скандинави, половці [Геродот ІV.
70; Лукиан 1935, 310; Кулишер 1887, 101,
102]. Отже, поняття “свій” як частина себе,
приналежність до власного ”Я”, поширюєть-
ся на весь видимий простір – аж до гори-
зонту. Відповідно, “чужий”, ворожий – це
“невидимий”, відокремлений.

Очевидно, аналогічні погляди були відомі
й слов’янам. Згідно висновку М.В.Калачо-
ва, за початковими уявленнями слов’ян,
“належати до роду”  означало не лише по-
ходити з нього за кров’ю, але і завжди за-
лишатися із своїми родичами на одній те-
риторії [Калачов 1879, 54, 56], отже, слід
гадати, насамперед – перебувати з ними у
візуальному контакті. “Ізгойство” – відтор-
гнення від роду – було ніби виключенням із
самого життя (г о ї т и – жити), й знаходило
вираз у залишенні роду-території, тобто – у
віддаленні за межі видимості.

Співвідношення “свій” як “видимий” та
“чужий” як “невидимий” найяскравіше роз-
крив В.Я.Пропп на прикладі зіткнення у
народних казках персонажу типу Баби-Яги
та мандрівника, що потрапляє до неї в ліс.
Вони деякий час не можуть одне одного
упізнати, перша – через недобачання або
сліпоту, а другий – через тимчасову втрату
зору. Вчений доводить, що Яга відносить-
ся до потойбічного світу, і що у цих казко-
вих зустрічах відображено ситуацію, коли
“живі не бачать мертвих, так само, як
мертві не бачать живих” [Пропп 1986, 72].

Отже, “видимість” і “здатність бачити” ха-
рактеризують представника “свого світу”.
Сліпота – це, ніби, зворотній, перевернений,
прихований зір, дієвий лише у межах “чу-
жого”, іншого, зокрема – потойбічного, світу
[зрівн.: Толстой 1995, 185–212; Матье 1958,
344–362]. Якщо в російській діалектній
мові “небіжчик” передається словом “жму-
рук” [Фрейденберг 1998, 713, прим. 148],
то, згідно спостереженню О.О.Потебні, у
багатьох мовах чужі, сусідні народи часто
іменувалися “сліпими” або “сліпородами”
(“сліпий Мазур”, “В’ятичі-сліпороди” тощо)
[Потебня 1880, 168 й далі; також: Успен-
ский 1996, 85, прим. 50]. Гадаємо, останнє
підкреслювало не лише зв’язок із хижаком,
собакою, як сліпим від народження, але й,
у цілому, вказувало на сліпоту як родову
ознаку чужинця. “Чужородність” це – пе-
редусім, інший, відмінний спосіб бачення.

Архаїчне розуміння “життя” нерозрив-
не із “своїм”, тобто “соціальністю”, а ос-
тання виступає, насамперед, як “видимість”
і “здатність бачити”. “Свій” – член роду, і
одночасно – “живий”, це – той, хто бачить
і хто видимий. У випадку втрати зору він
перетворюється на “чужого”, що, в ідеалі,
входить у суперечність із його подальшим
знаходженням на родовій території. Відте-
пер його місце за межами видимості, в чу-
жому, невидимому світі. Очевидно, саме
тому втрата реакції (зокрема, зорової) з
боку померлого, віддавна вела до його  “по-
ховання” – долучення до невидимого, “чу-
жого” світу. “Чужий” – це “мертвий”,
“сліпий” і “невидимий”.

З цими самими уявленнями нещодавно
ми пов’язали давньоруський літописний
сюжет про осліплення Василька Тере-
бовльського (1097 р.) [Писаренко 2003].
Позбавлення цього князя зору мало стати
помстою йому, а у його особі також його
союзнику, Володимиру Мономаху, за ніби-
то утворену ними змову проти володими-
ро-волинського князя Давида Ігоревича і
київського – Святополка Ізяславича.  Ос-
танні – власне осліплювачі, – будучи чле-
нами того ж князівського роду, очевидно, в
такий спосіб викривали “порушників” родо-
вого договору, щойно оновленого на Лю-
бецькому з’їзді князів 1097 р. Сторона ж
Василька і Мономаха, упевнена у своїй не-
виновності, навпаки, вбачала у цьому жор-
стокому вчинкові замах на фізичне існуван-
ня усього князівського роду, про що заявив
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Мономах: “вверженъ в ны ножь” [ПВЛ,
174]. Втім, як позиція осліплювачів, так і
мономахова, грунтуються на спільному ро-
зумінні “зору”  як символічної основи спор-
ідненості. Якщо, з одного боку, для давньої
Русі встановлюється існування уявлення
про князівський рід як єдине тіло (корпора-
цію), до того ж “фізично” нероздільне із зем-
лею-територією Русі [Толочко О. 1994, 17–
46], то з іншого – виявляється, що єдність
цього “родового тіла-землі” власне зорова
й дорівнюється зору (очам) будь-кого з
членів роду, як “зору”, “баченню” – родовій
основі взагалі.

Роль зору як символу соціальності-спо-
рідненості помітна, також, у тому, що тим-
часове удаване осліплення, на знак корот-
кочасної “смерті-десоціалізації”, могло
запроваджуватися щодо неофітів під час
перехідних обрядів. Так, В.Я.Пропп наво-
див обряди ініціацій, у ході  яких неофітам,
які, буцімто, відправлялися на “той світ”,
заліплювали очі спеціальною сумішшю, а
згодом їх промивали, що означало їхнє по-
вернення “на верхній світ” і отримання ними
повноправності  [Пропп 1986, 73–74].

Яскравим підтвердженням того, що со-
ціальність у архаїчному світосприйманні
відповідала “видимості”, тоді як асоціаль-
ність – “невидимості”, виступає раніше дос-
ліджений нами слов’янський обряд клятви
з дерном на голові (клятви Матір’ю-зем-
лею), згадуваний у ХІ–ХІХ ст. [Писаренко
1997, 77–90]. Під час нього селянин, що
доводив своє право на спірну ділянку землі,
виривав шматок дерну із травою й клав
його собі на голову, промовляючи, що, у разі
обману, нехай покарає його мати-сира зем-
ля. Як було доведено, початково ця прися-
га мала підтверджувати повноправність
людини взагалі – її належність до роду-
території, через тимчасове “поховання-
смерть” під дерном, тобто – у зоні невиди-
мості. Цій ситуації відповідає зображений
у нижньому ярусі слов’янського Збруцько-
го ідола ІХ-Х ст., бог, що держить на голові
землю-дерн. У ньому визнають Велеса-
Волоса [Рыбаков 1981, 427, 408, прим.
140].

Волоса – “скотья бога”, яким, поряд із
Перуном – богом війни, руські дружини
присягали у Х ст. у Візантії [ПВЛ, 25, 52],
можна розглядати як “бога миру, догово-
ру”, подібного до індоіранського Мітри.
Уособлюючи діалектичну єдність проти-

лежностей, зокрема – життя і смерті, Во-
лос був пов’язаний з феноменом “обміну”
у широкому смислі слова [Писаренко 1997,
113–160; Писаренко 2002, 43–51]. “Обмін”
– втрату і набуття, відновлення втраченого
– тут розуміємо, як основу “соціальності-
комунікації”, а елементарна модель кому-
нікації це – бачення, феномен якого вияв-
ляється через чергування видимості й
невидимості. У цьому смислі цікава запро-
понована Р.Якобсоном етимологія імені
“Велесъ” – від індоєвропейських *wel-  ‘ба-
чити’ та *es- ‘бути’. Слов’янське Velesъ
мало, таким чином, позначати ‘господар,
геній проникливості’ або ‘добрий у баченні’
(тобто – ‘зіркий’) [Jakobson 1969, 591–593;
див.: Якобсон 1970, 614–615]. Але, мож-
ливо, навіть розуміти це ім’я як ‘сущий у
баченні’ (той, що знаходить прояв у фено-
мені “бачення”).

Волос, який уособлював соціальність і
обмін, про що, зокрема, свідчить пов’яза-
ний з цим міфологічним персонажем обряд
клятви з дерном – чергування видимості й
невидимості – на нашу думку, є явищем
одного порядку із договором “зірін”. Нага-
даємо, що, згідно з наведеним Лукіаном
варіантом цього договору, “зір” виявився як
еквівалентом друга, так і майна (золота,
худоби), що мало б послужити викупом.
Волос же, персоніфікуючи договір (спорід-
неність), водночас називається в літописі
“скотьим богом”. Під “скотом” на Русі ро-
зумілася  худоба, а також гроші, багатство
взагалі [Рыбаков 1981, 425]. Архаїчне ро-
зуміння спорідненості зазвичай поширюва-
лося не лише на людей, але й їхніх тварин
(худобу) [Петров 1934, 147–148; Эванс-
Причард 1985, 50, 220 та ін.] й навіть на
неживі предмети [зрівн.: Гуревич 1968, 195,
прим. 57], в чому знаходило відбиття вла-
стиве первісному світоглядові сприйняття
“іншого” як частини власного “Я”, тобто –
нерозрізненість суб’єкту й об’єкту [Фрей-
денберг 1998, 30]. Розглянувши “бачення”
як основу уявлення про зв’язок між людь-
ми – членами давнього суспільства, було б
цікавим простежити таку ж саму “візуаль-
ну єдність” між людиною та засобами її
існування – зокрема, багатством та худо-
бою.

Один такий  приклад зустрічаємо в
“Повісті временних літ” під 1075 р. Якось
князь Святослав Ярославич вирішив похва-
литися німецьким послам своїми незлічен-



Східний світ №2  2004 71

Ю.Г. Писаренко

ними коштовностями; “Они же видевше
бещисленое множьство, злато, и среб-
ро, и поволокы, и реша: “Се ни в что же
есть, се бо лежить мертво. Сего суть
кметье луче. Мужи бо ся доищуть и бол-
ше сего”” [ПВЛ, 131]3. Характеризуючи
архаїчне сприйняття власності, А.Я. Гуре-
вич справедливо зазначав, що “у речі, чи
належить вона одній людині чи групі лю-
дей, міститься, за тогочасними уявлення-
ми, якась частка самих цих людей” [Гуре-
вич 1970, 64]. Так, у вищенаведеному
прикладі цілком очевидно, що, на думку
Святослава, у його багатстві посли мали
“бачити” його могутність, його самого. Таке
ж уявлення про річ як образ власника, відби-
вав і тогочасний інститут взаємних дару-
вань [Там же, 67]. Але, здається, вчені досі
не враховували ще один нюанс, що сто-
сується взаємин самого хазяїна та його
власності. Згідно  з ним, не стільки людина
(даного разу Святослав) поширює свій не-
видимий вплив на зовнішні йому об’єкти
(коштовності), скільки, через посередниц-
тво зору, багатство “входить у нього”, “фор-
муючи” його “Я”. Зрештою, як у першому,
так і у другому аспектах відносин “хазяїн-
річ” зберігається відзначений А.Я. Гуреви-
чем принцип – “загальне усвідомлення не-
розчленованості світу людей і світу
природи” [Там же, 64].

Ще цікавіші свідчення того, що “воло-
діння” могло розумітися як “бачення”, дає
етнографія скотарських народів. Коли євро-
пеєць (початок XX ст.) просить самодійця-
юрака продати одного з трьох тисяч оленів,
останній відмовляється, аргументуючи це
таким чином: “– Олені ходять, я на них див-
люся, а гроші сховаєш, – не видно...” [Жит-
ков 1913, 257; Максимов 1927, 5]. Бачення
тут – це зв’язуюча нитка між суб’єктом і
об’єктом володіння, що забезпечує їхню
нерозривну єдність. Збереження цілісності
зорової картини захищає недоторканість
“Я” самої людини. Худоба “живить” “Я”
людини через посередництво зору остан-
ньої.

Про багатих казахських власників худо-
би початку XIX ст. О.І. Левшин писав: “Од-
ного разу запитав я одного власника 8000
коней, чому він не продає щорічно якоїсь
частки табунів своїх. Він відповідав мені:
“Для чого я стану продавати моє задово-
лення? Гроші мені не потрібні; я маю замк-
нути їх у скриню, де ніхто не побачить їх.

Але тепер, коли табуни мої ходять по сте-
пах, усякий дивиться на них, усякий знає,
що вони мої, всякий говорить, що я бага-
тий” [Максимов 1927, 7]. Незважаючи на
те, що тут є сильним момент гонору, ба-
жання заздрості оточуючих, на першому
місці залишається втіха від споглядання
своїх коней.

Подібне згадування про престиж знову
ж таки знаходимо в розмові мандрівника
В.Тарасова із самодійцем про можливість
продажу тим м’яса своїх оленів. “Навіщо
нам багато грошей? – Відповідав на це оле-
няр. – Багато грошей не потрібно: їх ніхто
не бачить, та їх легко можна загубити, а
ще легше пропити; оленів же всі бачать і
знають, що я багатий” [Там же, 5]. Можна
було б запідозрити, що мотивування відмо-
ви від продажу вичерпується міркування-
ми престижу, думки сторонніх, а не особи-
стих відносин між хазяїном і стадом, якби
не наступне зауваження того самого авто-
ра: “Декотрі – навіть власники великих стад
– на м’ясо для себе вважають за краще
купити оленів де-небудь” [Там же]. Отже,
оленяр уникає убивства тварин саме свого
стада, очевидно, прагнучи зберегти деяку
особистісну цілісність ”хазяїн-стадо”. Тому
посилання на заздрість оточуючих здаєть-
ся аргументом вторинним. Хоча і в цьому
разі робиться розрахунок саме на візуаль-
не враження.

Тотожна особиста зорова прив’язаність
до своєї худоби відзначається у членів
східноафриканського племені акамба. Коли
мандрівник натякнув голодуючому тубіль-
цю на можливість заколоти для їди хоча б
одну корову зі свого стада, це викликало у
того жах. Таке сприйняття ситуації пояс-
нюють наступні слова скотаря: “Кожного
дня я дивлюся на свою худобу і бачу, що от
оцих тварин я одержав у спадок від бать-
ка, ці становлять приплод, ці були заплачені
за мого убитого брата, а цих я отримав за
моїх дочок. Якщо я заколю або продам їх,
що нагадуватиме мені про все це?” [Там
же, 31]. Стадо людини це – її соціальна біог-
рафія, яка не минає, а живе разом із самою
людиною. Лише завдяки спогляданню своєї
худоби, людина кожної миті зберігає свою
ідентичність.

Для представників африканського наро-
ду нуерів, дослідженого Е.Еванс-Прічардом
у 30-ті роки ХХ ст., також головним є “ми-
луватися” своєю худобою. Водночас, вони
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полюбляють м’ясо і не пропускають випад-
ку, коли тварина гине. В такому разі вони
говорять: “очі й серце печальні, але зуби й
шлунок радіють”, “шлунок людини, неза-
лежно від її розуму, молить бога про такі
дари” [Эванс-Причард 1985, 35]. Очевид-
но, коли, в силу смерті, “невидимість” тва-
рини невідворотньо мала наступити природ-
ним шляхом, уже ніщо не тяжіло над
сумлінням голодної людини. У повсякденні
ж нуери харчуються, переважно, молоком,
а потребу в м’ясній їжі задовольняють кро-
в’ю великої рогатої худоби, що спеціально
вилучається з вени, а потім вариться або
запікається у золі (операція “бар”) [Там
же]4. В такий спосіб явно уникається зни-
щення тварини, яке б могло порушити візу-
альну, суб’єктно-об’єктну цілісність.

Підводячи короткий підсумок, можна
сказати, що для всіх згаданих народів “во-
лодіти” – це, звісно, “бачити”, але і цілком
очевидно –“усвідомлювати себе через ви-
диме”. Життя, його смисл у видимій кар-
тині. “Я” пастуха – це і є картина зовніш-
нього світу. Думка про перетворення хоча
б однієї голови худоби у ”невидиме” –
навіть у гроші, які можна лише сховати,
противна його свідомості й розуміється як
деяка загроза цілісності, розпад його світу,
небезпека для нього самого, небуття.

Водночас, необхідно підкреслити, що у
тих самих матеріалах неодноразово згаду-
ються “особливі” випадки, коли скотар не
боїться розставатися з худобою. Так доб-
рий самодієць, що без бажання продає оле-
ня, не посоромиться заколоти його для по-
чесного гостя [Максимов 1927, 5].
Африканські барі можуть заколоти худобу
лише в урочистих випадках – весілля або
смерті вождя, укладення миру тощо. За
звичайних же обставин вони споживають
м’ясо загиблих тварин [Там же, 9]. У акам-
ба єдиними легальними способами перехо-
ду великої рогатої худоби від одного хазяї-
на до іншого є спадкоємництво, сплата
калиму за наречену та компенсації за убив-
ство або інший тяжкий злочин [Там же]. У
африканських нуерів худоба також заби-
вається, переважно, на честь церемоній
[Эванс-Причард 1985, 28, 34]. Вона вис-
тупає як плата при укладанні шлюбу, а ко-
жен з етапів шлюбного ритуалу відзначаєть-
ся передачею або убивством худоби [Там
же, 27]. Взагалі, тут худоба уособлює усі
узи різноманітних соціальних відносин [Там

же, 28]. Очевидно, відмінність наведених
випадків убивства або передачі худоби
іншим від звичайного споживання власною
сім’єю або продажу полягає у тому, що  у
останніх прикладах “знищення видимості”
є ціною за зміну одного соціального стану
на інший. Оскільки “видимість” дорівню-
вала тілесній належності, спорідненості, то
передача своєї видимої-тілесної частки
будь-кому, відповідно, означала встановлен-
ня нових відносин “спорідненості”.

У лукіанівській розповіді про договір
“зірін” спеціально підкреслюється, що,
згідно з ним, одна сторона може віддати
лише частину того, що має, й так само у
вищенаведених нами прикладах – частина
худоби жертвувалася скотарями на вста-
новлення нового або підтримування старо-
го соціального зв’язку. При цьому, якщо
зорове сприйняття хазяїном своїх тварин
визначало “Я” людини – власне, її життя,
то перетворення під час такої угоди части-
ни цієї худоби у “невидиме”, гадаємо, мало
уподібнюватись тимчасовій або частковій
смерті самого власника, оскільки неви-
димість або неспроможність бачити розу-
мілися як “смерть”. Цей короткий етап на
шляху до подальшого “відродження-про-
зріння-набуття (відновлення) соціальності”
відповідав проміжній (лімінальній) фазі мо-
делі перехідного обряду [Геннеп 2002; Тэр-
нер 1983]. З цим же ми зустрічаємося в
клятві з дерном, де перехід з “видимості” у
“невидимість” й назад означав тимчасову
“смерть” й “відродження” та, водночас, –
втрату і нове набуття соціальності.

Процедуру соціальної “смерті – відрод-
ження” у самих скіфів ілюструє розміще-
на у тому ж таки лукіанівському ”Токса-
риді” розповідь про обряд сидіння на шкурі
бика. Там скіф, що зазнав образи, у
рабській позі сідає на шкуру вбитого і об-
робленого ним бика, а ті, хто були готові
йому допомогти воєнною силою, брали по
шматку вареного бичачого м’яса, насту-
паючи правою ногою на шкуру, що у скіфів
означало клятву [Лукиан 1935, 316]. Тут
відбувався обмін: воїни отримували част-
ки плоті бика (ніби самого скіфа), віддаю-
чи натомість якусь частину свого єства
[Писаренко 2003 (а), 218–219]5. “Я”, що
зазнавало тимчасового розпаду, символі-
зованого роз’єднанням-“невидимістю”
бика, знову набуває цілісності-“видимості”
у вигляді війська. Це “переродження”



Східний світ №2  2004 73

Ю.Г. Писаренко

відбувається нібито у замогильному, тоб-
то “невидимому” світі. Зібрання на шкурі
відповідає середньому (лімінальному) ета-
пові моделі перехідного обряду, котрий,
згідно В.Тернеру, часто уподібнюється
”смерті”, ”утробному існуванню”, а також
”темряві, невидимості” [Тэрнер 1983,
169]. У таких обрядах ніби дається “мить
у часі й поза ним”, а крім того реалізуєть-
ся стан, своєрідної тотальної “єдності”,
названий В.Тернером  c o m u n i t a s, що
ідеально протистоїть структурному сус-
пільству. Біля витоків будь-якої форми со-
ціальності лежать цінності communitas –
сутнісного і родового зв’язку між людьми
[Там же, 170, 171, 173]. Кожен  договір,
обмін, в архаїчному розумінні, по суті, пе-
редбачає проходження цього стану і
здійснюється, нібито, у “невидимому”, сак-
ральному, замогильному світі [Писаренко
2002, 47]. Процедура обміну дарами – give
and take, що закріплювала різноманітні
суспільні договори [Гуревич 1970, 68], яв-
ляла собою круговорот, у якому ”неви-
димість” виступала джерелом ”видимості”
– соціальності. Такою самою нам вба-
чається семантика договору “зірін”.

У пошуках підтвердження цього виснов-
ку про значення процедури “зірін”, ми звер-
нулися до “Історико-етимологічного слов-
ника осетинської мови” В.І.Абаєва, де нам
зустрівся термін zyryn: zyryd | zurun: zurd –
‘кружити(ся)’, ‘вертіти(ся)’ [Абаев 1989,
324]6. В принципі, значення “кружіння”
відповідає запропонованому вище змісту
терміна “зірін”, що, очевидно, розумівся як
“союз, договір, соціальний обмін, кругово-
рот, обернення”.

Знову-таки нагадаємо про співзвучність
слова “зірін” з українським ”зір”, що, мож-
ливо, засвідчує, що ”зірін” як обмін, відпо-
відає також “часовому” принципу, котрий
передається через таку “зорову” метафо-
ру, як “мить” (російське “миг”, “мгновенье
ока”). У останньому понятті знаходимо те
саме чергування “видимості” й “невиди-
мості” як завершеного кола, цього разу –
циклічного відрізку часу. “Видимість–неви-
димість” – це втілена у понятті “мить” іде-
альна модель “циклу-обміну”, закладеного
у договорі.

Вірність висновків стосовно семантики
поняття “зірін” як “обміну, кружіння, дого-
вору,  видимості – невидимості, циклічності
часу”, несподівано для нас, знаходить

підтвердження в образі давньоіранського
божества на ім’я З р в а н, із вражаючим,
але цілком логічним сполученням цих са-
мих якостей. Зрван, що зображувався у виг-
ляді страшного старця з головою лева, у
східних текстах трактується як “вічність”,
“споконвічність” – божество часу, те кос-
мічне поняття, якому греки дали ім’я Кро-
носа (хронос – час). К.В.Тревер слово
“Зрван” виводила від давньоіранського ко-
реня zar – ‘в’янути’, ‘старіти’, ‘зникати’;
zara в Авесті означає “момент часу”. Дав-
ньогрецький філософ і дослідник релігій
Євдемій Родоський (ІV ст. до н.е.) писав,
що всі іранські племена вклонялися в дав-
нину богу З у р в а н у, котрий являє собою
і “час і місце”, котрий – “усесила”, “усе-
рух” [Тревер 1939, 244–245]. В аспекті
“сили” З у р в а н а  можна зіставити з аве-
стійським zurah-, давньоперським zura-
‘сила’, ‘насильство’ [Абаев 1949, 190].
Отже, в імені Зрван могли відбиватися, як
корінь zar-, так і zur-. Пов’язаний же з “ча-
сом” аспект руху невідворотньо співвідно-
сить це божество із “циклічністю” – тим,
що знаходимо у слові “зірін”. Згідно з
К.В.Тревер, вірменська точна фонетична
відповідність основи іранського імені Zrvan
– tzr означає ‘круг’, браму, небосхил [Тре-
вер 1939, 245]. Дослідниця робила висно-
вок, що Зрван –  це і небо, і час, і сонце, і
темрява, і життя і смерть, і добро і зло, і
чоловіче і жіноче начало. Це – єдність усіх
протилежних сил [Там же, 246]. Згідно із
вченою, “палеонтологічний аналіз мови і
фольклору приводить до припущення, що в
недиференційованому образі Зрвана, що по-
єднував у собі і світло і морок, і тепло і хо-
лод, і життя і смерть, й мало уявлятися бо-
жество первісній людині” [Там же, 252].
Проте, очевидно, Зрван – це вже цілком по-
філософському осмислений діалектичний
принцип єдності та боротьби протилежнос-
тей, який і проявляється через “обмін” в
широкому розумінні слова.

Повертаючись до розповіді Лукіана про
договір “зірін”  між скіфом і савроматом, на-
гадаємо, що головний інтерес для нас стано-
вить те, чому савромат, у обмін на друга, взяв
у Дандаміда саме очі, та як це узгоджується
із семантикою самого терміна “зірін”.

Отже, якби у скіфа були із собою худо-
ба або золото, то вони послужили б адек-
ватною платою за друга: він віддав би одну
“видиму” частину себе, натомість придбав-
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ши іншу – друга.  Такий обмін  передбачав
втрату частини раніше видимого – того, що
являло собою “тілесну” частку “Я” люди-
ни – частину худоби, золота, означаючи
символічну “сліпоту-смерть”. Наступне
“відродження-прозріння” забезпечувалося
даром-відшкодуванням у відповідь. Савро-
мат каже, що він не може взяти Дандаміда
“цілком”, раз той вимовив: “Зірін”, і тут він,
очевидно, виявився більшим знавцем тра-
дицій, оскільки віддачею контрагенту “усь-
ого себе” був би перекреслений увесь смисл
договору як такого: друга було б повертати
нікому і “смерть” Дандаміда втратила б
своє необхідне продовження у “відрод-
женні”, перетворившись із тимчасової у
постійну. Це суперечило б правилам чес-
ного договору “зірін”, згідно якому, дві сто-
рони мали обмінятися своїми “тілесними”
частинами. Тому савромат змушений був
на анатомічному рівні вирішувати, яка із
частин скіфа була семантично рівною дру-
гові. Про те, що саме очі, здатність бачити
були такими, говорить наступне.

Вже етнографічні приклади із скотарем
і худобою свідчать, що зв’язок,  “дружба”
– це комунікація, бачення, яке “отілеснює”
“Я” людини. Власне, бачення – це і є сам
процес дружби, який, згідно архаїчному
світоглядові, наповнює життєвою силою,
матеріалізує, творить саму людину. “Бачи-
ти” – це мати “друга” (людину, худобу, ба-
гатство), “дружити”, і водночас бути самим
собою. Тобто, людське тіло не обмежуєть-
ся звичайною плоттю, а виявляється “ро-
довим”, воно твориться дружбою (= спорі-
дненістю), котра розуміється як зорова
комунікація. Так само, коли Володимир
Мономах говорив, що ніж осліплювачів Ва-
силька ”ввержен в ны” [ПВЛ, 174], отже
–  у весь князівський рід, то це означало не
лише те, що позбавлення Василька зору
руйнувало його зв’язок, дружбу, тілесну спо-
рідненість з іншими членами роду, але та-
кож, очевидно, і те, що його зір, як “зір вза-
галі”, був невід’ємною власністю роду і
уособлював “родовий зв’язок” як такий,
дружбу, був еквівалентом спорідненості.

У прикладі Дандаміда і начальника
савроматів зіштовхнулися інтереси двох до-
говорів – двох “дружб”: 1) Дандаміда і по-
лоненого Амізока та 2) савромата і Данда-
міда у договорі “зірін”. У другому випадку
можна було б установити зв’язок шляхом
обміну “тілесної” часточки скіфа – “види-

мої” маленької “дружби” (“людина-худоба”
або “людина-золото”) на іншу “видиму”
дружбу – “частину” савромата – викраде-
ного Амізока. Але, за відсутності у Данда-
міда майна, савромат, укладаючи із ним
договір “зірін” – “дружбу”, бере у нього
власне очі – фізичну частку, яка є, так би
мовити, абсолютним еквівалентом “друж-
би-видимості”, чи розуміємо ми під цим
поняттям зв’язок між скіфом та його худо-
бою або золотом, чи говоримо про вста-
новлення “дружби” із самим савроматом
(“зірін”), чи, нарешті, йдеться про дружбу
Дандаміда із Амізоком. Коло замикається
– втрата еквівалентних “дружбі” очей ком-
пенсується другом. Договір “зірін” – кру-
говорот, обмін, “бачення-дружба” отримує,
таким чином, як ніколи завершеної форми.

* * *
У якості post scriptum’y не можемо не

навести міркувань щодо проаналізованого
лукіанівського терміна двох класиків мо-
вознавства – М.Фасмера та В.І.Абаєва, які
суперечать нашим висновкам, і досі замов-
чувалися нами, аби не впливати їхнім авто-
ритетом на читача.

У М.Фасмера сарматське Ζίριν з
Лукіана (Токсарис) – ‘викуп’ порівнюється
із новоперським zer  золото, авестійськими
zairi- , zaranya- із тим же значенням [Vasmer
1923, 39]. Це зауваження було враховане
В.І.Абаєвим у його словникові скіфських
слів, у зв’язку з терміном, що позначав  “зо-
лото”: zaranya ‘золото, золотий’, авестійське
zaranya-,  осетинське zærond: Ζaρίνa ‘цари-
ця саків-скіфів’ (Ктесій); зрівн. осетинське
жіноче ім’я Zærinæ; z…rin за Лукіаном
(Toxaris) мовою савроматів означав “ви-
куп”; йшлося, очевидно, про “золото”; не-
точна передача замість z£rin, осетинське
zærin(æ) (Фасмер) [Абаев 1949, 190; зрівн.
39, прим.1]. У “Історико-етимологічному
словнику осетинської мови” того ж автора
знаходимо zærn|zærnæ ‘золото’, ‘золотий’,
де наявне таке зауваження, із посиланням
на роботу Schmeja: ”zirin ‘викуп’, що наво-
диться Лукіаном (Токсарис) є, очевидно,
зіпсоване zærn і означало золото як викуп”
[Абаев 1989, 303].

Звертає на себе увагу, що як М.Фасмер,
так і В.І.Абаєв ототожнюють два, нібито
притаманні термінові z…rin (як “зіпсовано-
му” z£rin), значення – “викуп” і “золото”.
Проте, ясно, що викупом може бути не обо-
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в’язково золото, але і худоба, раби, інші
цінності. Так само, і золото не буває лише
викупом. Але головне, що скіф Токсарид, зі
слів якого Лукіан записав це оповідання, дає
терміну “зірін” не таке просте тлумачення:
“Того, хто вимовить це слово, савромати
не вбивають, але затримують, вважаючи,
що він прийшов для викупу” [Лукиан 1935,
312]. Якби під словом “зірін” розумілося
“золото”, то навряд чи знадобилося б таке
складне пояснення, і це слово просто було
б переведене Лукіаном на грецьку як “зо-
лото”.

Звісно, можна було б згадати свідчення
Геродота, що “савромати говорять
скіфською мовою, але говорять нею здав-
на неправильно” [Геродот ІV, 117], й визна-
ти у савроматському “зірін” невірне, й тому
неупізнане Токсаридом, скіфське “зарін” –
золото. Але, очевидно, такий скепсис був
би вже зайвим. По-перше, навіть “спотво-
рена” савроматами назва “золота” мала б
розумітися скіфами адекватно, саме зав-
дяки постійним контактам цих народів. По-
друге, для савромата суть процедури “зірін”
зовсім не в якісній характеристиці викупу, а
у його відповідності усталеній пропорції
щодо всього “майна-єства-тіла” власника,
учасника обміну: “Неможливо тебе затри-
мати  в с ь о г о,  раз ти прийшов, говорячи:
“Зірін”; лиши нам  ч а с т и н у  того, що
маєш, і забери свого друга” [Там же]7. Бу-
дучи видимою для людини, ця частина
власності, саме через зір, виступає тілес-
ною часткою хазяїна, отже зберігає осо-
бистісні характеристики останнього. Під
час обміну (“зірін”) з іншим, ця частка спо-
чатку втрачається, стає невидимою, й ра-
зом із нею ніби символічно помирає (сліпне)
сама людина, потім її життя і зір відновлю-
ються так само символічно – через обмін
на тілесну-видиму частку контрагента. За
відсутності у Дандаміда багатства як його

видимої-тілесної частки, етап його симво-
лічної “невидимості-смерті”, притаманний
договору “зірін”, міг здійснитися лише че-
рез втрату ним очей. Цей випадок дозво-
ляє нам конкретизувати, можливо, дещо по-
вторюючись, семіотику архаїчного
договору-обміну як такого.

Загальновідомим є висновок А.Я.Гуре-
вича, що у речах, котрі дарувалися сторо-
нами одна одній під час договорів, у пря-
мому розумінні, вбачалися їхні власники
[Гуревич 1970, 65–66; 67]. “На об’єкт во-
лодіння переходить часточка особи його
власника” [Там же, с. 80]. Але, яким саме
є цей внутрішній зв’язок між хазяїном і
річчю або іншим предметом володіння? Як
ми спробували показати, це – насамперед,
візуальний зв’язок, який, у сприйнятті дав-
ньої людини, “формує її Я”. Отже, для неї
“володіти” (або знаходитися з чимось або
– з кимось у зв’язку) це – “бачити” і, одно-
часно, “бути”. Відповідно, функція “бачен-
ня” (або “зір”, “очі”) набуває семантики
“соціального у людині” – індикатора її за-
лученості у навколишній світ, факту її існу-
вання, найпоширенішим проявом чого вис-
тупають її власницькі відносини. Приклад
із осліпленням Дандаміда показує, що будь-
яка задіяна у обміні річ є часткою свого
власника саме через зір, і тому останній
може навіть семантично замінити таку річ
під час обміну. Отже, і за звичайних обста-
вин між сторонами здійснюється обмін
(”зірін”) речами, кожна з яких втілює в собі
“видимість” своїм хазяїном, а відтак і спо-
рідненість з ним. Під час обміну між сто-
ронами відбувається ніби обмін їхніми “ре-
чами-очами”, що, за відсутності майна
(Дандамід), могло звестися й до “очей”.
У такий спосіб між контрагентами утворю-
вався новий договір-“видимість” – зірін.
Обмін речами виступав як матеріалізація
“обміну поглядами” .

* Автор щиро вдячний колегам, Тетяні Левченко та Віталію Козюбі за допомогу в роботі.

1 Згідно з подальшим викладом, Амізок також, із солідарності з незрячим Дандамідом, себе
осліпив, ”і вони стали годуватися на спільний кошт скіфського племені, користуючись надзвичай-
ною шаною” [Лукиан 1935, с. 312].

Взагалі ж, згідно із Геродотом (V ст. до н.е.), самі скіфи осліплювали своїх рабів, нібито, ”задля
(продуктів із) молока” [Геродот  IV. 2]. Сліпі раби гуртом збивали молоко на вершки. Згідно з
О.П. Смирновим, насправді, це осліплення запобігало втечі рабів [Смирнов А. 1966, 143–144].
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З іншого боку, ”рабство” семантично дорівнювалось ”смерті” [Фрейденберг 1998, 56], а погляд
представника замогильного світу вважався для живих небезпечним [Там же, 714,  прим. 148].
Тому вказівка Геродота на безпосередній зв’язок осліплення  з молоком, можливо, говорить, що
незрячість рабів мала запобігти ”оскверненню” їхнім нечистим поглядом  цього,  священного для
усіх скотарів, продукту [Толыбеков 1971, 195].

2 1) В.І.Абаєв розглядав усі скіфо-сарматські говори як одне лінгвістичне ціле [Абаев 1949, 149].
  2) Більш сучасний погляд на співвідношення етноутворень “савроматів” та “сарматів” зустрі-

чається, зокрема, в роботах К.Ф.Смирнова [Смирнов К. 1977, 129–139].
3 Не виключений вплив цієї літописної розповіді на інтерпретацію схожого біблійного епізоду

(2 Цар. 20: 12–18; Іс. 39: 1–7) Даниїлом Заточником (XII ст.): ”Яко же похвалися Езекии царь
послом царя Вавилонскаго и показа множество злата и сребра; они же реша: нашь  царь
богатей тебе не множеством злата, но множеством воя; зане мужи злата добудуть, а златом
мужеи не добыти” [Моление Даниила 1980, 392].

4 Такий же звичай, що називався «ханаха», практикувався у бурятів [Хангалов 1891, 148].
5 За Лукіаном, стаючи ногою на шкуру, скіфи ”обіцяють доставити хто скільки в силах: хто п’ять

вершників на своєму хлібі й утриманні, хто – десять, інший же більшу кількість, хто – важко озброє-
них або піхотинців, скільки зможе, а найбідніший лише самого себе” [Лукиан 1935, 316].

6 За В.І.Абаєвим, вертикальна риска розділяє форми іронського і дігорського діалектів осетинсь-
кої мови [Абаев 1958, 6].

7 Втім, поза контекстом лукіанівської розповіді, який не дозволяє ототожнювати ζίριν
‘обмін’, ‘видиме-невидиме’ із “золотом”, ми не наважалися б, тим більше без належної філологіч-
ної підготовки, заперечувати, що між коренями “зір” і “зар” є якийсь зв’язок. Він помітний хоча б
вже у російській мові, у зв’язку з поєднанням понять світла й зору:  з ы р и т ь – ‘зірко дивитися’,
з и р я т ь – ‘озиратися’ та  з а р я – вечірня або ранкова [Афанасьев 1996, 247]. Значення коренів zar-
, zur-, zir-  явно поєднані й у семантиці  образу іранського божества Зрвана.
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Дванадцята сура отримала назву за
розповіддю, що містить цілісний, хоч і не
завжди послідовний, виклад добре відомої
з Біблії історії Йусуфа [Буття 37 та 39–
46]. Ця сура вважається найкрасивішою
частиною Святого Письма мусульман, що
перевершує достоїнствами Тору. Йусуф –
коранічна форма імені біблійного персона-
жа Йосипа Прекрасного, сина Якова
(у Корані – Йа‘куб), онука Авраама (ар.:
Ібрагіма). Очевидно, що перекази про пра-
ведника й пророка Йусуфа були поширені
серед семітських племен та арабів ще в
доісламські часи: це ім’я фігурує в джа-
гилійській поезії, його носили чимало відо-
мих особистостей. Крім цієї сури, Йусуфа
в Корані згадано лише двічі [VI: 84; XL:
34]. В коранічній ієрархії пророків його не
включають до числа посланників, – вони
стоять вище за пророків. Водночас єди-
ний раз Коран називає Йусуфа посланцем
[XL: 34].

Щодо розташування сур, то очевид-
ний зв’язок даної сури з попередньою
(“Гуд”), в якій розповідається про дея-
ких добре відомих пророків та про долю
їхніх супротивників. Цим пророчо ствер-
джується, що відносини Святого Проро-
ка та його ворогів будуть схожі на сто-
сунки Йусуфа та його братів, тобто, з
одного боку, він зазнає гонінь, а з іншо-
го – його буде помилувано, до нього,
зрештою, поставляться зі співчуттям та
милосердям.

Мета цієї сури проглядається у перших
трьох аятах та заключній частині. Дійсно,
це – не проста розповідь, а пророкування
остаточної перемоги Мухаммада (адже і
його було вигнано з рідного міста!), а та-
кож передбачення тріумфу над тими, хто
задумував підступи проти його життя.

У сурі йдеться про три види сновидінь:
прозріння пророка Йусуфа, що побачило своє
кінцеве торжество і торжество Істини (аяти
4 і 100); сновидіння єгипетського царя, в
якому відкрилася доля його підлеглих, ма-
теріальний її аспект (аяти 43–49); видіння
пересічних людей, що належать до їхніх
власних нещасть – або удач (аяти 36–41).
Чим важливіше видіння приходить уві сні,
тим більше часу вимагає здійснення поба-
ченого: тоді як сновидіння звичайних лю-
дей виповнилися відразу, для здійснення
пророцтва Йусуфа знадобилося ціле жит-
тя, для прозріння царя – чотирнадцять
років. Святий Пророк, поза сумнівом, от-
римав велику розраду від даного йому Од-
кровення, тому що його діянням випало най-
вище приречення – перетворення спочатку
арабського народу, а потім і всього світу.

Екзегети стверджують (за Ібн ‘Абба-
сом), що, за винятком чотирьох аятів (1–3,
7)1, текст сури було проголошено в Мецці,
напередодні гіджри Пророка до Медини,
коли курайшітські старійшини запитали Му-
хаммада про причину виходу дітей Йа‘ку-
ба із Сирії до Єгипту. За іншим переказом,
слухачі попросили Мухаммада замість на-
путнього слова розповісти їм цікаву істо-
рію. У відповідь на це з’явилося коранічне
одкровення про “найкращу з оповідок, по-
слану тобі одкровенням у цьому Корані”
[ХХІІ: 3].

Мухаммад, як і Йусуф, був змушений
залишити рідну домівку; сура натякає на
те, що доля Пророка перегукується з до-
лею Йусуфа: він ще зустрінеться зі своїми
одноплемінниками, так само як його про-
образ зустрівся зі своїми братами. Подібно
Йусуфу, Мухаммад пізніше також виявив
до своїх колишніх супротивників терпимість,
поблажливість і милість. Після падіння
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Вступна стаття, переклад
з арабської та коментарі
В.С. Рибалкіна
КОРАН.
СУРА ХІІ: ЙУСУФ

“Не журись! Пропащий Йосип верне
знов  у Ханаан”
(А. Кримський. “З Гафізових пісень”)
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Мекки він промовив: “Я кажу те ж, що і мій
побратим насамкінець сказав своїм бра-
там”.

Історія Йусуфа в тому вигляді, в якому
її подано в Корані, не ідентична біблійній
оповіді. Передусім, коранічна атмосфера
цілком відрізняється від біблійної. Біблійна
історія – це народна розповідь зі значно
меншим акцентом на моральний аспект.
Вона звеличує розум і підприємницьку вда-
чу іудеїв порівняно з єгиптянами, пояснює
їхні окремі етнічні та племінні відмінності.
У Біблії Йосипа показано в ситуації, коли
той скуповує худобу й землі бідних єгиптян
заради того, щоб урятувати свій народ від
голоду, що насувається. Іудеї, таким чином,
починають “контролювати” стада фарао-
на...

В коранічній історії повчальний, мо-
рально-етичний характер домінує над на-
ративним. Оповідь тут повна алегорій,
спіритуальних алюзій, повчань щодо плин-
ності та постійної мінливості життя. Усе
це пов’язано з його Божественною при-
родою, вічним задумом Аллаха, втілення
якого розгортається перед нашими очи-
ма на широкому тлі історії. Саме тому
значну частину автохтонної коранічної ек-
зегези становить, за образним висловом
К. Брокельмана, “суфійська транслітера-
ція Корану” [GAL I: 442]. Алегоричне тлу-
мачення 12-ї сури доведено до крайньої
межі, зокрема, в коментарі Ібн ал-‘Арабі
(1165–1240). В ньому образ Йа‘куба
тлумачиться як інтелект, Йусуф – це
чутливе серце, а його десять братів –
це п’ять внутрішніх та п’ять зовнішніх
чуттів.

Сура “Йусуф” – найповніша коранічна
оповідь з цілісним, композиційно заверше-
ним сюжетом. Вона містить опис перипетій
людської долі і звернена водночас до всіх
прошарків людської спільноти – чоловіків та
жінок, злидарів і вельмож, молодих і похи-
лого віку.

Подальша традиція екзегези додає чис-
ленні імена діючих осіб, відсутніх у Корані,
або не названих у ньому поіменно. Це –
імена братів Йусуфа, вельможі Китфіра
(біблійного Потіфара) та його дружини
Ра’іль. Тлумачаться й уточнюються ок-
ремі сумнівні чи малозрозумілі місця та
лексеми (див., наприклад, далі мій комен-
тар до аяту 100). Особливо виділяється
хист Йусуфа тлумачити сновидіння, знати

Потаємне. Саме тому його названо епіте-
том сіддік – той, хто знає і сповіщає лю-
дям приховану істину2. У цьому ж контексті
в Корані вперше з’являється слово
та’віль – “тлумачення”, яке має вихідну
семантику “повернення до витоків, пер-
шопричин”. Спочатку у Святому Письмі
мусульман воно фігурує в значенні “тлу-
мачення (сновидінь)”, далі ранні екзегети
почали вживати його щодо роз’яснення
глибинного значення коранічних реалій, а
згодом та’віль стає технічним терміном
у спеціальних містичних коментарях ба-
тинітів (докладніше див. [Рибалкін 2002,
52–54]).

Йусуф і Зулейха:
вічно юна історія палкого кохання
Провідним мотивом коранічної оповіді є

й мотив неземної краси Йусуфа та історія з
дружиною вельможі [Пиотровский 1991].
Сюжет розповіді сягає корінням ассиро-
вавилонських міфів. Це – загальновідома
біблійна оповідь, що сформувалась у са-
мостійній інтерпретації в окремій сурі Ко-
рану. Ця історія поклала початок творам
аналогічного змісту в багатьох літературах
народів Сходу, стала прототипом видатних
пам’яток прози й поезії. Починаючи з Х ст.
з’являється й ім’я Йусуфової спокусниці –
Зулейхи, – відсутнє як у Біблії, так і в Ко-
рані. Джерелом походження цього імені
дослідники вважають апокрифічний твір
“Сефер га-й-Йашар” (“Книга істини”), впер-
ше виданий у Венеції в 1625 р. Зміст твору,
напевне, був відомий мусульманським ав-
торам “Кисас ал–’анбійа’” (“Оповідок про
пророків”). Вірогідно, саме звідти походить
традиція йменувати Зулейхою дружину
Потіфара, начальника охоронців фараона. Її
взаємини з Йусуфом стають улюбленим
сюжетом середньовічних мусульманських
авторів Ірану, Індії, Туреччини, Узбекиста-
ну, Башкирії та ін. На цю тему написано
понад сотню поетичних та прозових творів
(переважно в ІХ–XV ст.). Це – літератур-
но-фольклорна пам’ятка багатьох народів
Сходу, біля витоків якої стоїть коранічна
версія цієї історії. Вона, зокрема, лягла в
основу сюжету поеми “Йусуф і Зулейха”,
яка приписується генієві перської і світової
поезії Абулькасиму Фірдоусі (бл. 934–1030).

Задумана як ліричний “відступ” у го-
ловній поетичній праці Фірдоусі – біблійній
історії про Йосипа, розробленій у Корані та
мусульманських переказах єврейського
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походження, – поема переростає в роман-
тичну історію кохання, яка перемежовуєть-
ся етичними та релігійно-дидактичними
настановами.

Значно пізніше грузинською мовою ро-
мантичну поему Фірдуосі “Йусуф і Зулей-
ха” переклав грузинський цар Теймураз
(XVII ст.). Учений і поет, він був добре знай-
омий з перською літературою і культурою.
Як і більшість грузинських аристократів
того часу, він формувався під помітним
впливом перського стилю життя.

Любовну поему “Йусуф і Зулейха” (твір
не зберігся) в жанрі месневі створив також
персько-таджицький поет і вчений Абу-ль-
Муайад Балхі (Х ст.), автор прозаїчних
творів “Чудеса країн”, або “Чудеса світу”,
і “Шахнаме”.

Праці арабських і перських письмен-
ників і вчених були добре відомі в Поволжі.

Відомий булгаро-татарский поет Кул
Галі в 1212 р. завершує першу редакцію
поеми “Кисса-і Йусуф”3 (“Історія Йусуфа”),
а в 1233 р. – другу. Тому в рукописах зуст-
річаються обидві дати. Обидві редакції тво-
ру були поширені тільки в Середньому По-
волжі та Приураллі, в межах проживання
булгаро-татар. Саме в цих регіонах було
знайдено велику кількість примірників по-
еми. У Дрездені та Берліні зберігаються
ще два рукописи поеми, які були з Казані.
Те ж саме можна сказати і про санкт-пе-
тербурзькі списки “Кисса-і Йусуф”, яких
існує понад десяток. Єдиний бакинський і
п’ять уфимских списків поеми були також
виявлені в районах проживання татар.

Кул Галі (Кул Алі, 1174–1248, м.Буляр) –
давньобашкирський і давньобулгарский
поет, виходець із знатного роду башкир-
ського племені айле. Служив 45 років му-
даррісом у Хорезмі. Поема “Кисса-і Йусуф”
або “Йусуф і Зулейха”, написана мовою
тюрки, була широко відома в рукописних
списках по всьому Урало-Поволжю. Нині
вона входить до скарбниці культур баш-
кирів, татар, узбеків, казахів, туркмен,
каракалпаків. Твір визнано скарбницею
світової літератури і ЮНЕСКО оголосив
1983 рік роком Кул Галі.

У поемі Кул Галі “Кисса-і Йусуф” має
подальший розвиток давньотюркська пи-
семність, у якій простежується становлен-
ня літературної мови тюрків Урало-Повол-
жя. Його поема була поширена в рукописних
списках, а з другої половини XIX ст. у дру-

кованій формі по усьому Урало-Поволжю і
стала улюбленим твором тюркських на-
родів. “Кисса-і Йусуф” використовували як
навчальний посібник у медресе. Її мотиви,
віршовані розміри і поетичні образи органі-
чно ввійшли до башкирських народних
пісень та баїтів. Поема справила значний
вплив на естетичні смаки та поетичне
світосприйняття башкирів.

У поемі переповідається добре відомий
сюжет про Йусуфа, проте Кул Галі закін-
чує історію зовсім інакше. Після 40 років
керування справами в Єгипті Йусуф зус-
трічає Зулейху, стару згорблену бабу. Лю-
бов її не згасла і вона довела силу своїх
почуттів. У Йусуфа знову займається лю-
бов до неї. З Божої милості Зулейці були
повернуті її молодість і краса. Молоді од-
ружилися і зажили щасливо.

Свого часу ленінградський сходознавець
Г. Тагирджанов висловив думку, що бул-
гарські поети писали не лише для читачів
одного регіону – вони творили на загальній
огузо-кипчакскій літературній мові, зро-
зумілій усім тюркським читачам. Ця літе-
ратурна мова розвивалася в Хорезмі на огу-
зо-кипчацькій діалектній основі. Нею
творили суфійські шейхи Ахмед Ясаві та
його послідовник Сулейман Бакиргані
(з хорезмського селища Бакирган). Вірші
цих суфійських поетів не мали такої попу-
лярності в Середній Азії, навіть у Хорезмі,
де панувала перська поезія. Вони завоюва-
ли велику популярність у Поволжі, зокрема
в Булгарії, де не було придворних поетів, а
перська поезія мала для булгар в основно-
му пізнавальне значення. Завдяки цьому
літературною мовою булгар стала та сама
огузо-кипчацька літературна мова, якою
створив свою поему булгарський поет Кул
Галі.

Постає також питання: наскільки прони-
зана суфійським духом поема Кул Галі
“Кисса-і Йусуф”? Казанська дослідниця
Р. Ганєєва вважає, що цей твір цілком су-
фійський, і що любов Йусуфа до Зулейхи –
це, як і заведено в суфійских авторів, не
просто любов до жінки, а Любов до Алла-
ха, розкрита через образ Зулейхи.

Останнім часом розглядаються не тільки
середньоазіатські, але й арабо-перські дже-
рела поеми Кул Галі. На думку літерату-
рознавця Нурмухаммеда Хисамова, одним
з основних джерел поеми став твір пер-
ського автора Абдаллага Ансарі з Герата
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“Аніс ал-мюридін ва шамс ал-маджаліс”
(“Приятель мюридів і сонце бесід”). Вже
одна назва цього твору свідчить про його
суфійський зміст. Водночас Кул Галі у своїй
поемі використовував чимало художніх зна-
хідок, прямо або побічно запозичених із
трактатів ат-Табарі. Це є цілком природ-
ним, адже в добу середньовіччя багато
поетів зверталися у своїй творчості до ма-
теріалів попередників. Це властиво, зокре-
ма, поемам татарських поетів – Кутба
“Хосров і Ширін” (1342) і Махмуда ібн Галі
ал-Булгарі “Нагдж ал-Фарадіс” (1358).

Якщо середньовічні мусульманські ав-
тори, такі як ат-Табарі, писали свої праці,
особливо не задумуючись про цілісність
сюжету і художню композицію, то їхні
тюркські послідовники вже не задовольня-
лися простою констатацією фактів. Наприк-
лад, Кул Галі чітко поділив своїх героїв на
позитивних і негативних, скерував спонтанні
дії головних героїв у заздалегідь чітко про-
думане русло. Персонажі “Історії Йусуфа”
в обох джерелах (ат-Табарі та Кул Галі)
мають як спільні, так і відмінні риси. Проте
Йусуф усюди – як у Корані, так і в ат-Та-
барі та Кул Галі досягає моральних висот
лише пройшовши через визначений етап
труднощів, лих і нещасть.

Поема “Кисса-і Йусуф”, хоч і була зас-
нована на давніх мусульманських джере-
лах і традиційному сюжеті, залишається
самостійним твором, шедевром огузо-
кипчацької літератури.

Однойменний твір “Йусуф і Зулейха”
Махмуда Киримли, написаний у 1223 р.,
заклав підвалини кримськотатарської літе-
ратури.

Своєму розквіту  з XIV ст. узбецька літе-
ратура так само завдячує любовно-роман-
тичній поемі на біблійно-коранічний сюжет
“Йусуф і Зулейха”, створеній поетом Дур-
беком у м. Балх у 1409 р. староузбецькою
мовою. Через багато століть цей самий
сюжет успішно інтерпретував у поемі
“Юсуф і Зулейха” (1981) сучасний узбець-
кий поет і драматург, народний поет Узбе-
кистану Р.Н. Бабаджан (Бабаджанов) (нар.
1921).

Один зі своїх кращих дастанів, “Йу-
суф і Зулейха” (1487 р.), видатний персь-
кий філософ і письменник Абдурахман
Джамі (1414–1492 рр.), який писав мо-
вою фарсі, присвятив своєму учневі Алі-
шеру Навої. Твір увійшов до циклу поем

“Сім корон” (Сузір’я Великої Ведмедиці),
які характеризуються релігійно-філо-
софськими настроями. Туди ввійшли та-
кож поеми “Саламан і Абсаль”, “Лейла
та Меджнун”.

Однойменним месневі “Йусуф і Зулей-
ха” прославився великий турецький поет
Хамдулла Хамді, син Акшемседдіна (помер
1503 р.).

Нарешті, цей сюжет прийшов і до євро-
пейських літератур періоду “орієнталізму”,
згадаймо хоча б відомі рядки Й.В. Гете:
“Хоть незнакомы – шаг до греха, это
Юсуф и Зулейха” (“Эшк-наме”: [Гете 1988,
29]).

Ñóðà XII: ÉÓÑÓÔ4

ìåêêàíñüêà, 111 àÿò³â.
Â ³ì’ÿ Àëëàõà, Âñåìèëîñòèâîãî, Âñå-

ìèëîñåðäíîãî!
1. Àë³ô, ëÿì, ðà5. Öå – çíàìåííÿ ÿñíî¿

Êíèãè.
2. Ìè ïîñëàëè ¿¿ [ó âèãëÿä³] Êîðàíà

àðàáñüêîþ ìîâîþ â íàä³¿, ùî âè çðîçó-
ì³ºòå.

3. Ìè ðîçïîâ³ìî òîá³ íàéêðàùó ç îïî-
â³äîê, ïîñëàíó òîá³ îäêðîâåííÿì ó öüî-
ìó Êîðàí³, õî÷à êîëèñü òè áóâ ñåðåä
òèõ, õòî íå â³äàâ6.

4. [Çãàäàé, Ìóõàììàäå], ÿê Éóñóô
ñêàçàâ ñâîºìó áàòüêîâ³: “Òàòó ì³é! ß
áà÷èâ [óâ³ ñí³] îäèíàäöÿòü ç³ðîê, ñîíöå
òà ì³ñÿöü7. ß áà÷èâ, ÿê âîíè ïîêëîíÿëè-
ñÿ ìåí³”.

5. [Áàòüêî] â³äïîâ³â: “Ñèíêó ì³é! Íå
ðîçïîâ³äàé öüîãî ñíó ñâî¿ì áðàòàì, ùîá
íå çàìèñëèëè âîíè ïðîòè òåáå ëèõîãî.
Àäæå øàéòàí – ÿâíèé âîðîã ëþäèí³.

6. Ñòàíåø îáðàíöåì Ãîñïîäí³ì, íàâ-
÷èòü Â³í òåáå òëóìà÷èòè ñíè ³ áëàãîäàòü
Éîãî ïåðåáóâàòèìå íà òîá³ òà íà ðîä³
Éà‘êóáà, ÿê áóëî öå ç ïðàîòöÿìè òâî¿-
ìè ²áðàã³ìîì òà ²ñõàêîì; Ãîñïîäü òâ³é –
Âñåçíàþ÷èé, Ïðåìóäðèé”.

7. Â [³ñòîð³¿ ïðî] Éóñóôà òà éîãî áðàò³â
áóëè çíàìåííÿ äëÿ òèõ, õòî øóêàº
â³äïîâ³ä³.

8. [Çãàäàé, Ìóõàììàäå, ÿê áðàòè]
ñêàçàëè: “Éóñóô òà éîãî áðàò á³ëüø
ëþáèé áàòüêîâ³ íàøîìó, í³æ ìè, õî÷à
íàñ òàê áàãàòî. Áàòüêà íàøîãî îïîâèëà
ÿâíà îìàíà.

9. Òîæ óáèéòå Éóñóôà ÷è ïîêèíüòå éîãî
ùîíàéäàë³. Òîä³ áëàãîâîë³ííÿ âàøîãî
áàòüêà ö³ëêîì áóäå çâåðíåíî äî âàñ, à
âè [çíîâó] ñòàíåòå ïðàâåäíèêàìè”.
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10. Òà õòîñü ³ç íèõ ñêàçàâ: “Íå âáè-
âàéòå Éóñóôà, — êîëè âè âæå íàäóìàëè
ïîð³øèòè ç íèì, òî êðàùå êèíüòå éîãî
íà äíî êîëîäÿçÿ. ßêèé-íåáóäü ïîäîðî-
æàíèí âèòÿãíå éîãî”.

11. [Áðàòè] ñêàçàëè: “Áàòüêó íàø!
×îìó òè íå äîâ³ðÿºø íàì Éóñóôà? Ìè
æ éîìó – íå âîðîãè!

12. Â³äïóñòè éîãî çàâòðà ç íàìè, íå-
õàé ïîãóëÿº òà ïîãðàºòüñÿ äîñõî÷ó, à
ìè çà íèì äîãëÿíåìî”.

13. [Áàòüêî] â³äêàçàâ: “ß ñóìóâàòèìó,
ÿêùî â³í ï³äå ç âàìè é áîþñÿ, ùî, ÿê
ò³ëüêè âè çàãàâèòåñÿ, éîãî ç’¿ñòü âîâê”.

14. Âîíè íà òå: “Í³çàùî íå ç’¿ñòü!
Àäæå íàñ òàê áàãàòî! Ãð³ø íàì ö³íà,
ÿêùî ìè çëîâèìî ´àâó!”

15. ² ÿê ï³øëè ç íèì – âèð³øèëè êèíó-
òè éîãî íà äíî êîëîäÿçÿ, òà Ìè íàâ³ÿëè
Éóñóôó: “Òè íåîäì³ííî íàãàäàºø ¿ì ïðî
öåé ¿õí³é â÷èíîê, êîëè âîíè òîãî íå ÷å-
êàòèìóòü”.

16. Óâå÷åð³ áðàòè ïîâåðíóëèñÿ äî
áàòüêà ç ïëà÷åì

17. ³ âèãóêíóëè: “Áàòüêó íàø! Ìè á³ãà-
ëè íàïåðåãîíè, à Éóñóôà çàëèøèëè ñòå-
ðåãòè íàø³ ðå÷³, – òóò âîâê ³ çàäåð éîãî.
Òè íàì íå ïîâ³ðèø, àëå ìè ãîâîðèìî
ïðàâäó”.

18. ² âîíè ïðèíåñëè Éóñóôîâó ñîðî÷-
êó, çàïëÿìîâàíó ï³äðîáëåíîþ êðîâ’þ.
[Áàòüêî] ñêàçàâ: “Àòîæ, ò³ëüêè äóø³ âàø³
ï³äêàçàëè âàì òàêå. Àëå òåðï³ííÿ – áëà-
ãî. ² Àëëàõ äîïîìîæå ïåðåæèòè òå, ïðî
ùî âè ïîâ³äàëè”.

19. Òèì ÷àñîì ³øîâ êàðàâàí, ïîñëà-
ëè ãîíöÿ ïî âîäó. Â³í îïóñòèâ ñâîº öåá-
ðî ³ âèãóêíóâ: “Î, äèâî – òàì õëîï-
÷èê!” Âîíè ä³ñòàëè éîãî, ùîá ïîò³ì
ïðîäàòè, òà Àëëàõ äîáðå çíàº ïðî ¿õí³
â÷èíêè.

20. ² âîíè ïðîäàëè éîãî äóæå äåøå-
âî, çà ë³÷åí³ äèðãåìè, áàæàþ÷è ïîçáó-
òèñÿ â³ä íüîãî.

21. Òîé ºãèïòÿíèí, ùî êóïèâ Éóñóôà,
ñêàçàâ ñâî¿é äðóæèí³: “Ïîñòàâñÿ äî íüî-
ãî äîáðå. Ìîæëèâî, ç íüîãî áóäå íàì
êîðèñòü àáî ìè óñèíîâèìî éîãî”. Îòàê
ìè äàëè Éóñóôó ñèëó ó òîìó êðà¿, ùîá
íàâ÷èòè éîãî òëóìà÷åííþ ñí³â. Àëëàõ
â³ðíèé ñâî¿ì îá³òíèöÿì, ïðîòå á³ëüø³ñòü
ëþäåé íå çíàº [öüîãî].

22. Êîëè Éóñóô çìóæí³â, Ìè äàëè
éîìó ìóäð³ñòü ³ çíàííÿ. Òàê Ìè îáäàðî-
âóºìî áëàãîä³éíèê³â.

23. Æ³íêà, â áóäèíêó ÿêî¿ æèâ Éó-
ñóô, ïî÷àëà ñïîêóøàòè éîãî ³, ïîçàêðè-
âàâøè äâåð³, ñêàçàëà éîìó: “²äè-íî äî
ìåíå”. À â³í íà òå: “Áîæå óïàñè! Ãîñ-
ïîäü ì³é íàäàâ ìåí³ ïðåêðàñíèé ïðèòó-
ëîê, à ãð³øíèêè ùàñòÿ íå ï³çíàþòü!”

24. Âîíà òàê çàæàäàëà éîãî, ³ â³í áè
– ¿¿ òåæ, ÿêáè íå ïîáà÷èâ ðàí³øå çíà-
ìåííÿ Ãîñïîäà ñâîãî. Òàê ó÷èíèëè Ìè,
ùîá â³äâåðíóòè â³ä íüîãî çëî é ïåðå-
ëþáñòâî, áî â³í – â³ðíèé ñëóãà Íàø.

25. Âîíè îáîº êèíóëèñÿ íàââèïåðåä-
êè äî äâåðåé, ³ âîíà ïîðâàëà éîìó ççà-
äó ñîðî÷êó. Ó äâåðÿõ âîíè ç³øòîâõíó-
ëèñÿ ç ¿¿ ÷îëîâ³êîì. Âîíà çàêðè÷àëà:
“ßê ùå ìîæíà ðîçïðàâèòèñÿ ç òèì, õòî
ñïîêóñèâñÿ íà ÷åñòü òâîº¿ äðóæèíè, êîëè
íå çàòî÷èòè éîãî ó â’ÿçíèöþ, ÷è æîð-
ñòîêî ïîêàðàòè?!”

26. Éóñóô çàïåðå÷èâ: “Öå âîíà íà-
ìàãàëàñÿ ñïîêóñèòè ìåíå”. À îäèí ³ç ¿¿
ðîäè÷³â, ùî áóâ ñâ³äêîì öüîãî, ñêàçàâ:
ßêùî éîãî ñîðî÷êà ðîç³ðâàíà íà ãðó-
äÿõ, òî âîíà êàæå ïðàâäó, à â³í – áðå-
õóí.

27. ßêùî æ éîãî ñîðî÷êà ðîç³ðâàíà
íà ñïèí³, òî áðåøå âîíà, à â³í ãîâîðèòü
ïðàâäó”.

28. Ïåðåêîíàâøèñü, ùî éîãî ñîðî÷-
êà ðîç³ðâàíà ç³ ñïèíè, [ãîñïîäàð] ñêà-
çàâ: “Óñå öå – ñïðàâà æ³íî÷î¿ ï³äñòóï-
íîñò³, à ï³äñòóïí³ñòü âàøà – âåëèêà”.

29. Éóñóôå! Çàáóäü ïðî öå. À òè,
[æ³íêî,] ïîêàéñÿ ç ãð³õà ñâîãî, áî òè áóëà
íåïðàâà.

30. À æ³íêè â ì³ñò³ ðîçïîâ³äàëè, ùî
äðóæèíà âåëüìîæ³ õîò³ëà ñïîêóñèòè ñâî-
ãî þíîãî ñëóãó: “Äðóæèíà çíàòíîãî ÷î-
ëîâ³êà äîìàãàëàñÿ ñâîãî þíîãî ðàáà! ¯¿
ïîëîíèëà ïðèñòðàñòü ³ ìè áà÷èìî, ùî ¿¿
çàòüìàðèëî”.

31. Ïî÷óâøè ¿õí³ ïåðåñóäè, âîíà ïî-
ñëàëà çà íèìè, ïðèãîòóâàëà äëÿ íèõ
ëåæàíêè, äàëà êîæí³é ïî íîæèêó8 ³ ñêà-
çàëà [Éóñóôó]: “Âèéäè äî íèõ”. Ïîáà-
÷èâøè [Éóñóôà], ò³ ñòàëè òàê ðîçõâàëþ-
âàòè éîãî, ùî ïîð³çàëè íîæàìè ñîá³
ðóêè9, ³ âèãóêíóëè: “Áîæå óïàñè! Öå –
íå ëþäèíà, à àíãåë áëàãîðîäíèé!”

32. Âîíà10 ñêàçàëà: “Ïåðåä âàìè òîé,
÷åðåç êîãî âè ìåíå çíåñëàâèëè. ß ä³éñíî
íàìàãàëàñÿ ñïîêóñèòè éîãî, àëå â³í óñ-
òîÿâ. Òà ÿêùî â³í íå ï³äêîðèòüñÿ ìîºìó
ïîâåë³ííþ, éîãî íåîäì³ííî áóäå çàòî-
÷åíî ó â’ÿçíèöþ é ïðèíèæåíî”.
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33. [Éóñóô] âèãóêíóâ: “Ãîñïîäè! Â’ÿç-
íèöÿ ìåí³ ìèë³øà â³ä òîãî, äî ÷îãî ìåíå
ñõèëÿþòü. ßêùî Òè íå â³äâåðíåø â³ä
ìåíå ¿õí³ êàâåðçè, ÿ ïîñòóïëþñÿ ¿ì ³
ïîøèþñÿ â äóðí³”.

34. Ãîñïîäü çàäîâîëüíèâ [éîãî áëà-
ãàííÿ] ³ â³äâåðíóâ â³ä íüîãî ¿õí³ ï³äñòó-
ïè, áî Â³í, âî³ñòèíó, âñå ÷óº, âñå çíàº.

35. Ï³ñëÿ òîãî ÿê âîíè ïîáà÷èëè çíà-
ìåííÿ éîãî [íåâèííîñò³], âîíè [âñå æ]
âèð³øèëè çàòî÷èòè éîãî íà ïåâíèé ÷àñ.

36. Ðàçîì ç íèì äî â’ÿçíèö³ ïîòðà-
ïèëè äâîº þíàê³â. Îäèí ³ç íèõ ñêàçàâ:
“ß áà÷ó [óâ³ ñí³], ùî âè÷àâëþþ âèíî-
ãðàä”. ²íøèé ìîâèâ: “À ÿ áà÷ó, ÿê íåñó
íà ãîëîâ³ êîðæà, ÿêîãî äçüîáàþòü ïòà-
õè. Ðîçòëóìà÷ íàì ö³ ñíè, àäæå ìè âïåâ-
íåí³, ùî òè – ãàðíà ëþäèíà”.

37. [Éóñóô] â³äïîâ³â: “Íå âñòèãíóòü
ïðèíåñòè ñòðàâó, ÿêîþ òóò âàñ ãîäóþòü,
ÿê ÿ ðîçòëóìà÷ó âàø³ ñíîâèä³ííÿ. ² ïåðø
í³æ âàì ïîäàäóòü ¿¿, [âè ä³çíàºòåñÿ ïðî
âñå], ÷îìó íàâ÷èâ ìåíå ì³é Ãîñïîäü. ß
â³äð³êñÿ â³ä ëþäåé, êîòð³ íå â³ðóþòü â
Àëëàõà ³ çàïåðå÷óþòü ìàéáóòíº æèòòÿ.

38. ß ï³øîâ çà â³ðîþ ìî¿õ áàòüê³â
²áðàã³ìà, ²ñõàêà òà Éà‘êóáà. Íàì íå ñë³ä
ïîêëîíÿòèñÿ í³êîìó, êð³ì Àëëàõà. Òàêà
ìèë³ñòü Àëëàõà äî ìîãî íàðîäó òà ëþ-
äåé, ïðîòå á³ëüø³ñòü ç íèõ íåâäÿ÷í³.

39. Î, ìî¿ äðóç³ ïî â’ÿçíèö³! Õòî êðà-
ùå: ð³çí³ áîæåñòâà ÷è ªäèíèé Âñåìî-
ãóòí³é Àëëàõ?

40. Çàì³ñòü Íüîãî, âè ïîêëîíÿºòåñÿ
ò³ëüêè ³ìåíàì, ÿêèìè âè òà âàø³ áàòüêè
íàçâàëè [³äîë³â]. Àëå Àëëàõ íå ïîñèëàâ
ùîäî íèõ æîäíèõ ïðèïèñ³â. Ëèøå Àë-
ëàõ âèíîñèòü óõâàëó, à Â³í ïîâåë³â, ùîá
âè ïîêëîíÿëèñÿ ò³ëüêè Éîìó. Öå ³ º ³ñòèí-
íà â³ðà, ïðîòå á³ëüø³ñòü ëþäåé íå â³äà-
þòü öüîãî.

41. Î, ìî¿ äðóç³ ïî â’ÿçíèö³! Îäèí ³ç
âàñ ï³äíîñèòèìå âèíî ñâîºìó ïàíîâ³,
³íøîãî áóäå ðîç³ï’ÿòî, à ïòàõè âèäçüî-
áóâàòèìóòü [¿æó] ó íüîãî ç ãîëîâè. Îò ³
ð³øåííÿ ñïðàâè, ïðî ÿêó âè çàïèòóâà-
ëè”.

42. Òîãî ç íèõ, õòî, íà äóìêó Éóñó-
ôà, ìàâ óðÿòóâàòèñÿ, â³í ïîïðîñèâ: “Íà-
ãàäàé ïðî ìåíå òâîºìó ïàíîâ³”. Ïðîòå
øàéòàí íàïóòèâ éîãî çàáóòè çðîáèòè öå,
³ [Éóñóô] ïðîáóâ ó â’ÿçíèö³ [ùå] äåê³ëü-
êà ðîê³â.

43. ßêîñü öàð [ªãèïòó] ñêàçàâ: “ß
Áà÷èâ [óâ³ ñí³] ÿê ñ³ì õóäþùèõ êîð³â

ïîæèðàþòü ñ³ìîõ ðîçãîäîâàíèõ, à òà-
êîæ ñ³ì çåëåíèõ êîëîñê³â òà ñ³ì âèñîõ-
ëèõ. Î íàáëèæåí³! Ïîÿñí³òü ìîº ñíîâè-
ä³ííÿ, ÿêùî âè âì³ºòå òëóìà÷èòè ñíè”.

44. [Íàáëèæåí³] â³äïîâ³ëè: “Öå – ìà-
ðåííÿ! Ìè íå âì³ºìî òëóìà÷èòè òàê³ ñíè”.

45. Àëå òîé ³ç äâîõ [â’ÿçí³â], ùî âðÿ-
òóâàâñÿ, ðàïòîì çãàäàâ [Éóñóôà] ï³ñëÿ
[òðèâàëîãî] ÷àñó ³ ñêàçàâ: “ß çìîæó ðîç-
òëóìà÷èòè âàì ñîí, òîæ ïîøë³òü ìåíå
[äî â’ÿçíèö³]”.

46. [Ä³ñòàâøèñÿ äî â’ÿçíèö³, â³í âè-
ãóêíóâ:] “Éóñóôå, ïðàâåäíèêó! Ïîÿñíè
íàì [ñíîâèä³ííÿ] ïðî ñ³ì ðîçãîäîâàíèõ
êîð³â, ÿêèõ ïîæèðàþòü ñ³ì õóäþùèõ,
à òàêîæ ïðî ñ³ì çåëåíèõ êîëîñê³â òà
ñ³ì âèñîõëèõ, ùîá ÿ ïîâåðíóâñÿ [ç ðîç-
ãàäêîþ] äëÿ ëþäåé àáè âîíè ä³çíàëè-
ñÿ”.

47. [Éóñóô] â³äïîâ³â: “Âè áóäåòå ñ³ÿ-
òè âïðîäîâæ ñåìè ðîê³â ó ïîò³ ÷îëà. Òå,
ùî âè ïîæíåòå, çàëèøàéòå â êîëîññ³11,
õ³áà ùî òðîõè çîñòàâòå íà ¿æó.

48. Ïîòîìó íàñòàíóòü ñ³ì ãîëîäíèõ
ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ ïðî¿äÿòü òå, ùî
áóëî â³äêëàäåíî, êð³ì ì³çåðíîãî çàëèø-
êó, ÿêèé âè çáåðåæåòå.

49. Äàë³ íàñòóïèòü ð³ê, êîëè ëþäÿì
áóäå äàðîâàíî ðÿñí³ äîù³, ³ âîíè âè÷àâ-
ëþâàòèìóòü [îëèâêè ³ âèíîãðàä12]”.

50. Öàð ïîâåë³â: “Ïðèâåä³òü éîãî äî
ìåíå!” Êîëè äî [Éóñóôà] ïðèéøîâ ïî-
ñëàíåöü, â³í ñêàçàâ: “Ïîâåðòàéñÿ äî ñâî-
ãî ïàíà ³ çàïèòàé éîãî, ùî ñòàëîñÿ ç
æ³íêàìè, ÿê³ ïîð³çàëè ñîá³ ðóêè. Àäæå
Ãîñïîäü ì³é äîáðå çíàº ïðî ¿õí³ ï³äñòó-
ïè”.

51. [Öàð] çàïèòàâ [æ³íîê]: “Ùî öå çà
³ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê âè íàìàãàëèñÿ ñïîêó-
ñèòè Éóñóôà?” Âîíè â³äïîâ³ëè: “Áîæå
óïàñè! Íàì íåâ³äîìî ïðî íüîãî í³÷îãî
ëèõîãî”. À äðóæèíà òîãî âåëüìîæ³ ñêà-
çàëà: “²ñòèíà âèÿâèëàñÿ: öå ÿ íàìàãà-
ëàñÿ ñïîêóñèòè éîãî, à â³í ä³éñíî – ïðà-
âåäíèê”.

52. [Éóñóô ñêàçàâ]: “Öå – äëÿ òîãî,
ùîá â³í13 çíàâ, ùî ÿ í³êîëè íå çðàäæó-
âàâ éîãî ïîòàé ³ ùî Àëëàõ íå ïîòóðàº
ï³äñòóïàì çðàäíèê³â.

53. ß íå âèïðàâäîâóþñü, àäæå äóøà
ñõèëüíà äî ãð³õà, ÿêùî íå çìèëîñòè-
âèòüñÿ Ãîñïîäü ì³é. Àäæå ì³é Ãîñïîäü
– Óñåïðîùàþ÷èé, Âñåìèëîñåðäíèé”.

54. Öàð ïîâåë³â: “Ïðèâåä³òü éîãî äî
ìåíå. ß â³çüìó éîãî ñîá³ íà ñëóæáó”.
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Ïîãîâîðèâøè ç íèì, â³í ñêàçàâ: “Â³äíèí³
òè ïðè íàñ ìàºø ïîøàíó é äîâ³ðó”.

55. [Éóñóô] ïîïðîõàâ: “Ïðèçíà÷ ìåíå
[äîãëÿäà÷åì] íàä ñõîâèùàìè [òâîº¿]
çåìë³, ÿ áóäó âì³ëèì õðàíèòåëåì”.

56. Îòàê Ìè äàðóâàëè Éóñóôó ìî-
ãóòí³ñòü íà ò³é [ºãèïåòñüê³é] çåìë³, ùîá
â³í ïîñåëèâñÿ òàì, äå çàæàäàº. Ìè â³ääÿ-
÷óºìî êîìó çàõî÷åìî, íå çàáóâàþ÷è ïðî
âèíàãîðîäó äëÿ áëàãîä³éíèê³â.

57. Ïðîòå äëÿ òèõ, õòî óâ³ðóâàâ ³ áî-
ãîáîÿçëèâèé, âèíàãîðîäà ó ïðèéäåøíüî-
ìó æèòò³ ùå ë³ïøà.

58. ² [îò ÿêîñü] áðàòè Éóñóôà ïðèáó-
ëè [äî ªãèïòó] ³ ïðèéøëè äî íüîãî. Â³í
óï³çíàâ ¿õ, à âîíè éîãî – í³14.

59. Çàáåçïå÷èâøè ¿õ ïðèïàñàìè, [Éó-
ñóô] ïîïðîñèâ: “Ïðèáóäüòå [íàñòóïíîãî
ðàçó] ç òèì âàøèì áðàòîì, ùî [çàëè-
øèâñÿ] ç áàòüêîì. Õ³áà âè íå ïåðåêîíà-
ëèñÿ, ùî ÿ äîâåðõó íàïîâíÿþ ì³ðó ³ ùî
ÿ ùåäðèé äî ãîñòåé?

60. ßêùî æ âè íå ïðèáóäåòå äî ìåíå
ç íèì, íå áóäå äëÿ âàñ ó ìåíå í³ÿêîãî
çåðíà ³ òðèìàéòåñÿ â³ä ìåíå ïîäàë³”.

61. Âîíè â³äïîâ³ëè: “Ìè ïîñòàðàºìî-
ñÿ óìîâèòè áàòüêà â³äïóñòèòè éîãî ³ çðî-
áèìî âñå”.

62. [Éóñóô] íàêàçàâ ñâî¿ì ñëóãàì:
“Ïîêëàä³òü [ïîòàé] ¿õí³é òîâàð15 äî ¿õíüî¿
ïîêëàæ³. Ìîæëèâî, âîíè, êîëè ä³ñòàíóòü-
ñÿ äî ñâîº¿ ðîäèíè, ïîáà÷àòü öå ³ ùå
ïîâåðíóòüñÿ”.

63. Ïîâåðíóâøèñü äî áàòüêà, áðàòè
ñêàçàëè: “Áàòüêó íàø! Íàì â³äìîâëåíî
ó çá³ææ³16. Òîæ â³äïóñòè ç íàìè íàøîãî
áðàòà ³ íàì â³äì³ðÿþòü [çåðíà]. À áðàòà
ìè áóäåìî îáåð³ãàòè”.

64. Áàòüêî ñêàçàâ: “Íåâæå æ ÿ äîâ³-
ðþ éîãî âàì òàê, ÿê äîâ³ðèâ ðàí³øå éîãî
[ð³äíîãî] áðàòà? Àëëàõ âáåðåæå éîãî
êðàùå, áî Â³í – Íàéìèëîñòèâ³øèé ³ç
ìèëîñòèâèõ”.

65. Ðîçâ’ÿçàâøè ñâî¿ ëàíòóõè, áðàòè
çíàéøëè òàì ñâ³é ïîâåðíåíèé êðàì.
Âîíè ñêàçàëè: “Áàòüêó íàø! ×îãî ùå
íàì áàæàòè! Íàø òîâàð ïîâåðíåíî. Ìè
çàáåçïå÷èìî õë³áîì íàøó ðîäèíó17, âáå-
ðåæåìî ñâîãî áðàòà é ä³ñòàíåìî íà äî-
äà÷ó ùå âåðáëþæó ïîêëàæó [çåðíà]. ²
öå – ëåãêà ì³ðà”18.

66. [Áàòüêî] ñêàçàâ: “ß í³çàùî íå
â³äïóùó éîãî ç âàìè, äîïîêè âè íå çàï-
ðèñÿãíåòåñÿ Àëëàõîì, ùî íåîäì³ííî
ïîâåðíåòåñÿ ç íèì, ÿêùî âàñ ò³ëüêè íå

ñï³òêàº [ëèõî]”. Êîëè æ âîíè çàïðèñÿã-
ëèñÿ éîìó, [áàòüêî] ïðîìîâèâ: “Àëëàõ
– ïîðó÷èòåëü çà òå, ïðî ùî ìè äîìîâè-
ëèñÿ”.

67. Â³í ñêàçàâ: “Ñèíè ìî¿! Íå âõîäü-
òå [äî ì³ñòà] ÷åðåç îäíó áðàìó, à ââ³éä³òü
÷åðåç ð³çí³ áðàìè19. ß í³÷èì íå çìîæó
áóòè êîðèñíèì äëÿ âàñ, áî âëàäà íàëå-
æèòü ò³ëüêè Àëëàõîâ³. ß ïîêëàäàþñÿ íà
Íüîãî, òîæ íåõàé íàä³þòüñÿ íà Íüîãî
ò³, õòî ñïîä³âàºòüñÿ”.

68. Âîíè óâ³éøëè [äî ì³ñòà] òàê, ÿê
¿ì âåë³â áàòüêî, òà öå àí³òðîõè íå äî-
ïîìîãëî ¿ì óíèêíóòè [ïðèðå÷åííÿ] Àë-
ëàõà, à ò³ëüêè ïîñïðèÿëî [çàäîâîëåí-
íþ] äóøåâíî¿ ïîòðåáè Éà‘êóáà, ÿêó â³í
âèñëîâèâ. Äîñòîòó, â³í óñå çíàâ, áî Ìè
íàâ÷èëè éîãî, ïðîòå á³ëüø³ñòü ëþäåé íå
â³äàº.

69. Êîëè âîíè ïðèéøëè äî Éóñóôà,
òîé çàòðèìàâ áðàòà [Áåí’ÿì³íà20] ³ ñêà-
çàâ21: “ß æ – òâ³é [ð³äíèé] áðàò. Òîæ íå
çàñìó÷óéñÿ ç òîãî, ùî âîíè íàêî¿ëè”.

70. Ïîñòà÷èâøè ¿õ çåðíîì, [Éóñóô]
ïîêëàâ êåëèõ ó ì³øîê ñâîãî áðàòà [Áå-
í’ÿì³íà]. Ïîòîìó ãëàøàòàé çàêðè÷àâ: “Î,
[ëþäè] êàðàâàíó! Âè, äîñòîâ³ðíî, –
çëîä³¿!”

71. Ïîâåðíóâøèñü äî íèõ [áðàòè], çà-
ïèòàëè: “Ùî ó âàñ ïðîïàëî?”

72. [Ãëàøàòà¿] ñêàçàëè: “Ó íàñ çíèê
öàðñüêèé êåëèõ. Òîìó, õòî ïðèíåñå éîãî,
– âåðáëþæà ïîêëàæà [çåðíà]. ² ÿ – òîìó
ïîðó÷èòåëü”.

73. [Áðàòè] â³äïîâ³ëè: “Ïðèñÿãàºìîñÿ
Àëëàõîì! Àäæå âè çíàºòå, ùî ìè ïðè-
áóëè íå äëÿ òîãî, ùîá ðîáèòè êàïîñò³
íà âàø³é çåìë³. Í³ÿê³ ìè íå çëîä³¿”.

74. [Ãëàøàòà¿] çàïèòàëè: “ßêîþ æ
áóäå ïîêàðà âèíóâàòöþ, ÿêùî âè ãîâî-
ðèòå íåïðàâäó?”

75. Âîíè â³äïîâ³ëè: “Òîé, ó ÷èéîìó
ì³øêó áóäå çíàéäåíî [êåëèõ], ñàì ñòà-
íå â³äøêîäóâàííÿì. Îòàê ìè êàðàºìî
íå÷åñòèâö³â22”.

76. ² [Éóñóô] ïî÷àâ [îáøóê] ç ¿õí³õ
ì³øê³â, à íå ç ì³øêà [ð³äíîãî] áðàòà.
Íàðåøò³ â³í âèòÿã êåëèõ ³ç ì³øêà áðà-
òà. Òàê Ìè âëàøòóâàëè Éóñóôîâ³
õèòð³ñòü, îñê³ëüêè çà çàêîíîì [ºãèïåò-
ñüêîãî] öàðÿ â³í íå ì³ã çàòðèìàòè áðà-
òà, ÿêáè òîãî íå çàõîò³â Àëëàõ. Ìè
ï³äí³ìàºìî íà äåê³ëüêà ùàáåë³â, êîãî
ïîáàæàºìî, òà ïðåâèùå áóäü-ÿêîãî çíà-
þ÷îãî Âñåçíàþ÷èé.
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77. [Áðàòè] ñêàçàëè: “ßêùî â³í óê-
ðàâ, òî êðàâ ðàí³øå ³ éîãî áðàò23”. Àëå
Éóñóô ñòðèìàâ îáóðåííÿ ³ íå ðîçêðèâ-
ñÿ ¿ì. Â³í ò³ëüêè ñêàçàâ: “Âè â ã³ðøîìó
ñòàíîâèù³, àäæå Àëëàõ êðàùå çíàº, ùî
âè ðîçïîâ³äàºòå”.

78. Âîíè ïîïðîñèëè: “Ìîæíîâëàäöþ!
Éîãî áàòüêî – ñòàðèãàíü. Çàëèø çàì³ñòü
íüîãî êîãî-íåáóäü ³ç íàñ. Áî ìè áà÷è-
ìî, ùî òè – äîáðîä³é”.

79. [Éóñóô] â³äïîâ³â: “Áîæå áîðîíè,
ùîá ìè çàòðèìàëè êîãî-íåáóäü êð³ì
òîãî, ó êîãî ìè çíàéøëè íàøó ð³÷. Ìè
òî÷íî áóëè á êðèâäíèêàìè”.

80. Óòðàòèâøè íàä³þ, áðàòè âèéøëè
ïîðàäèòèñÿ. Ñòàðøèé ³ç íèõ ñêàçàâ: Õ³áà
âè íå çíàºòå, ùî áàòüêî çìóñèâ âàñ çàï-
ðèñÿãòèñÿ Àëëàõîì? À ÿê çëå ðàí³øå
âè â÷èíèëè ç Éóñóôîì? ß í³çàùî íå
ïîêèíó öüîãî êðàþ, ïåðø í³æ äîçâîëèòü
áàòüêî, àáî ìåí³ íå íàêàæå Àëëàõ.
Àäæå Â³í – íàéêðàùèé ³ç ñóää³â.

81. Ïîâåðòàéòåñÿ äî áàòüêà ³ ñêàæ³òü:
“Áàòüêó íàø! Òâ³é ñèí â÷èíèâ êðàä³æêó:
ìè ñâ³ä÷èìî ò³ëüêè ïðî òå, ùî çíàºìî, ³
íå çìîãëè â³äâåðíóòè íåçðèìîãî.

82. Çàïèòàé ìåøêàíö³â ñåëèùà, äå
ìè áóëè, ³ êàðàâàííèê³â, ç ÿêèìè ìè
éøëè, [³ òè ïåðåêîíàºøñÿ,] ùî ìè ãîâî-
ðèìî ïðàâäó”.

83. [Êîëè áðàòè ïîâåðíóëèñÿ äî áàòü-
êà ³ ðîçïîâ³ëè ïðî âñå24], â³í ñêàçàâ:
“Àòîæ! Âè ñàì³ âëàøòóâàëè öþ ñïðàâó.
Ïðîòå òåðï³ííÿ – áëàãî, ³, ìîæëèâî, Àë-
ëàõ ïîâåðíå ìåí³ âñ³õ. Äîñòîòó, Â³í –
Óñåçíàþ÷èé, Âñåìóäðèé”.

84. Â³í â³äâåðíóâñÿ â³ä íèõ ³ âèãóê-
íóâ: “Î, òóãà ìåí³ ÷åðåç Éóñóôà!” ²
çáë³äëè éîãî î÷³ â³ä ñêîðáîòè, õî÷à ³
ñòðèìóâàâ â³í ñâîþ ïå÷àëü.

85. Ñèíè ñêàçàëè: “Êëÿíåìîñÿ Àë-
ëàõîì, òè íå ïåðåñòàíåø çãàäóâàòè ïðî
Éóñóôà, ïîêè íå çàíåäóæàºø àáî ïî-
ìðåø”.

86. Â³í â³äïîâ³â: “ß ñêàðæóñÿ Àëëà-
õîâ³ íà ñâîº ãîðå é ïå÷àëü, ³ óçíàþ â³ä
Íüîãî ïðî òå, ÷îãî âè íå çíàºòå25.

87. Ñèíè ìî¿! Ñòóïàéòå ³ ä³çíàéòåñÿ
ïðî Éóñóôà ³ éîãî áðàòà òà íå âòðà÷àé-
òå íàä³¿ íà ìèëîñåðäÿ Áîæå, áî ðîç÷à-
ðîâóþòüñÿ â Àëëàõîâ³é ìèëîñò³ ò³ëüêè
ëþäè íåâ³ðóþ÷³”.

88. Ä³ñòàâøèñü [çíîâó] äî Éóñóôà,
âîíè ñêàçàëè: “Ìîæíîâëàäöþ! Íàñ ³
ðîäèíó íàøó ñï³òêàëî ëèõî. Ìè ïðèéø-

ëè ç ì³çåðíèì òîâàðîì. Îäíàê äàé íàì
ïîâíó ì³ðó [çåðíà], çðîáè íàì ëàñêó.
Àäæå Àëëàõ âèíàãîðîäæóº òèõ, õòî
ïîäàº ìèëîñòèíþ”.

89. [Éóñóô] çàïèòàâ: “×è çðîçóì³ëè
âè, ÿê [çëå] â÷èíèëè ç Éóñóôîì òà éîãî
áðàòîì, êîëè áóëè íåâ³ãëàñàìè?”

90. Âîíè çäèâóâàëèñÿ: “Íåâæå òè
ä³éñíî Éóñóô?” Â³í â³äïîâ³â: “ß – Éó-
ñóô, à öå – ì³é áðàò. Àëëàõ îáëàãîä³ÿâ
íàñ. Àäæå ÿêùî õòîñü áîãîáîÿçëèâèé ³
òåðïëÿ÷èé..., òî Àëëàõ íå ãóáèòü âèíà-
ãîðîäè äîáðîä³éíèê³â”.

91. Âîíè ñêàçàëè: “Ïðèñÿãàºìîñÿ
Àëëàõîì! Àëëàõ â³ääàâ òîá³ ïåðåâàãó íàä
íàìè, ìè æ áóëè ò³ëüêè ãð³øíèêàìè”.

92. [Éóñóô] â³äïîâ³â: “Òåïåð ÿ âæå
íå äîêîðÿþ âàì. Òîæ ïðîñòèòü âàñ Àë-
ëàõ, àäæå Â³í – Íàéìèëîñåðäí³øèé ³ç
ìèëîñåðäíèõ.

93. Â³çüì³òü ³ç ñîáîþ îöþ ìîþ ñî-
ðî÷êó26, íàêèíüòå íà ëèöå ìîãî áàòü-
êà, ³ äî íüîãî ïîâåðíåòüñÿ ç³ð27, à ïîò³ì
ïðèõîäüòå äî ìåíå ðàçîì ç óñ³ºþ ðî-
äèíîþ”.

94. ² ùîéíî êàðàâàí çàëèøèâ [ªãè-
ïåò], ÿê ¿õí³é áàòüêî ñêàçàâ: “Äîñòåìåí-
íî, ÿ â³ä÷óâàþ çàïàõ28 Éóñóôà, õî÷à âàì
ìîæå çäàòèñÿ, ùî ÿ âèæèâ ³ç ðîçóìó”.

95. Éîìó êàçàëè: “Êëÿíåìîñÿ Àëëà-
õîì, òîá³ ÿê ³ ðàí³øå, ìàðèòüñÿ”.

96. Êîëè æ ïðèáóâ äîáðèé â³ñíèê ³
íàêèíóâ ñîðî÷êó íà ëèöå [Éà‘êóáà], òîé
ïðîçð³â ³ ñêàçàâ: “Õ³áà ÿ íå ãîâîðèâ âàì,
ùî çíàþ â³ä Àëëàõà òå, ÷îãî âè íå çíàº-
òå?”

97. “Áàòüêó íàø, – ñêàçàëè ñèíè, –
áëàãàé, ùîá [Àëëàõ] ïðîñòèâ íàì íàø³
ãð³õè. Äîñòîòó, ìè ïðîâèíèëèñÿ”.

98. “Ãàðàçä, ñêàçàâ [Éà‘êóá], ß ìî-
ëèòèìó Ãîñïîäà ìîãî, ùîá Â³í ïðîñòèâ
âàì, àäæå Â³í – Óñåïðîùàþ÷èé, Âñå-
ìèëîñåðäíèé”.

99. Êîëè âîíè ïðèáóëè äî Éóñóôà,
â³í ïðèéíÿâ ó ñåáå áàòüê³â29 ³ ñêàçàâ:
“Ëàñêàâî ïðîøó äî ªãèïòó, [áóäåòå òóò],
ç ïðèçâîëó Àëëàõà, ó áåçïåö³”.

100. Â³í çàïðîñèâ ñâî¿õ áàòüê³â äî
íàìåòó30, à âîíè âïàëè äîë³ëèöü ïåðåä
íèì. [Éóñóô] ñêàçàâ: “Áàòüêó ì³é! Îöå ³
º òëóìà÷åííÿ òîãî äàâíüîãî ñíó: Ãîñ-
ïîäü ì³é äàâ çä³éñíèòèñÿ éîìó. Â³í îá-
ëàãîä³ÿâ ìåíå, çâ³ëüíèâøè ³ç â’ÿçíèö³,
ïðèâ³â âàñ [äî ìåíå] ç ïóñòåë³, ï³ñëÿ òîãî
ÿê øàéòàí ïîñ³ÿâ âîðîæíå÷ó ì³æ ìíîþ
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³ áðàòàìè. Âî³ñòèíó, ì³é Ãîñïîäü – ïðå-
ëàñêàâèé, äî êîãî ïîáàæàº. Äîñòåìåí-
íî, Â³í – Óñåçíàþ÷èé, Ïðåìóäðèé.

101. Ãîñïîäè! Òè äàðóâàâ ìåí³ ìî-
ãóòí³ñòü ³ íàâ÷èâ òëóìà÷èòè ñíîâèä³ííÿ.
Î, Òâîðåöü íåáåñ ³ çåìë³! Òè – ì³é çàñ-
òóïíèê ó öüîìó ³ ìàéáóòí³ì æèòò³. Óïîê³é
ìåíå ñìèðåííèì [Òîá³] ³ ïðèéìè ìåíå
äî ïðàâåäíèê³â”.

102. Îòàêà öÿ îïîâ³äü ïðî ïîòàºìíå,
ÿêó Ìè äàºìî òîá³, [Ìóõàììàäå,] â îäê-
ðîâåíí³. Òåáå íå áóëî ðàçîì ç íèìè31

òîä³, êîëè âîíè â÷èíèëè ñâîþ ñïðàâó,
çàìèñëèâøè ï³äñòóï.

103. Ïðîòå á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿêáè òè
íàâ³òü çàæàäàâ, íå óâ³ðóþòü.

104. Òè íå ïðîñèø ó íèõ çà öå âèíà-
ãîðîäè, àäæå öå – ò³ëüêè ïåðåñòîðîãà
äëÿ âñüîãî ëþäñòâà.

105. ßê áàãàòî íà íåáåñàõ òà íà çåìë³
çíàìåíü, ïîâç ÿê³ âîíè ïðîõîäÿòü,
â³äâåðòàþ÷èñü.

106. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå â³ðóþòü â
Àëëàõà, òà ùå é ïîêëîíÿþòüñÿ çàì³ñòü
Íüîãî ³íøèì áîæåñòâàì.

107. Íåâæå âîíè äóìàþòü, ùî Àëëàõî-
âà ïîêàðà íå íàòèãíå ¿õ çíåíàöüêà, ùî
ãîäèíà [Ñòðàøíîãî Ñóäó] íå íàñòàíå ðàï-
òîâî, êîëè âîíè íå ìàòèìóòü ³ ãàäêè?

108. Ñêàæè, [Ìóõàììàäå]: “Òàêèé ì³é
øëÿõ. ß çîâó âàñ äî Àëëàõà ñâ³äîìî, –
ÿ ³ ìî¿ ïðèá³÷íèêè. Õâàëà æ Àëëàõîâ³,
ùî ÿ íå [íàëåæó] äî ìíîãîáîæíèê³â”.

109. Ïåðø í³æ ïîñëàòè òåáå, Ìè ïî-
ñèëàëè ç îäêðîâåííÿì ò³ëüêè ëþäåé ç-
ïîì³æ ìåøêàíö³â ñåëèù. Õ³áà âîíè íå
ìàíäðóâàëè ïî çåìë³ ³ íå áà÷èëè, ÿêèì
áóâ ê³íåöü ¿õí³õ ïîïåðåäíèê³â? Ïåâíî,
ïðèòóëîê ó ìàéáóòí³ì æèòò³ êðàùå äëÿ
áîãîáîÿçëèâèõ. Íåâæå âè íå çáàãíåòå
[öüîãî]?

110. Êîëè æ ïîñëàííèêè âïàäàëè ó
â³ä÷àé, ãàäàþ÷è, ùî ¿õ ìàþòü çà áðå-
õóí³â, äî íèõ ïðèõîäèëà Íàøà äîïî-
ìîãà. Ìè ðÿòóºìî, êîãî çàõî÷åìî, à
ïîêàðà Íàøà íåâ³äâîðîòíà äëÿ
ãð³øíèê³â!

111. Â îïîâ³ä³ ïðî íèõ32 ðàí³øå, ùîá
áóòè ðîç’ÿñíåííÿì óñüîìó ñóùîìó, äîðî-
ãîâêàçîì ³ ìèë³ñòþ äëÿ â³ðóþ÷èõ ëþäåé.

1 М. Асад, посилаючись на ас-Суйути, досить скептично ставився до відомостей ранніх екзегетів
щодо зазначених аятів і вважав, що всю суру було цілком провіщено в Мецці.

2 Пор. у Й. Флавія, який писав, що Йосипові тоді минуло рівно тридцять років; він користувався
всілякими почестями фараона, і той, через його надзвичайний розум, дав йому прізвисько Псо-
фомфанеха, що значить “той, хто тлумачить приховані речі” [Іудейські старожитності, Кн. Друга,
роз. 6].

3 “Kиссаи Йософ” йэки “Йософ уэ Зэлэйха” [див.: Киссаи Йософ].
4 Фрагмент повного академічного перекладу Корану українською мовою, підготовленого до

друку автором [Див. також: Рибалкін 2002, 52–54].
5 Аліф, лям, ра. У Корані на початку 29 сур уміщено окремі “таємничі” чи “магічні” літери або

буквосполучення, справжнього змісту яких ніхто не знає: він став незрозумілим уже через кілька
десятиліть після письмової фіксації тексту. В усякому разі, ні в найдавніших списках Корану, ні в
першоджерелах про походження цих букв ніяких свідчень немає. У наступних традиційних тлума-
ченнях вони трактуються як букви прихованого змісту, а також як початкові букви епітетів Аллаха.
Існує поширена гіпотеза, що головний редактор Корану – Зейд ібн Сабіт при упорядкуванні тексту
в окремих сурах відзначав буквами імена тих, хто читав йому суру напам’ять під час запису.

Більшість європейських і деякі мусульманські дослідники сходяться на тому, що ці літери озна-
чають ініціали власників окремих аркушів, на яких було записано одкровення Пророка,  і які згодом
склали Коран. Зейд ібн Сабіт робив позначення на аркушах нібито для того, щоб після використання
тих чи інших записів, повернути їх їхнім власникам. Наприклад, ГМ могло означати Гамза, АЛМ –
аль-Мугіра, ТГ – Тага та ін.

На думку Т.А. Шумовського, загадкові букви, які стоять на початку деяких сур Корану, мають
випадковий набір. Відповідні їм незрозумілі звуки Мухаммад промовляв нібито для того, “щоб
привернути увагу різнорідних слухачів до наступного викладу. Таємничі звуки створювали обста-
новку забобонного страху, преклоніння перед тим, хто промовляв утаємничене, “те, чого ми не
знаємо” [Священный 2000, 13–14].

6 Про Одкровення.
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7 Екзегети наводять велику кількість варіантів у назвах цих зірок [Ас-Суйути 2000, 129, 229–230,
прим. 118–130]; деякі з них не ідентифікуються, іншими названі комети та метеорити.

8 Для очищення плодів.
9 Замість плодів.
10 Дружина вельможі.
11 Тобто без обмолоту.
12 Інтерполяція за екзегезою (Куртубі, Ібн Кясір, Джалялейн та ін.).
13 Його колишній господар.
14 За екзегезою, брати не впізнали його, бо з часу їхньої розлуки минуло сорок років. Деякі

коментатори пояснюють це й тим, що Йусуф розмовляв з ним крізь завісу.  Брати розповіли йому,
що всього їх було дванадцятеро, але одного ще в дитинстві задерли вовки (за іншими версіями, він
сам упав у колодязь). Ще один брат залишився з батьком. Вони ж, удесятьох, прибули, щоб купити
хліба, проте ніхто в Єгипті їх не знає. Йусуф звелів прийняти їх з усією гостинністю [Куртубі, Джала-
лейн].

15 Тобто той товар, який вони привезли в обмін на зерно. Дехто перекладає слово bid‘a як
“гроші” чи “срібло”, проте торгівля відбувалася, очевидно, бартером, інакше була б ужита інша
лексична одиниця. Пор.:  “А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям, а срібло їхнє
повернули кожному до його мішка, і дали їм поживи на дорогу. І їм зроблено так” [Буття 42: 25].

16 “...якщо ти не пошлеш до нього нашого брата” [Джалалейн].
17 “...якщо ти пошлеш з нами брата” [Ібн Кясір].
18 “...для єгипетського царя” [Ібн ал-Хатиб]. Йдеться про те, що цареві нічого не варто подарува-

ти верблюжу поклажу збіжжя.
19 Щоб їм не було наврочено [Куртубі, Ібн Кясір, Джалалейн та ін.] .
20 Так у Ібн Кясіра.
21 За екзегезою, Йусуф наказав накрити 6 столів – по одному для кожних двох братів від однієї

матері. Коли вони розсілися, Бен’ямін залишився один і гірко заплакав, бо згадав свого рідного
брата. Тоді Йусуф сів до нього, відкрив своє обличчя і признався, що він – саме той брат. Вони
домовилися не відкривати цієї таємниці іншим братам.

22 За іудейськими законами злодій залишався рабом протягом одного року в того, чию річ він
украв [Богуславский, 696, прим. 452].

23 За екзегезою, Йусуф у дитинстві нібито вкрав у свого діда по матері золотого ідола й розбив
його, аби дід не молився йому. Можливо, тут ідеться про те саме, що й у Книзі Буття: 31: 19: “А
Лаван пішов стригти отару свою, а Рахіль покрала домових божків, яких батько мав”.

За іншими переказами, крадіжка, в якій брати звинувачували Йусуфа, полягала в тому, що,
будучи підлітком, він якось підняв із землі яйце й подав його злидареві [Табарі, Куртубі, Ібн Кясір,
Джалалейн, Ібн ал-Хатиб та ін.].

24 Інтерполяція за екзегезою [Табарі, Ібн ал-Хатиб та ін.].
25 Завдяки Божественному Одкровенню Йа‘куб знав, що Йусуф живий.
26 За екзегезою, то була та сама сорочка, в яку Джибріл одяг Ібрагіма, коли того кинули у вогонь.

Джибріл же одяг її на Йусуфа, коли його кинули в колодязь [Куртубі, Джалалейн, Ібн ал-Хатиб].
27 Бо до того часу він осліп від рясних сліз [Ібн Кясір].
28 За переказами, той запах до їхнього батька доніс вітер, хоча подорож додому займала щонай-

менше 8–10 днів [Куртубі, Ібн Кясір].
29 Тобто Йа‘куба та його дружину Лію, сестру померлої матері Йусуфа.
30 „...запросив до намету”: в оригіналі rafa‘a ‘al –l-‘ar;  майже всі перекладачі розуміють цей вислів

дослівно: „підняв на трон”. Як “трон” тлумачить слово ‘ar і спеціалізований словник [Easy Dictionary ,
p.169]. Проте зрозуміло, що Йусуф не міг сидіти на царському престолі, попри те високе становище, яке
він мав у Єгипті. Непереконливою здається спроба Мухаммада Алі інтерпретувати цей вираз як ідіома-
тичний у значенні “возвеличив до свого стану” [Садецкий, 493, прим. 1257] з апеляцією до відповідного
місця в Біблії: “І осадив Йосип батька свого та братів своїх, і дав їм володіння в єгипетській країні...” [Буття
47]. Пор. також переклад Мухаммада Асада: “And he raised his parents to the highest place of honour (lit.
“onto the throne (al= arsh)”, in the metaphorical sense of this word)...”

Водночас, ще В. Гіргас цілком виправдано подав такі значення лексеми ‘ar: “намет, курінь із
очерету; будинок; дах” [Словарь, 517], а Г. Саблуков переклав це місце як „он поместил своих
родителей на высоком седалище” [с. 451]. Більшість екзегетів пояснюють ‘ar через синонім sarr
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“ліжко, ліжниця, лежак”. Зрештою, воно зазвичай розташовувалося вище підлоги в помешканні, на
його даху чи в наметі. Відтак вживання дієслова rafa‘a “підняв” є цілком умотивовоним і нефразео-
логічним.

31 Тобто з братами Йусуфа.
32 Тобто посланців Божих.
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Якщо японський традиційний костюм
поставав об’єктом хоча б поодиноких нау-
кових розвідок, то костюмна поведінка за-
лишається за межами сучасних дослід-
жень. Певні японські видання, що з’явилися
останнім часом, пропагують спроби тлума-
чення національного вбрання та засобів його
носіння, вдаючись нерідко навіть до таких
визначень, як “шлях кімоно” [Jamanaka
Norio 1986]. Поява таких творів (як і чис-
ленних шкіл та академій кімоно) зумовле-
на загостренням проблем модернізації та
глобалізації, загрозою остаточного витіснен-
ня національного одягу європейським –
чого, зрозуміло, не було за класичних
часів1. Тож сучасне тлумачення національ-
ного костюма носить дидактичний харак-
тер та має на меті зберегти власну іден-
тичність. Втім, є сенс подивитися, чим у
дійсності був костюм за класичних часів,
та яким чином розкривається його зміст
через дії та костюмну поведінку. Як зазна-
чає Ж.Лє Гофф: “кодекс носіння одягу доз-
воляє висвітлити зміст певних структур та
вузлових моментів: стосунків між людьми,
весільного та поховального обрядів тощо.
Він виконував функцію головної символіч-
ної референтної структури” [Ле Гофф 2001,
235–257]. Таким чином, завданням запро-
понованої розвідки постає висвітлення норм
носіння одягу та розмаїття змістів, які вони
репродукують.

Запозичивши форму (довгий халат) із
Танського Китаю, вже через деякий час
японці перетворили його на суто національ-
ний одяг. Разом із тим, він підлягав регла-
ментації щодо кольору та аксесуарів так
само, як і у Китаї. Колір костюму інформу-
вав про належність його володаря до пев-

ного соціального прошарку, його вік та по-
саду. Так, ще у 701 році, було розроблено
спеціальний кодекс, в якому зафіксовано три
типи костюму: церемоніальний одяг, при-
дворний одяг та одяг чиновництва. Крій,
матеріал та кольори одягу визначалися
відповідно до рангу людини. З того часу до
регламентування одягу вносилися уточнен-
ня, які, немов лакмусовий папірець, відби-
вали духовний та матеріальний розвиток
японської культури2. Врешті-решт, всі ці
приписи щодо одягу склали особливий “ко-
стюмний календар” та “абетку кімоно”, що
певною мірою висвітлені у сучасній науковій
літературі2. Статус події, пора року, місце
людини у суспільстві визначались відповід-
ним одягом, зміст кожного елементу якого
був зрозумілим для усього суспільства.
Навіть зміна зимового одягу на весняний
здійснювалася колективно. У перший день
четвертого місяця, коли починали квітнути
померанці і кувати зозулі, по всій країні про-
водилася церемонія Зміни одягу (коромо-
гае). В цей день знімали зимові сукні, підбиті
ватою, та одягали плаття, виготовлені з
легкої тканини. Таменага Сюнсуй писав: “І
календар нам не потрібен, щоб знати, що
прийшла весна. Свіжий вітер пахощами
квітів наповнив строкаті сукні: у подарова-
них гостями сукнях усі гейші хизуються.
Вдягли костюми літні сьогодні вперше. Та-
кий вже день – кінець зимі і гості в зборі”
[Тамэнага Сюнсуй 1994, 52].

Будь-які зміни в одязі відтворювали пев-
не інформаційне послання. Зазвичай, кімо-
но3 з довгими рукавами (так зване фурісо-
де) носили дівчатка та наречена у день
весілля4. Кімоно зі звичайною довжиною
рукава мало означати, що його володарка
заміжня, або, якщо вона належить до світу
веселих кварталів, – про зміну її статусу
учениці на повноправну гейшу, для якої вже
не залишилося таємниць у жіночому житті.
На новорічні свята гейші прикрашали свої
зачіски рисовим колоссям та фігуркою го-
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луба з одним намальованим оком. Якщо на-
прикінці святкувань виявлялося, що у голу-
ба домальоване друге око5, то подружки
тричі били у долоні, адже це означало, що
жінка знайшла коханого або покровителя.

Не менш цікавими уявляються варіан-
ти використання монів (гербів) в одязі.
Окрім носіння власних монів на офіційні
прийоми, нерідко городянами використову-
вались мони провідних акторів на ознаку
захопленості (подібно до вдягання гербо-
вих кольорів у середньовічній Європі)6. Так,
приміром, Кіхару Накамура згадує, як ак-
тор Ітікава Яодзо, у моні якого були півонії,
побачивши її у кімоно, прикрашеному зоб-
раженнями півоній (на честь Коное, чого,
зрозуміло, він не знав), сприйняв цей жест
на свою адресу, як визнання у коханні [На-
камура 1994, 100].

Певні дії з одягом, пов’язані з уявлення-
ми про його сакральну сутність. Приміром,
у давнину вдягали одяг навиворіт перед

сном із метою побачити уві сні кохану лю-
дину. Обмін одягом, що практикувався се-
ред близьких осіб, по суті являв передачу
своєї душі. Про костюм як інтимну части-
ну людської особистості свідчать такі ряд-
ки з вірша вже згадуваної Мітіцуни-но хаха:
“До мене звикнувши, як до своїх китайських
суконь, Ти не приховував думок своїх від
мене” [Митицуна-но хаха 1994, 61].

Разом із тим, важливим є й те, як саме
носили одяг. По-перше, манера носіння кос-
тюму була зумовлена специфікою його
крою. Розташування візерунків по низу
сукні та рукавів вимагало від панни сідати
таким чином, щоб окрайка кімоно розта-
шовувалась навколо неї на татамі, і можна
було оцінити красу оздоблення. І слав-
нозвісні 12 суконь доби Хейан, і кімоно доби
Токугава, яке обгортало фігуру жінки, по-
требували повільної плавної ходи. У першо-
му разі не дозволяли рухатися швидше
хвилі тканини та довгий шлейф мо, у дру-
гому – вузький поділ.

Відсутність гаманців у національному
одязі компенсувалася можливостями ши-
рокого пояса обі та зшитими краями ру-
кавів. За поясом знаходилося віяло, а у ру-
кавах можна було покласти сувій. За
окрайку кімоно на грудях за звичай клали
тоненькі папірці ханагамі, які використову-
вали як носовички. Зрозуміло, що вийняти
ці речі слід було вміти без зайвої по-
спішності, елегантним жестом, не порушив-
ши загальної форми. Віяло – як обов’язко-
ва деталь чоловічого та жіночого
костюму – було не менш інформативним
ніж костюм, що було висвітлено автором у
відповідних наукових розвідках [Рибалко
2002].

Однак найголовніше у манері носіння
кімоно – рух. Особливо ця проблема заго-
стрилася за часів Токугава. Обгортання
кімоно по формі тіла підкреслювало будь-
який жест, крок. Водночас рух тканини
мислився як метафора руху душі, тож вдяг-
нувши кімоно не можна було поводитися
метушливо. Навпаки, пересуватися у про-
сторі слід було повільно, поважно, демон-
струючи душевну рівновагу. Довгі рукави
кімоно, що звисали вздовж тіла, так само
поставали предметом уваги. Тож немож-
ливо було дозволяти собі різких жестів; м’я-
ка пластика рук підкреслювалася і плавним
рухом рукавів. В новелі “Сумніви”, що на-
лежить Рюноске Акутагава, яскраво

Рис.1. Кітагава Утамаро.
Макіяж. Аркуш із серії

“Красуні як шість чистих річок”.
Кольорова гравюра. 1800
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відтворено особливості поводження
у кімоно: “В цей час на татамі, пря-
мо перед тим місцем, де я сидів, не-
мов уві сні, з’явилися білі атласні
табі7. За ними показалося кімоно,
на подолі якого, на тлі хвилястого
неба, наче у тумані, вимальовували-
ся сосни та чаплі. Потім моїм очам
з’явився пояс із золотавої парчі, білий
комірець та далі висока зачіска, в
якій м’яко блищали черепахові
гребінці та шпильки” [Акутагава
Рюноскэ 1971, 268].

Цікаво відзначити і манеру меш-
канок кварталів розваги кокетувати.
Якщо в Європі жінка оголювала
певні частини тіла, то в Японії вона
повністю ховала руку до рукава, що
вважалося жестом вельми приваб-
ливим [Kikuchi Sadao 1990]. Присутній тут
і вже згаданий вище зміст: покачування ру-
кавом – рух душі – побажання щастя. Сюди

ж можна віднести і спосіб пов’язування обі
таким чином, щоб один його кінець звисав.
При ході цей кінець рухався, що вважалося
запорукою здоров’я. Цей обі отримав по-
етичну назву “вербовий обі”8. Та взагалі він
підвищував статус події не тільки через те,
що виготовлявся з найкращої парчі та на-
давав костюму особливої елегантності, а й
через семантичний зв’язок із церемоніаль-
ним шлейфом, який, зрозуміло, особа з ве-
селих кварталів не могла вдягати, тому його
карнавальним аналогом став вербовий обі.

Щодо символіки складного засобу по-
в’язування обі, Яманака Норьо наводить

таку версію: “Обі – за
функцією є прикрасою
кімоно. Однак у ньому є і
сакральний зміст. Слово
обі походить від поняття
вузол. Його розподіл на дві
частини символізує космо-
логію Інь та Ян. Створен-
ня вузла з Інь та Ян є
метафорою створення гар-
монії”. Важливо відзначи-
ти, що пов’язування обі
для всіх, хто практикує но-
сіння кімоно, дійсно є го-
ловною подією процедури
вдягання, тож “створення
гармонії” у даному кон-
тексті – більше, ніж вда-
ла риторична фігура.
Саме від майстерності
підібрати та ладно пов’я-
зати обі залежить і функ-
ціональні, і естетичні особ-
ливості вбрання.

У сучасній японській
мові зберігся помітний об-
сяг фразеологізмів, пов’я-
заних із костюмом, що
свідчить про стійкість уяв-
лень щодо цінності та ко-
мунікативної ролі вбрання.
Вислів “не вдягай кімоно
на зуби” означав: кажи
прямо, як є, не прикрашай
дійсності; “поправити
комір” – поставитися
серйозно, з пошаною; “по-
правити складку” – аку-

ратна, ввічлива людина; “ударяти рукава-
ми” – виражати глибоку вдячність;
“торкатися рукавами” – призначено долею;

Рис.2. Торії Тойонобу.
Молодиця під квітучим
деревом. Кольорова гравюра.
1740–1750.

Рис.3. Йоса Бусон.
Майстер Басьо.

Сувій. Папір, туш,
колір. ХVІІІ ст.
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“вдягати (обгортатися, вкриватися) кімо-
но” – стати скромним, смиренним; “одя-
гати серце в кімоно” – розвиток в людині
любові, краси, гармонії. У зв’язку з ос-
таннім важливо пригадати, що в японській
мові є й друга назва кімоно – вафуку (одяг
гармонії).

Мемуарна література класичної Японії
свідчить про негативне сприйняття не
одягненої належним чином людини.

На відміну від
єв р о п е й с ь ко ї
літератури, в якій
це вважалося
би, принаймні,
пікантною приго-
дою, – застати
неодягнену даму
зненацька у
Японії – неприє-
мне видовище.
“...Раптом порив
вітру перекинув
ширму. Дами –
заспані та нео-
дягнені, перепо-
лохались, являю-
чи жалюгідне
видовище, яке я
буду пам’ятати
до самої смер-

ті...” – писала у своєму що-
деннику Мітіцуна-но хаха
[Митицуна-но хаха 1994,
298]. Так само реагував і
принц Гендзі, підглядавши за
коханою та побачивши її без
одягу. “Краще б я того не
бачив, – сумував він. –
Можливо не зовсім гарно з
мого боку зупинятися ще й
на подробицях її вбрання,
але недарма у старовинних
повістях знайомство з герої-
нею завжди починається з
опису її одягу” [Мурасаки
Сикибу 1991, ч.1, 124].
Втім, роздуми Гендзі ґрун-
туються не лише на літера-
турних ідеалах: сучасний
йому світ жив та мислив,
наче у класичному романі.

За часів Хейан, цієї безпрецедентно витон-
ченої доби, “винахід нового типу капелюха
або сагайдака вважався за велику заслу-
гу”, – як зазначає О.М. Мещеряков [Ме-
щеряков 1987, 148].

Отже, вважалося важливим те, що саме
одягає людина, яка відповідність її одягу
нормам, котрі визначалися змінами у при-
роді, місцем у соціумі та особистим сма-
ком. Охайність одягу була запорукою ви-
соких моральних якостей, тож цьому
питанню приділялася особлива увага. Важ-
ливо відзначити, що сама конструкція кімо-
но побудована таким чином, що при пра-
вильному складанні воно не мнеться.
Відсутність ґудзиків потребувала вміння
обгортати пояс таким чином, щоб він міцно
тримав форму одягу. Не менш важливу
роль відігравали і пахощі, якими промочу-
вали рукави кімоно. За часів Хейан, при-
міром, аристократи захоплювались мистец-
твом приготування пахощів та вважали за
необхідне відрізнятися власною гамою аро-
мату.

Чистота і охайність значили більше, ніж
вартість тканин. Саме тому самурайський
кодекс бусідо наказував вставати зарано
та перш за все потурбуватися про чистоту
свого одягу, адже бути готовим до смерті
передбачало й бути належним чином одяг-
неним. Європейські місіонери відзначали, що

японці надзвичайно шпетні
в одязі, – як вищі, так і нижчі
верстви суспільства [Род-
жерс 1987, 28].

Щодо самураїв, слід заз-
начити, що у воїнському се-
редовищі за часів Токугава
на одяг витрачали шалені
гроші, іноді навіть за раху-
нок продажу меча, замість
якого у розкішних піхвах ле-
жала ... бамбукова палиця
(як не пригадати через-
плічник Портоса із славноз-
вісного роману О. Дюма).
Втім, бажання виділитися
коштовним одягом супере-
чило кодексу бусідо і засуд-
жувалося військовими авто-
ритетами. Так, славетний
воїн Като Кійомаса у своїх
настановах писав: “Для
одягу піде все, що знахо-
диться між бавовною та на-

Рис.4. Утагава
Кунімаса. Гейша, що
йде під снігом. Сувій.
Шовк, колір. ХVІІІ ст.

Рис.5. Кітагава Тамаро.
Комурасакі з дому Тамая.

Кольорова гравюра.
ХVІІІ ст.
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туральним шовком (тобто щось середнє між
одягом бідних та багатих – С.Р.). Людина,
що розтринькує гроші на одяг та підриває
фінансові засади своєї родини, заслуговує
на покарання9. Взагалі, кожен має забезпе-
чити себе військовим обладунком відповід-

но соціальному стану, підтримувати своїх
васалів та витрачати гроші на військові при-
готування” [Кодекс Бусидо 2003, 403].

Водночас неохайність одягу, не-
відповідність його рівню події сприймалися
суспільством як брутальний вчинок, вика-

зана неповага. Тож цікавими виявляються
мотивації таких відхилень від норми.

Свідоме нехтування нормами одягу зна-
ходимо у згадках про великих блазнів Японії,
що йшли всупереч усталеним традиціям,
стверджуючи власне розуміння духовних

істин10. Так, наприклад, Іккю Со-
дзюн у 1442 році з’явився у Дайто-
кудзі на церемонію вшанування па-
м’яті Гонгая Сютю у звичайній
чорній рясі та солом’яних сандалі-
ях, що виглядало дикуватим поряд
з бонзами, одягненими у парадні
різнокольорові шовкові шати. Ікено
Тайга – поет та живописець, завзя-
тий дивак, нерідко з’являвся у та-
кому злидарському вбранні, що його
часом не впізнавали навіть друзі,
сприймаючи за жебрака та прога-
няючи його з подвір’я [Rinker 1982].
Згадки про злидарський вигляд
славнозвісного воїна, майстра меча
та теоретика Міямото Мусасі мо-
жуть здатися протиріччям до ска-

заного про бусідо, та, разом з тим, його ши-
роко знана неохайність (він не мився, ходив
у брудному та драному одязі, волосся його
завжди було скуйовджене) наближають
його до канонічного образу творчих особис-
тостей, адже й він був справжнім мистцем

Рис.7. Невід. Автор. Тагасоде-бьобу.
Фрагмент. Туш, колір, позолота,

папір. ХVІІ ст.

Рис.8. Костюм актора театру Но.
ХVІІІ ст.

Рис.6. Дзіродзаемон.
Ляльки для хіна-мацурі. ХVІІІ ст.
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у володінні мечем. Іноді його скандальну
неохайність пояснюють як військову
хитрість: уведені в оману його огидним виг-
лядом суперники дивилися на бродягу звер-
хньо та виявлялися неготовими до його
стрімких випадів. А.Ю. Сініцин з цього при-
воду зауважує, що, за свідченням друзів,
Міямото, був хворим, і все його тіло та го-
лова були покриті струпами, через що він
не міг роздягатися на людях, робити зви-
чайну зачіску. Інші вважають, що він по-
терпав від уродженого сифілісу, через що
почував себе не таким як усі, що зумовило
його характер, зробило його гоноровим та
замкненим, таким собі героєм-самітником
[Синицын 2001, 308].

“Якщо самурай перерізав декоративний
пояс ува-обі, то це було ознакою його
намірів битися до кінця та, якщо по-
трібно, – загинути на полі бою”, – відзна-
чає дослідник [Носов 2001, 92]. Слід заз-
начити також, що одержимість як прояв
сміливості та стихійної моці певною мірою
культивувалася у самурайських колах, зна-
ходячи своє виправдання у буддизмі. Так
воїни співставляли себе із буддійськими
стражами віри. Назва групи чотирьох
грізних божеств “Чотири небесні володарі”
нерідко вживалася у японській класичній
історичній літературі у значенні вірних ва-
салів. Отже стає зрозумілим той факт,
чому в оформленні обладунку воїни вико-
ристовували образотворчі кліше, що скла-
лися у буддійській пластиці (верхівка шо-
лому у вигляді голови одного з Мьо-о,
бойові маски з рисами богів-охоронців)
[Варшавская 2001, 33].

Порушення норм носіння костюму було
притаманним і мешканкам “веселих квар-
талів”, увесь побут яких можна співстави-
ти з карнавалом європейського середньов-
іччя та Ренесансу, під час якого
переставали діяти закони серйозного по-
всякденного життя. Комірець, крій якого
більше оголював шию, ніж то було прий-
нятним, низько пов’язаний обі, що ледь не
теліпався на стегнах, нерідко розпущені за-
в’язки одягу – доволі часті прикмети слав-
нозвісних гетер з кварталів розваги, зобра-
жених у живописі та гравюрі укійо-е.

Тож бачимо, що порушення костюмних
норм здійснювалося з двох причин: або як
презирство до зовнішнього вигляду, або як
акт оголення. Якщо перше мало буддійське
підгрунтя (багатство, вдача, злидні – все є

тимчасовим у цьому світі), то друге повер-
тає нас до архаїчних часів. З цього приводу
слід пригадати сінтоїстську космологію,
згідно якій перше оголення тіла було
здійснено Аме-но Удзуме з метою повер-
нення на небо світла – богині Аматерасу-
оо-но-мікамі. “Тоді вісімсот міріад богів
зібрались-зішлись у Аме-но- ясу-но кава –
Небесної Спокійної Ріки…Аме-но Удзуме-
но мікото – Небесна Богиня Відважна, ру-
кави підв’язавши лозою з небесної гори Ка-
гуяма, з небесної лози Сасакі сітку кадзура
зробивши, листя Саса з небесної гори Ка-
гуяма пучками зв’язавши, пустий чан біля
дверей Небесного Скелястого Гроту пере-
кинувши, ногами по ньому з гуркотом при-
тупуючи, у священну одержимість прийш-
ла, і груди виваливши, шнурки спідниці до
таємного місця розпустила. Тут Рівнина Ви-
сокого Неба ходором заходила – усі
вісімсот міріад богів розреготілися”[Кодзи-
ки 1993, 56–57].

Наведений фрагмент зникає у більш
пізніх викладеннях цього міфу, що по-пер-
ше, свідчить про існування давнього риту-
алу одержимості шаманки під час еротич-
ного танцю [Исида Эйитиро 1998, 42], а
по-друге – про зміну моральних норм. Роз-
повсюдження буддизму та разом з ним ки-
тайської культури, з багатої спадщини якої
японці особливо впроваджували конфуціан-
ські норми у побудові держави і формуванні
етики та моралі, безсумнівно, позначилося
на ставленні до тіла та одягу як зовнішньо-
го шару тілесності. Врівноважений, ієрархі-
зований конфуціанський світ з його майже
ритуальним благочестям заперечував про-
яви оргіастичного, стихійного, тож костюм
мав приховати природне і виявити суспіль-
нозначиме. Таким чином, акти повного чи
часткового оголення допускалися лише у
прошарку блазнів та куртизанок, що поєдну-
вали в собі і буддійські ідеї тимчасовості, і
оргіастичне начало.

Отже, поряд з писаним кодексом нос-
іння костюму існували і неписані “норми”
його порушень, так само, як і суспільство
складалося з постійного та маргінально-
го елементів. Виступаючи у функції со-
ціомоделюючої стратегії, одяг відбивав
два полюси однієї культури – прагнення
порядку, рівноваги, гармонії та культ одер-
жимості, що сягає корінням в архаїчний
оргіазм та є основою надзвичайних
здібностей.
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1 Уведення з 2002 року до шкільних програм предмета одягання кімоно є красномовним
свідченням такої загрози

2 [Дэлби 1999; Рибалко 2002; Соколова-Делюсина 1992; Петрова, Бабушкина 1992; Kawakatsu
Kenichi, 1936; Motoko Ito, Aiko Inoue 1998]

3 Кімоно – загальна назва для японського одягу, косоде – просторий халат , який був основним
типом одягу.

4 До 17 століття фурісоде носили неповнолітні дівчата та парубки. З 17 століття – виключно
дівчатка. Для фурісоде дозволялося використання яскравих кольорів та коштовних тканин, тож його
невипадково називають „квіткою усіх кімоно”.

5 Цей звичай є за суттю контамінацією новорічного обряду малювання зіниць ляльці Даруми.
6 Куртуазні правила європейського середньовіччя приписували лицарям „носити кольори”

прекрасної дами (тобто кольори її герба). Крім того, будь-яка людина, що бажала виказати пошану
сеньйору або полководцю, могла вдягти його кольори. Відомі випадки, коли цілі міста, виказуючи
вірність, переодягались у сукні відповідного кольору. Так, у 1309 році генуезці одягли жовте та
фіалкове, вітаючи прибуття короля Кіпру Генріха ІІ, а у 1403 році все місто стало біло-зеленим на
честь правителя Джованні Лемєгр, – пише дослідниця [Горбачева 2000, 165].

7 Табі – шкарпетки з виокремленим першим пальцем
8 Скоріше за все назва “вербовий обі” зумовлена тим, що у такий спосіб пов’язували пояс гейші

з кварталів розваги, які також називали “світ верб та квітів” або “вербові квартали”.
9 Щоправда, Като Кійомаса – один з найрадикальніших мислителів, який вважав заняття поезією

та захопленість театром не гідними самурая.
10 Більш докладно у відповідних розвідках [Рибалко 1999; 2000]
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Тот факт, что работорговля процветала
в Восточной Европе в период существова-
ния Хазарского каганата, неоднократно при-
влекал внимание научной общественности
и вызывал неоднозначные оценки специа-
листов. Он был и остается поводом для
обвинения Хазарского государства в пара-
зитизме и угнетении народов Восточной
Европы. В этой связи в качестве прогрес-
сивной тенденции обычно рассматривалось
появление Древнерусского государства, его
усиление и конкуренция с Хазарским кага-
натом, завершившаяся разгромом после-
днего дружинами Святослава. В то же
время “патриотически настроенные отече-
ственные исследователи” [Пріцак 1997] не
замечали, что во второй половине I тыс.
н.э. работорговля была нормальным явле-
нием для всего цивилизованного мира. Так
или иначе в нее были вовлечены многочис-
ленные народы и государства (в том числе
и различные народы Восточной Европы),
которые в зависимости от своего военного
могущества или слабости выступали то в
роли товара, то в роли охотников за рабами
и работорговцев.

Отмеченный выше негативный подход
к факту существования работорговли в
Восточной Европе в хазарское время сло-
жился в советской исторической науке в
основном в 50-е гг. XX в. Тогда в отече-
ственной медиевистике начался период
господства крайних антинорманнистичес-
ких тенденций, что было обусловлено не-
давними политическими событиями, вой-
ной с нацистской Германией и победой над
ней, а так же начинавшейся “холодной вой-
ной”. В исторических работах, посвящен-
ных истории раннесредневековой Восточ-
ной Европы, также, впрочем, как и другим
периодам, прежде всего, приветствовались
патриотизм и государственность2. Факты
истории, которые не соответствовали дан-
ным идеям, были не популярны, объявля-
лись ложью, а историки, пытавшиеся их
объективно исследовать, подвергались кри-
тике. Любое иноэтничное политическое или
культурное влияние на развитие Древнерус-

ской государственности однозначно отри-
цалось или рассматривалось как вредное.
Это было время становления и преоблада-
ния различных автохтонистских теорий в
исторической науке. В связи с этим, поми-
мо норманнской теории, всячески критико-
валась и идея о большой исторической роли,
которую сыграл Хазарский каганат в
раннесредневековой истории Восточной Ев-
ропы.

Наиболее ярким представителем этой
тенденции стал академик Б.А. Рыбаков.
Одним из поводов для критики Хазарии (ре-
альной иллюстрацией ее отрицательной
роли в развитии народов Восточной Евро-
пы) для Б.А. Рыбакова стала тема рабо-
торговли [Рыбаков 1953/б]. Хазарам при-
писывалось поощрение работорговли и
активное участие в этом процессе. Подоб-
ная историческая интерпретация стала
основанием для обвинения хазар в парази-
тизме, отсутствии у них своей производи-
тельной экономики. Эти обвинения в опре-
деленной степени можно рассматривать
как систему взглядов, складывающуюся в
советской историографии по отношению ко
всем кочевникам – соседям Древнерусско-
го государства. Оправдывая экономичес-
кое отставание Российской империи, а за
ней – и Советского Союза от западных
стран тогдашние политики, а вслед за ними
и политизированные историки, обратились
к историческому прошлому, пытаясь обна-
ружить в нем причины подобного положе-
ния дел. В результате татаро-монгольское
иго стало тем “историческим злом”, кото-
рое, по всеобщему тогда мнению, задер-
жало развитие Восточной Европы на
300 лет. В литературе был создан образ
хищного и дикого кочевника – монгола (та-
тарина), паразитирующего на культурном
и земледельческом населении Руси.
Объективное исследование подменялось в
данном случае расставлением определен-
ных ярлыков и штампов, несущих заведо-
мо негативную оценку исторических собы-
тий и явлений. Этот образ вскоре был
перенесен и на другие кочевые народы –
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печенегов, половцев, в том числе и на ха-
зар.

Можно было бы не обращать внимания
на историографические тенденции полуве-
ковой давности, если бы не популярность
этих взглядов в настоящее время. В част-
ности, идеи Б. А. Рыбакова получили даль-
нейшее развитие в работах Л.Н. Гумилева
[Гумилев 1992], А. Кузьмина [Кузьмин
1993], В. Кожинова [Кожинов 1999] и др. По
прежнему главной причиной для “обвине-
ния” хазар является якобы “паразитичес-
кий” характер их экономики, их участие в
международной транзитной торговле и кон-
троль над ней на своей территории (в этом
контексте зачастую декларируется и, воз-
можно, преувеличивается роль еврейских
или т.н. хазаро-еврейских купцов). Счита-
ется, что хазары вместе с купцами-еврея-
ми, определявшими политику принявшей
иудаизм социально-политической верхуш-
ки Хазарского каганата, порабощали наро-
ды Восточной Европы, втягивая их в зону
своих экономических интересов. Отмеча-
ется, что эта торговля была невыгодна
местному населению, а самым неприятным
ее проявлением для аборигенов являлась
широко развитая работорговля, в чем, в
первую очередь, обвиняют купцов иудей-
ского происхождения. В качестве прогрес-
сивной антитенденции рассматривается
деятельность русов, приведшая в итоге к
появлению Древней Руси и уничтожению
Хазарии. Насколько верны и правомерны
эти утверждения, и насколько деятельность
русов в действительности носила “освобо-
дительный” характер предстоит установить
в настоящей работе.

Сюжет существования работорговли в
Восточной Европе в средние века неоднок-
ратно привлекал внимание исследователей
и нашел определенное отражение в специ-
альной литературе. Тема эта затрагивалась
в связи с изучением торговых путей вооб-
ще и при исследовании торговли в средне-
вековой Восточной Европе и близлежащих
регионах в частности. Кроме того, она раз-
рабатывалась в ходе анализа сообщений
того или иного средневекового источника
или параллельно с оценкой социальной
структуры и социальной эволюции населе-
ния Восточной Европы в раннем средневе-
ковье. В то же время следует заметить,
что специальной работы, посвященной ана-
лизу работорговли именно в хазарское вре-

мя, пока не было. Исключение представ-
ляет монография Д.Е. Мишина3, но она име-
ет гораздо более широкий характер и ори-
ентирована, главным образом, на изучение
феномена “сакалиба” в странах Централь-
ной и Западной Европы, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке [Мишин 2002].

В дореволюционный период о работор-
говле на территории Восточной Европы в
хазарское время так или иначе писали раз-
личные авторы. Они отметили распрост-
раненность этого явления, его связь с дея-
тельностью купцов–русов, арабов, евреев.
Им был понятен и известен тот факт, что
рабами становились, как правило, местные
жители Восточной Европы, населявшие
лесостепную и лесную зоны региона – сла-
вяне, финно-угры, балты. Дореволюцион-
ные авторы очертили основной круг источ-
ников по этой проблеме и приступили к их
интерпретации [Вестберг 1908; Гаркави
1870; Известия о хазарах…1869; Куник,
Розен 1878]. Но чаще всего это явление
рассматривалось косвенно, в связи с дру-
гими проблемами, его анализ носил подчи-
ненный характер в исследованиях, посвя-
щенных иным специальным вопросам. Так,
например, П. П. Голубовский в ходе изуче-
ния взаимоотношений Руси с Волжской
Булгарией и Хазарским каганатом отмечал,
что “восточные рынки снабжались из Бул-
гара и живым товаром: на Восток шли че-
рез Болгарию и славянские невольники”
[Голубовский 1888, 17].

Обобщающие работы, в которых более
подробно рассматривался феномен рабо-
торговли, были, как правило, приурочены к
европейской проблематике или связаны с
историей Арабских Халифатов [Ламанский
1859]. Среди дореволюционных историков,
писавших специально о средневековой ра-
боторговле в Европе и об участии в ней
купцов-евреев, особого упоминания заслу-
живает А.К. Дживелегов [Дживелегов
1904]. Он одним из первых обобщает и ин-
терпретирует основные известные на на-
стоящее время сообщения мусульманских
авторов о работорговле на территории Ев-
ропы, в том числе и Восточной; в частно-
сти, сообщение Ибн Хордадбеха о купцах-
рахданитах.

Классические труды по работорговле в
Европе в раннем средневековье издавались
на западе, например: Verlinden Ch.
L’esclavage dans L’Europe medieval. T.1.
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Peninsule iberique – France. – Brugges, 1955.
T.2. Italie – Colonies italiennes du Levant –
Levant latin – Empire buzantin. – Gent, 1977;
Rörig F. Magdeburgs Entstehung und die ältere
Handelsgeschichte. – Berlin, 1952 и тд. Наи-
более полные обзоры западноевропейской
научной литературы, посвященной этому
вопросу, представлены в работах А.В. На-
заренко [Назаренко 1993; Назаренко 2001]
и Д.Е. Мишина [Мишин 2002].

Европейскими авторами (в основном
для Западной, Центральной и Южной Ев-
ропы) были исследованы причины, по ко-
торым люди попадали в рабское положе-
ние; транзитные торговые пути, по которым
двигались караваны рабов; деятельность
купцов, которые занимались работорговлей
и реакция средневековых европейских го-
сударств на это явление, процветавшее на
их территории. Основными центрами рабо-
торговли являлись Венеция, Марсель, Вер-
ден. Рабы поступали в результате войн и
захватов из славянских стран Центральной
Европы, Балкан, Балтийского региона.
Большое количество рабов вывозилось ви-
кингами из Англии. Из самих европейских
стран, не смотря на запреты, так же выво-
зились рабы. Рабов захватывали мусуль-
манские пираты, совершавшие набеги не
только на побережья, но и вглубь террито-
рий современных Франции и Италии.

Работорговля была очень прибыльным
делом и важной частью средиземномор-
ской экономики раннего средневековья. Не
смотря на регулярные протесты и запреты
на работорговлю со стороны епископов и
пап, этот вид торговли процветал во всех
европейских государствах вплоть до XI в.,
а в некоторых регионах и позже. С одной
стороны, работорговлю стимулировал су-
ществовавший в это время в Кордовской
Испании, Северной Африке и на Ближнем
Востоке спрос на рабов, которых сюда вы-
возили десятками тысяч ежегодно; с дру-
гой –постоянные войны, которые велись в
раннесредневековой Европе. Завоевание
новых территорий на востоке Европы всег-
да сопровождалось захватом пленников,
становившихся рабами. Это было возмож-
но, поскольку захваченное население зача-
стую еще не было христианизировано, и на
него не распространялись церковные зап-
реты о работорговле. Впрочем, и христиа-
не часто становились рабами, поскольку
продавались работорговцами-язычниками

(викингами, мусульманами), пиратами или
купцами, иудеями. Неразвитость экономи-
ки, отсутствие или неразработанность дру-
гих ценных ресурсов делало в это время
рабов одним из тех немногих товаров, ко-
торые Европа могла предложить более раз-
витым и богатым странам Востока в об-
мен на монеты или предметы роскоши.
Очевидно, что при наличии большого спро-
са на данный товар на Востоке и постоян-
ного предложения в Европе должны были
существовать посредники между этими
двумя центрами, которые бы осуществля-
ли перевозку и перепродажу рабов. Таки-
ми посредниками были в основном купцы-
иудеи [Назаренко 1993, 99–100], на
которых не распространялся христианский
запрет на этот род занятия. Кроме того, в
отличие от купцов-христиан в мусульман-
ских странах или купцов-мусульман в хри-
стианских государствах, им было проще
торговать в обоих регионах. Они хорошо
знали наиболее выгодные и рациональные
маршруты передвижения, места остановок
и цены. Зачастую купцы-иудеи имели там
собственность и могли контактировать с
общинами единоверцев, рассчитывая на их
поддержку и информированность в мест-
ных делах. Для местных правителей (как
христианских так и мусульманских) такая
деятельность купцов-иудеев была выгод-
на еще и потому, что они получали от нее
регулярные и большие таможенные сборы,
являвшиеся важным источником пополне-
ния казны. Таким образом, работорговля,
по мнению западных авторов, была в то
время вполне закономерным и распростра-
ненным явлением, неотъемлемой частью
жизни и экономики целого ряда европейских
государств и народов.

Среди работ по рабовладению и рабо-
торговле во времена раннего средневеко-
вья, вышедших в советское время и в кон-
тексте развития советской исторической
науки, необходимо упомянуть статью Сва-
нидзе А.А. “О роли рабства в генезисе се-
вероевропейского феодализма” [Сванидзе
1986, 169–184], а также специальный па-
раграф “Рабы” в работе Йоахима Херрма-
на “Славяне и норманны в ранней истории
Балтийского региона” [Херрман 1986, 110–
114]. Последний отмечает, что в балтий-
ской экономической системе работорговля
процветала с VIII по XI в. Рабы, добытые
во время нападений викингов, продавались
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или использовались для работы в раннего-
родских центрах Скандинавии, таких, на-
пример, как Бирка. Вообще захват рабов и
работорговля были характерной чертой
этого времени и являлись одной из основ-
ных целей походов викингов. За любым
войском в эту эпоху следовали работоргов-
цы. Центрами работорговли на границах
земель славян и других прибалтийских на-
родов были Магдебург, Хедебю, Меклен-
бург, Прага. Заслуживают внимания выво-
ды Й. Херрмана, который считает, что
именно работорговля, экспорт людей в IX–
XI вв. во многом обеспечили материаль-
ную основу для расцвета культуры и искус-
ства стран Балтики [Херрман 1986, 114].
Прекращается работорговля только с воз-
никновением феодального общества и фе-
одальных государств, когда непосредствен-
ные производители прикрепляются к земле
и используются как феодально-зависимое
крестьянство.

В последние десять лет в восточноев-
ропейской историографии (русской и укра-
инской) все чаще стали появляться рабо-
ты, в которых снова поднимается этот
вопрос. Как уже отмечалось, одним из пер-
вых попытался изменить утвердившийся
среди ряда восточноевропейских ученых
взгляд на эту проблему О.И. Прицак в ра-
боте “Происхождение Руси” [Пріцак 1997].
По его мнению, во второй половине I тыс.
н.э. главными действующими лицами ис-
тории в Восточной Европе были различные
степные кочевые народы, в том числе и
хазары, а так же выходцы из Скандинавии –
норманны. Они осваивали торговые пути,
основывали фактории и города, боролись
за зоны экономического и военно-полити-
ческого влияния. Частью их деятельности
была работорговля. Как считает О.И. При-
цак, местные народы, в том числе славя-
не, длительное время были лишь пассив-
ными участниками этих процессов,
зачастую выступая в роли товара в орга-
низованной на территории Восточной Ев-
ропы работорговле.

 Ряд интересных проблем, связанных с
развитием торговых путей и взаимоотно-
шений между Западной и Восточной Евро-
пой, в том числе и тему работорговли, зат-
рагивает в своих работах А.В. Назаренко
[Назаренко 1993; Назаренко 2001]. В основ-
ном он пишет о работорговле на границах
с западноевропейскими государствами и об

участии в этой деятельности купцов с тер-
ритории Восточной Европы. Особое вни-
мание привлекает факт, что для анализа
ситуации используются новые или малоиз-
вестные латиноязычные раннесредневеко-
вые источники немецкого происхождения.
По мнению А.В. Назаренко, работорговля
была обычным явлением для Восточных
германских марок. Особенно этот вид тор-
говли был характерен для Баварской мар-
ки, через которую рабы из Восточной Ев-
ропы, Прибалтики и Чехии транзитом
отправлялись в Венецию или на юго-запад
Европы, в Кордовский Халифат. Судя по
данным источников, уже в IX в. этот тран-
зит действовал регулярно. Работорговля
продолжается здесь и в X в., а вели ее куп-
цы евреи, фризы, североитальянцы, на вос-
токе Баварии – русы и чехи. Это обстоя-
тельство, по мнению А.В. Назаренко,
помогает, во-первых, понять, почему рус-
ские купцы везли своих рабов именно в
Восточную марку, а во-вторых, оценить
древность этих торговых контактов, по-
скольку оба названных пути функциониро-
вали уже в IX ст. [Назаренко 1993, 92].

В небольшой по объему, но предельно
насыщенной источниковедческой информа-
цией статье Т.М. Калининой [Калинина
2000] содержится достаточно полный пе-
речень произведений арабских авторов,
писавших о работорговле в Восточной Ев-
ропе в Хазарское время (VIII–X вв.).
Т.М. Калинина отмечает, что о работоргов-
ле в Восточной Европе упоминают ибн Ха-
укаль, ибн Йа’куб, Ибн Русте, Ибн Фад-
лан, Гардизи, Истахри. По их данным, в
рабство попадались чаще всего славяне,
иногда русы, позже, в XI в., – печенеги.
Рабы стоили дорого, продавались за сереб-
ряные монеты и пользовались спросом на
рынках. Захватывали рабов и торговали
ими хорасанские воины, мадьяры, русы,
булгары. Иногда и сами славяне, когда по-
являлась возможность, выступали в роли
работорговцев, продавая захваченных плен-
ников [Калинина 2000, 119].

Наибольший интерес для настоящего
исследования представляет монография
московского востоковеда Д.Е. Мишина “Са-
калиба (славяне) в исламском мире в ран-
нем средневековье” [Мишин 2002]. В этой
работе подробно анализируется феномен
“сакалиба” в жизни мусульманских стран
и в восточной работорговле в раннем сред-
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невековье. Автором дан полный обзор ис-
точников, в которых сообщается о рабах
сакалиба в восточных странах, об их зах-
вате, перевозке, продаже и использовании
на месте. По его мнению, основными ис-
точниками товара для средневековой ра-
боторговли были славяно-германский ре-
гион, восточное побережье Адриатики и
Русь. Из Руси, а точнее – с территории
Восточной Европы, рабы вывозились в трех
основных направлениях: на запад, юг и во-
сток [Мишин 2002, 174]. Д.Е. Мишин не
упоминает поток северной, Балтийской ра-
боторговли, поскольку, во-первых, изучение
этого направления не входит в задачи его
работы и никак не связано с бытованием
термина “сакалиба” в мусульманском
мире; во-вторых, масштабы вывоза рабов
на север были, конечно же, принципиально
меньшими, нежели масштабы их вывоза на
юг, в мусульманские государства и Визан-
тию. Западное направление уже рассмат-
ривалось выше в связи с анализом работ
европейских авторов и А.В. Назаренко.
Южное направление было связано, глав-
ным образом, с активностью кочевых на-
родов степной зоны Восточной Европы:
венгров, печенегов, половцев. Они прода-
вали захваченных пленников в основном в
византийские города Северного Причерно-
морья, реже – восточным купцам. По мне-
нию Д.Е. Мишина, это направление рабо-
торговли стало главным для исламского
мира только после монгольского завоева-
ния, в XIII в. В исследуемый период, в IX–
XI вв., оно было менее значимым, нежели
другие [Мишин 2002, 176]. Особый инте-
рес представляет выделенный Д.Е. Миши-
ным восточный или волжский путь рабо-
торговли [Мишин 2002, 174–184]. Можно
говорить о двух основных вариантах этого
пути: первый проходил по Волге и Каспий-
скому мора к южнокаспийским областям;
второй – сначала по Волге, а затем от Бул-
гара или от Итиля караванными маршру-
тами в Хорезм. И в первом и во втором
случае основными поставщиками товара
являлись русы, которые за серебряные
монеты продавали рабов мусульманским
купцам. В первом случае рабы перепрода-
вались в основном в Иране и Ираке, в част-
ности в Багдаде. Во втором, – вывезенные
из Восточной Европы рабы могли в значи-
тельном количестве использоваться и в
самом Хорезме, но какую-то их часть пос-

ле специального обучения продавали за
большие деньги в Машрике. Специальные
школы, предназначенные для обучения ра-
бов, существовали в это время в Самар-
канде [Большаков 1986, 442]. Юношей учи-
ли в основном военному делу, девушек
готовили к гаремам. Активное участие ру-
сов в работорговле на восточном пути пре-
кращается во второй половине X в.
Д.Е. Мишин считает, что главной причиной
для этого стали походы Святослава, раз-
рушение Итиля и Булгара. Русы, по его мне-
нию, сами разрушили основные опорные
пункты на торговом пути, которыми они
пользовались в течение нескольких столе-
тий.

Участие русов в работорговле и связан-
ные с этим данные средневековых источ-
ников будут рассмотрены подробнее ниже.
Здесь же, в связи с высказанной Д.Е. Ми-
шиным гипотезой, хотелось бы указать, что
торговавшие на волжском пути русы ско-
рее всего были мало связаны с Киевом.
Правильнее будет предположить, что их
фактории располагались в верхнем Повол-
жье и в районах выхода к Балтийскому
морю. По всей видимости, их следует свя-
зывать с археологическими памятниками,
расположенными в Ярославском Повол-
жье – Тимерево, Сарское городище и в
Новгородской земле – Старая Ладога. При
всей сложности трактовки сообщений вос-
точных авторов о “трех разрядах русов”
[Коновалова 1999, 145–148] и об “острове
русов” [Коновалова 2001, 169–189], мож-
но, опираясь на эти данные, предположить,
что в действительности они были разделе-
ны на ряд конкурирующих кланов, делив-
ших между собой сферы влияния на реч-
ных путях Восточной Европы. Отголоском
этой конкуренции является сообщение
древнерусской летописи об убийстве Оле-
гом Аскольда и Дира в Киеве [ПВЛ 1950,
216].

Святослав и его дружина ориентирова-
лись в своей политике в основном на днеп-
ровский торговый путь, нижнедунайский
регион и Византию. Святослав четко опре-
деляет свои приоритеты в известном отве-
те на претензии Ольги. Он не хочет оста-
ваться в Киеве, гораздо почетнее и
выгоднее, по его мнению, контролировать
нижнее Подунавье и дунайскую торговлю
[ПВЛ 1950, 246]. Восточный поход Свято-
слава, направленный, в первую очередь, на
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подрыв могущества Хазарского каганата
и Волжской Булгарии, а так же на дальней-
шее расширение Киевских владений, кос-
венно мог подорвать торгово-экономичес-
кую базу двух других “разрядов русов”,
ориентированных на Волжско-Балтийскую
торговлю.

Одним из факторов, изменившим направ-
ление работорговли в Восточной Европе,
стал так же “серебряный” кризис в хали-
фатах. Отсутствие покупательной способ-
ности у мусульманских купцов привело к
тому, что русы перестали продавать им
рабов. В то же время вывоз рабов в Ви-
зантию, где за них платили не только се-
ребром, но и золотом, сохраняет свою
выгоду [Мишин 2002, 184]. В Константи-
нополь рабов из Восточной Европы выво-
зили по днепровскому торговому пути.
Здесь работорговля существует уже в рам-
ках Киевского государства и организовы-
вается древнерусскими князьями и их дру-
жиной.

После разрушения Итиля захват в раб-
ство и вывоз на восток людей из Восточ-
ной Европы не прекращаются. Со второй
половины X по начало XI в. эту функцию
берут на себя хорезмийские гази. Они при-
ходят в Булгар и оттуда совершают набеги
на сакалиба. За Булгаром находилась ог-
ромная страна, где практически безнака-
занно можно было охотиться на людей. По
мнению Д.Е. Мишина, можно предполо-
жить, что гази нападали именно на славян,
скорее всего, на вятичей. В то же время он
не исключает, что нападениям могли под-
вергаться и представители угро-финских
народов. По мере распространения и ук-
репления власти киевских князей, а так же
в связи с иными внешнеполитическими при-
чинами, переориентацией захватнической
политики Махмуда Газневида в сторону
Индии набеги гази прекращаются [Мишин
2002, 179–181].

В специальной монографии “Рабство и
данничество у восточных славян” тему
работорговли, существовавшей на славян-
ских территориях в VIII–X вв., затрагива-
ет И.Я. Фроянов [Фроянов 1996]. Он отме-
чает, что славяне имели рабов, и это
явление было широко распространено сре-
ди них в указанный хронологический пери-
од. Рабы, по его мнению, появлялись у сла-
вян в результате двух причин: войн и
внутреннего порабощения. Для настояще-

го исследования важно то, что, как отме-
чает И.Я. Фроянов, активизация процессов
порабощения и работорговли связана с об-
разованием больших межплеменных со-
юзов [Фроянов 1996, 82] в Восточной Ев-
ропе. И.Я. Фроянов отмечает, что
работорговля во многом зависит от дея-
тельности русов, в то же время последних
он считает одним из славянских племен
[Фроянов 1996, 75]. Это привычное еще для
советской историографии смещение этни-
ческого акцента приводит к тому, что в ре-
зультате захватывали в рабство и торгова-
ли рабами (друг другом) сами славяне
[Фроянов 1996, 80]. Вероятно, такое явле-
ние в действительности неоднократно име-
ло место, хотя и не в случае с русами, про-
блема этносоциального определения
которых будет рассмотрена ниже. Интерес-
но так же и то, что, по мнению И.Я. Фроя-
нова, термин “челядь” в древнерусских
источниках, касающихся событий IX–
XI вв., используется, как правило, по отно-
шению к людям рабского положения. Пос-
ледние не только оказались лишенными
большей части человеческих прав и, соот-
ветственно, использовались хозяином как
тому было угодно, но и, что особенно важ-
но, могли свободно продаваться и перепро-
даваться [Фроянов 1996, 104–155]. Если
торговля рабами-пленниками была харак-
терна для восточных славян (читай – ру-
сов – руси – А. Т.) в IX–X вв., то с XI в. в
Древнерусском государстве процветает
внутренняя торговля челядью [Фроянов
1996, 134–137].

В целом для темы “работорговля в Во-
сточной Европе” (хотя и в более поздний
исторический период) важна статья
Г.Г. Литаврина [Литаврин 1999, 478–495].
Исследуемый Г.Г. Литавриным источник –
“Киево-Печерский патерик”, – предостав-
ляет ценную информацию о том, как кочев-
ники (в данном случае – половцы) совер-
шали захват живого товара, каким образом
они переправляли его к месту продажи и
реализовывали на границах цивилизованно-
го мира. Особый интерес вызывает также
описание группы купцов–иудеев, специали-
зировавшихся на работорговле, действо-
вавших в постоянном контакте с кочевни-
ками и обеспечивавших им сбыт
захваченных во время набегов людей. Опи-
санная в “Слове” 16 Киево-Печерского па-
терика ситуация, посвященная мучениче-
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ству монаха Печерского монастыря – Ев-
стратия Постника, выглядит в целом (за
исключением развязки) рутинной и привыч-
ной для своего времени. Судя по данным
источников, подобная практика существо-
вала и в хазарский период истории Восточ-
ной Европы. Кочевники совершали набег,
причем пытались застигнуть оседлое на-
селение врасплох и, как правило, не всту-
пали в серьезные сражения, не осаждали
городов и крепостей, в данном случае –
Киева, а старались быстро покинуть тер-
риторию противника. Захваченные в пред-
местьях городов и окрестных селах плен-
ники быстро перегонялись через степь на
территорию Крымского полуострова –
туда, где они были уже недоступны кня-
жеским полкам и дружинам. Затем плен-
ники попадали в Херсон и продавались куп-
цам, специализирующимся на работорговле
(в данном случае – иудеям). После чего
последние на кораблях перевозили партии
рабов к местам их конкретного назначения.
Впрочем, захваченный вместе с остальны-
ми жителями предместий Киева монах Ев-
стратий разрушил эту схему. По его иници-
ативе все купленные купцом-иудеем рабы
отказались от пищи и умерли в Херсонесе,
не дождавшись корабля. Вероятно, само-
убийства были нередки среди захваченных
в плен и проданных в рабство христиан, для
которых тяжесть рабского положения усу-
гублялась иноверием будущего хозяина и
грозила не только пожизненной несвободой,
но и посмертной гибелью души.

Отдельного рассмотрения в ходе ана-
лиза историографии требует термин “сак-
лаб – сакалиб(а)”, встречающийся в араб-
ских и персидских источниках, и,
естественно, имеющий непосредственное
отношение к сюжету о работорговле в Во-
сточной Европе в хазарское время. Суще-
ствует две основные точки зрения на трак-
товку данного термина. Одни авторы, к их
числу, например, относятся Ф. Вестберг
[Вестберг 1908, 369] и О.И. Прицак [Пріцак
1997], считают, что саклабы – сакалиба –
это северные рабы (европейцы, причем в
основном восточноевропейцы) в широком
смысле. И, когда в арабских источниках
идет речь о торговле рабами – сакалиба,
имеются в виду рабы именно такого проис-
хождения без четкой их этнической диф-
ференциации, хотя среди них вполне могут
быть и славяне.

Другие авторы, в их числе Д.А. Хволь-
сон [Известия о хазарах… 1869], А.Я. Гар-
кави [Гаркави 1970], А.А. Куник, В.Р. Ро-
зен [Куник, Розен 1878], В.В. Бартольд
[Бартольд 1963/б., 870–872], Т. Левицкий
[Левицкий 1964], Т.М. Калинина [Свод
древнейших письменных известий о славя-
нах 1995, 509] и др., указывают, что арабс-
кое слово “славянин” – саклаб или сакали-
ба – заимствовано, из греческого языка.
Группы славян, выполнявших функцию по-
граничных войск, были расселены визан-
тийцами в Малой Азии и Сирии в начале –
середине VII в., где и были впервые встре-
чены арабами. Византийское название “сла-
вян” – славиа, славиун – трансформирова-
лось у арабов в сакалиба.

Подробный анализ использования дан-
ного термина арабо-персидскими автора-
ми дал Д.Е. Мишин [Мишин 2002, 27–100].
Он отмечает, что для большинства сред-
невековых авторов, живших в период ак-
тивной продажи европейских рабов на Вос-
ток, сакалиба хорошо известны и явно
дифференцируются именно как славяне или
рабы-славяне. В Европе в раннем средне-
вековье славяне так часто были рабами,
что со временем и здесь этноним славя-
нин – sclavus – становиться синонимом
раба. Для более поздних арабо-персидских
авторов, не сталкивавшихся напрямую с
рабами славянского происхождения, термин
со временем приобретает собирательное
значение. Путаница возникает в связи с
расширенным толкованием термина, кото-
рое дает Ибн Фадлан. Именно он в своей
“Записке” называет Алмуша – правителя
Волжской Булгарии, царем славян, а жите-
лей этой страны – славянами – сакалиба.
На основе этого сообщения в 1939 г.
А. Зеки Валиди-Тоган, а за ним, несмотря
на формальную критику положений после-
днего, и А.П. Ковалевский [Ковалевский
1956, 15] сделали заключение, что в каче-
стве сакалиба арабы воспринимали всех
жителей Восточной Европы независимо от
их происхождения. Но, как отмечает
Д.Е. Мишин, у всех других арабо-персид-
ских авторов IX–X вв. – сакалиба – это, как
правило, именно славяне. В то же время
полная параллель, по его мнению, не все-
гда корректна и в отдельных случаях мо-
жет привести к ошибке [Мишин 2002, 99].

В настоящей работе будет взято за ос-
нову именно такое понимание термина (при
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условии, что для арабов, мало знакомых с
Восточной Европой и часто писавших о ней
с чужих слов, ошибки в этнической терми-
нологии были возможны). Исходя из всего
контекста тогдашней ситуации в регионе и
общего фона сообщений источников, логич-
но предположить, что, кроме славян, объек-
том работорговли были все поволжские
народы, располагавшиеся вдоль великого
Волжского пути от Невы до Булгар и не
имевшие государственности. Через терри-
торию этих народов – по Волге и ее прито-
кам, проходил путь основных работоргов-
цев лесной части региона – русов.
Очевидно, что представители различных
финно-угорских племен так же захватыва-
лись в плен и продавались русами в Булга-
ре или Багдаде, а так же на севере, в Бирке
и других торговых городах Балтийского
региона. Но, поскольку арабским авторам
не известна ни чудь, ни меря, ни весь, ни
мордва (за исключением поволжских бур-
тасов, этническое определение которых
продолжает оставаться спорным [Бубенок
1997, 68–71]), они всех этих рабов могут
называть сакалиба. Предполагаемая об-
щность этимологи может быть вызвана не
только региональной близостью – Восточ-
ная Европа, но и определенным расовым и
антропологическим сходством.

В то же время об агрессивной деятель-
ности русов в этом регионе однозначно со-
общает древнерусская летопись. В леген-
де об изгнании, а потом призвании варягов
в качестве заинтересованных сторон и ак-
тивных участников событий однозначно
упоминаются все основные племенные со-
юзы региона – как славянские, так и не
славянские: “В год 6367 (859 г.). Варяги из
заморья взимали дань с чуди и со славян,
и с мери и с всех кривичей, а хазары бра-
ли с полян и с северян, и с вятичей, – брали
по серебряной монете и по белке от
дыма”, – и далее, – “В год 6370 (862 г.).
Изгнали варяг за море и не дали им дани, и
начали сами собой владеть. И не было сре-
ди них правды и стал род на род, и была у
них усобица и стали воевать сами с собой.
И сказали они себе: “Поищем себе князя,
который бы владел нами и судил по пра-
ву”. И пошли за море к варягам, к руси. Те
варяги назывались русью подобно тому, как
другие называются свеи, а иные норманы
и англы, а еще иные готландцы, – вот так и
эти прозывались. Сказали руси чудь, сла-

вяне, кривичи и весь: “Земля наша вели-
ка и обильна, а порядка в ней нет. Прихо-
дите княжить и владеть нами””. [ПВЛ
1950, 214].

Следует отметить, что, в конце VIII –
первой половине IX в. то есть до начала
активного функционирования Днепровско-
го пути, славянские племена, возможно за
исключением новгородских словен и кри-
вичей, в гораздо меньшей степени входили
в сферу военно-экономических интересов
русов, чем балты и финно-угры [Свердлов
1969, 543]. Не зря летопись относит полян,
радимичей, северян и вятичей к зоне ха-
зарского влияния. Главная опасность для
большинства восточноевропейских славян
исходила с юга, из степи, от венгров, а за-
тем и печенегов [Хазанов 1976, 261–262].
Последние, в силу своего географического
положения, чаще всего продавали рабов не
в халифаты, а в Византию, где, естествен-
но, не был распространен термин “сакали-
ба”. Здесь рабов называют рабами или
пленниками и о торговле ими сообщают
Ибн-Русте и Гардизи, Константин Багря-
нородный и “Повесть временных лет”.

Во всяком случае, при оценке значения
анализируемого термина “сакалиба” всег-
да важен контекст сообщения источника и
происхождение тех сведений о славянах,
которыми располагал тот или иной средне-
вековый автор. Слово “саклаб–сакалиб”
обычно не является полным синонимом
термина “раб”. С одной стороны, оно ука-
зывает на происхождение индивидуума
(в первую очередь, славянское), с другой
(в более широком контексте) – на его обще-
европейское или восточноевропейское про-
исхождение4.

Как отмечалось выше, одними из основ-
ных и наиболее активных работорговцев в
Восточной Европе в IX–X вв. являлись
русы. Очевидно, что дальнейшее изложе-
ние материала по заявленной теме невоз-
можно без определения отношения к про-
блеме происхождения русов и их
этнической идентификации. Не претендуя,
конечно же, на окончательное решение это-
го болезненного для отечественной исто-
риографии вопроса, хотелось бы сформу-
лировать ту точку зрения, которая будет
использована как рабочая версия в ходе
данного исследования. Необходимо отме-
тить, что и по сей день в науке существует
два основных направления (литература ог-
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ромна), которые традиционно называют
норманнистическим и антинорманнисти-
ческим. Как представляется, такое деле-
ние в значительной степени устарело и не
отражает реального развития современной
историографии. Мало кто из современных
ученых продолжает всерьез предполагать,
что государственность была в готовом виде
перенесена в Древнюю Русь династией
норманнов – Рюриковичей. Большинство
современных т.н. “норманнистов” прекрас-
но отдает себе отчет в том, что становле-
ние государства – сложный и длительный
процесс, который не мог произойти без уча-
стия местного населения. Тем не менее,
следует отметить, что т. н. “антинорман-
нисты” в большинстве своем являются
сторонниками тех или иных гипотез мест-
ного, как правило южного, происхождения
руси [Рыбаков 1953/а, 23–104; Рыбаков
1982, 67–90; Седов 1987, 16–22; Седов
1999, 52–53; Седов 2002; Тихомиров 1947,
60–80; Толочко 1986, 31; Трубачев 1977,
13–29]. “Норманнисты” же по-прежнему
в той или иной степени связывают появле-
ние термина “рус(ь)” со скандинавским
военно-торговым элементом на территории
Восточной Европы, его деятельностью в
зоне речных торговых путей – сначала
Волжского, а затем Днепровского.

Из последних высказываний на эту
тему наибольшее внимание привлекает
позиция Е.А. Мельниковой и В.Я. Петру-
хина, О.И. Прицака, А.В. Назаренко [На-
заренко 2001]. Убедительная критика
южнорусских гипотез происхождения тер-
мина “рус–рос” содержится в работах
О.И. Прицака [Пріцак 1997] и В.Я. Пет-
рухина [Петрухин 1995; Петрухин 2001].
По мнению последнего, различные гипо-
тезы южного происхождения термина
“рус–рос” игнорируют очевидные данные
источников и явно не состоятельны. Про-
исхождение этих гипотез связано с идео-
логическими тенденциями, возникшими в
советской исторической науке после Вто-
рой мировой войны. Главной задачей ис-
ториков, занимавшихся тогда происхожде-
нием Древней Руси, было опровержение
всех проявлений норманнской теории и
поиск местных корней термина “рус(ь)”.
В современных условиях развития исто-
рической науки южнорусские теории
происхождения этого термина можно рас-
сматривать только в качестве историо-

графического атавизма [Петрухин 1995;
Петрухин 2001, 129–132].

Не касаясь лингвистической стороны
проблемы (см. последние работы по это-
му поводу [Константин Багрянородный
1991, комментарий к гл. 9. 291–309; Мель-
никова, Петрухин 1989; Назаренко 2001, 11–
50; Петрухин 2001; Прицак 1991; Пріцак
1997]), хотелось бы дать общую ретрос-
пективу данных средневековых источников
о русах и их отношениях со славянами. На-
чиная с первого общепризнанного упоми-
нания о них в Бертинских анналах – 839 г.
[Мавродин 1945, 201; Назаренко 2001, 14,
26, 31], русы устойчиво ассоциируются с
представителями скандинавских народов.
Людовик Благочестивый, ко двору которо-
го в Ингельгейм прибыла делегация русов –
“неких (людей), которые говорили, что их,
то есть их народ, зовут Рос” – с письмом
от византийского императора Феофила, уз-
нал в этих послах шведов – “от рода свео-
нов”.

Русы арабо-персидских авторов, хотя
иногда и определяются последними как
разновидность “сакалиба”, т.е. славян, в
большинстве случаев противопоставляют-
ся славянам во всех отношениях – у них
иной образ жизни, особый погребальный
обряд, который, судя по описаниям Ибн
Русте и Ибн Фадлана, носит явно сканди-
навский характер. Русы постоянно напада-
ют на славян, воюют с ними и побеждают,
захватывают славян в рабство, путем на-
силия получают от них свое содержание,
живут у них и за их счет в течение зимы,
заставляют славян служить себе. Главные
характеристики русов – это, во-первых, их
привязанность к рекам (они передвигают-
ся и воюют на кораблях), а во-вторых, во-
инственность – все свое богатство они до-
бывают себе мечом и, наконец, в-третьих,
постоянное и непосредственное участие в
транзитной торговле (они встречаются и
торгуют в Булгаре, Итиле, прибывают со
своими товарами в Багдад и т.д). [Бейлис
1969, 308–309; Гаркави 1870, 193–195,
220–222, 275; Ибн Хордадбех 1986, 124;
Известия о хазарах… 1969, 28–39; Кова-
левский 1956, 141–143, 146; Куник, Розен
1878, 46–53; Новосельцев 2000, 264–323].

Явное противопоставление русов – ро-
сов славянским племенам Восточной Ев-
ропы продолжает в своем трактате “Об
управлении империей” Константин Багря-
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нородный. Названия порогов на Днепре, о
которых император сообщает в связи с опи-
санием торгового путешествия росов из
Киева в Константинополь, даются в двух
вариантах – на славянском и росском язы-
ках. Славянские племена кривичей, древ-
лян и т.д. отнюдь не отождествляются с
росами, напротив – являются пактиотами,
т.е. зависимыми союзниками росов и по-
ставляют им лодки-моноксилы, необходи-
мые для военных или торговых походов в
Византию. На зиму росы уходят в полю-
дье – кружение по землям славян, где кор-
мятся в течение этого времени и, очевид-
но, собирают дань, что абсолютно
идентично сообщениям арабских авторов,
датирующихся концом IX – началом
X столетия [Константин Багрянородный
1991, 45–51].

В “Повести временных лет” вплоть до
второй половины X в. русы-русь рассмат-
риваются в качестве разновидности варя-
гов и перечисляются отдельно от славян и
других племен Восточной Европы5. Они
явно пользуются привилегированным поло-
жением в войске, приближены к князю и
его двору, а их имена имеют совершенно
скандинавский характер [ПВЛ 1950. – Ч.1.,
209, 214, 219, 221–222, 231]. Легенда о
появлении в Киеве Аскольда и Дира, а за-
тем и Олега показывает, что в Поднепро-
вье русы стационарно закрепляются толь-
ко во второй половине IX в., до этого
времени их интересы в большей степени
были связаны с Волжским торговым пу-
тем и Новгородской землей [ПВЛ 1950. –
Ч.1., 215–216]. Противопоставление “ру-
син–словенин” наблюдается так же и в от-
дельных местах “Русской правды” – XI в.
[Правда Русская 1947. – Т. 2., 32].

Таким образом, можно констатировать,
что русы (росы, русь) – это все же выход-
цы из скандинавских стран, которые дос-
таточно рано, начиная, по всей видимости,
с конца VIII – первой трети IX в., осваива-
ли речные торговые пути Восточной Евро-
пы и, прежде всего, Волжский путь.
Вероятно, процесс этого освоения был нео-
днозначным и растянутым во времени. От-
дельные группы скандинавов то, торгуя с
аборигенами, то, нападая на них, продвига-
лись вглубь континента, к бассейнам Вол-
ги и Днепра. Их отношения с местным на-
селением могли строиться в зависимости
от конкретной ситуации, на основе взаимо-

выгодных договоров или военного принуж-
дения. Первоначально меха и рабы,
полученные путем меновой торговли и гра-
бежей, отправлялись на север, в Сканди-
навию, и там продавались на рынках мест-
ных раннегородских центров. Затем, после
выхода в Волгу, более выгодной стала про-
дажа этих товаров за серебряные монеты
мусульманским купцам в Булгаре или Ити-
ле, а также самостоятельные торговые
путешествия на юг Каспийского моря и в
Багдад.

Естественно, длительность подобных
военно-торговых предприятий, большие
расстояния Восточной Европы, сложность
преодоления волоковых путей и ограничен-
ность их прохождения определенными вре-
менами года, наконец, холодные суровые
зимы, заставляли русов надолго (на год, а
то и на несколько лет) оставаться в Вос-
точной Европе [Дубов 1989, 180–190; Ле-
бедев 1985, 227–236]. Возникают посто-
янные населенные пункты – торговые
фактории, в которых русы могут жить дли-
тельное время (Тимерево, Сарское городи-
ще, Старая Ладога, Гнездово). Часть из них
оседает в этих пунктах, обзаводится се-
мьями, берет в жены или наложницы пред-
ставителей местных племен. Дети, рожден-
ные от этих браков, ведут свое
происхождение по отцу, получают в наслед-
ство меч – т.е. статус свободных воинов-
дружинников и продолжателей рода, но все
меньше и меньше знают о Скандинавии и,
вероятно, ориентируются в своих интере-
сах на Восточную Европу. Со временем
формируется своеобразная этно-соци-
альная группа населения, которую уже
нельзя считать пришлой [Янссон 2001,
125]. Ее представители ориентированы на
речную торговлю, а так же на завоевание
и эксплуатацию местного населения. По
мере их усиления и увеличения численнос-
ти воздействию русов подвергаются не
только жители речных берегов, но и глу-
бинные племена Восточной Европы.

Длительность процесса ассимиляции
относительно немногочисленных русов
местным населением (около двух столетий)
связана с непрекращающимися торговыми
и культурными контактами со Скандинави-
ей и, вероятно, постоянным притоком но-
вых выходцев из Скандинавских стран.
Далеко не все скандинавы оседают в Вос-
точной Европе. Многие рассматривают
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этот регион только как место для выгод-
ной торговли и иных способов заработка, и
стремятся вывезти полученные богатства
обратно на север, в Скандинавию. О пос-
леднем свидетельствуют многочисленные
клады восточного серебра, обнаруженные
в различных Скандинавских странах и на
островах Балтийского моря [Даркевич 1976,
157; Лебедев 1985, 140–145; Херрман
1986, 81–82].

Только к концу X в., в ходе создания об-
щего для ряда восточноевропейских наро-
дов государства – Древней Руси (по мне-
нию В.Т. Пашуто, в состав Древнерусского
государства вошло 14 восточнославянских
земель и свыше 20 неславянских народов
[Пашуто 1968, 19–20]), русы постепенно
славянизируются и уже не представляют
собой отдельной группы населения. По-
скольку русы принимают участие в фор-
мировании этого государства в качестве
привилегированного слоя, дружинно-кня-
жеской верхушки [Петрухин 1995, 108], их
имя, в конце концов, переходит и на все го-
сударство – Русь, Русская земля, а затем
и на его, в основном славянское по этни-
ческому происхождению, население [Насо-
нов 1951; Петрухин 1999]. Именно такое
понимание этносоциальной природы русов–
росов, представленное средневековыми ис-
точниками, будет использовано в ходе на-
стоящего исследования. В целом эта точка
зрения совпадает с позицией Е.А. Мельни-
ковой и В.Я. Петрухина [Мельникова, Пет-
рухин 1989; Петрухин 1995; Петрухин 2001]
и во многом основана на их аргументации.

Таким образом, установив значение клю-
чевых терминов, проведя анализ историог-
рафии и используя новые подходы и дан-
ные источников, как давно известных, так
и вновь опубликованных, можно попытать-
ся обрисовать более полную картину ра-
боторговли в Восточной Европе в период
существования хазарского государства.

Среди различных по происхождению
групп средневековых источников, которые
содержат сведения о работорговле, тради-
ционно наиболее известными и цитируемы-
ми являются труды мусульманских авто-
ров: Ибн Хордадбеха, Ибн ал-Факиха, Ибн
Русте, Ибн Фадлана, Ибн Хаукаля, ал-Мук-
кадаси, Гардизи, ал-Гарнати и т.д. Именно
в них содержится наиболее полная инфор-
мация о том, кто, как и куда вывозил рабов
из Восточной Европы; кем по этнической

принадлежности были эти рабы; какие ре-
гионы и государства были основными по-
требителями такого товара.

Хорошо известна и часто приводится
исследователями следующая цитата из
Ибн Хордадбеха (“Книга путей и госу-
дарств” – 870-е гг.): “…привозятся также
через Западное море евнухи славянские и
суданские, мальчики Румские, девушки
Андалузские, кожи рогатого и домашнего
скота” [Гаркави 1870, 48; Ибн Хордадбех
1986, 123–124]. Впрочем, эти славяне ни к
хазарам, ни к Восточной Европе, скорее
всего, никакого отношения не имеют. Они
были захвачены либо на Севере, либо в
Центре Европы, либо на Балканах. Гораз-
до большее значение для исследуемой
темы имеет рассказ того же Ибн Хордад-
беха о маршруте купцов-русов: “Если го-
ворить о купцах ар-Рус, то это одна из раз-
новидностей славян (сакалиба). Они
доставляют заячьи шкурки, шкурки черных
лисиц и мечи из самых отдаленных [окра-
ин страны] славян (сакалиба) к Румийско-
му морю. Владетель ар-Рума взимает с них
десятину. Если они отправляются по Тана-
ису – реке славян (сакалиба), то проезжа-
ют мимо Хамлиджа, города хазар. Их вла-
детель так же взимает с них десятину.
Затем они отправляются по морю Джудр-
джан и высаживаются на любом берегу…
Иногда они везут свои товары от Джурд-
жана до Багдада на верблюдах. Перевод-
чиками [для] них являются славянские слу-
ги-евнухи…” [Ибн Хордадбех 1986, 124;
Калинина 1986, 71]. Имеется много трак-
товок маршрута, описанного в этом сооб-
щении, но в последнее время преобладает
следующий вариант его реконструкции: в
IX в. купцы русы спускались по Днепру на
Черное море, затем, преодолев Керченский
пролив и Азовское море выходили в устье
Дона, пересекали Волго-Донскую перево-
локу и попадали на Волгу и Каспий [Кали-
нина 2000, 113–115; Мишин 2002, 57, 178].

Похожий отрывок, повторяющий в целом
Ибн Хордадбеха, имеется и у Ибн ал-Фа-
киха в его “Книге стран” (903 г.): “…Что
же касается славянских купцов, то они ве-
зут шкурки лисиц и бобров из славянских
окраин и приходят к морю Румийскому, и
взимает с них десятину владетель Рума.
Затем они прибывают по морю к Самкарш
иудеев, затем переходят к славянам или
следуют от моря славян в эту реку, ко-
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торая называется рекой славян, пока не
достигнут пролива хазар, и взимают с
них десятину владетель хазар. Затем идут
к морю Хорасанскому…” [Калинина 1986,
75]. Ибн ал-Факих говорит о двух вариан-
тах маршрута купцов, направляющихся на
Каспий. Один вариант полностью повторя-
ет сведения Ибн Хордадбеха, второй яв-
ляется, по всей видимости, описанием
Волжского торгового пути – главной арте-
рии работорговли в этот период.

Ни у Ибн Хордадбеха, ни у Ибн ал-Фа-
киха в качестве товаров, перевозимых по
этому маршруту, пока рабы не упоминают-
ся. Но описанный ими маршрут купцов-ру-
сов начинается в “отдаленных пределах”
страны сакалиба, потом снова проходит
через реку славян (Дон или Волгу), затем
рабы-славяне сопровождают русов в каче-
стве переводчиков от южного берега Кас-
пийского моря до Багдада. Все это гово-
рит о том, что русы, никогда не упускавшие
возможности захватить рабов и выгодно
продать их восточным купцам и в этих сво-
их торговых предприятиях вполне могли пе-
ревозить на юг Каспия и продавать там
рабов из Восточной Европы.

Подобное сообщение, так же продолжа-
ющее и компилирующее Ибн Хордадбеха,
находим у Ибн Хаукаля (тоже “Книга путей
и стран”, писал после 967 г.). Сообщение это
касается развития в целом работорговли в
арабском мире, в основном на западе, в
Испании и Северной Африке, но упоми-
наются и славянские рабы, происходящие,
скорее всего (по Д.Е. Мишину), из Централь-
ной Европы и Балкан: “Товары, которые куп-
цы вывозят из Андалуса в Магриб, Египет
и другие мусульманские страны суть: амб-
ра, шафран, золото, серебро, свинец, желе-
зо, ртуть, меха выдры, сырой и готовый шелк,
и преимущественно мужские и женские не-
вольники, взятые в плен в войнах с Франка-
ми и Галицианами; сверх сего славянские
евнухи, которые весьма почитаются. При-
возят их из страны Франков, где оскопляют
и продают еврейским купцам. Из Магриба
вывозят на восток прекрасных мулаток….
Туда же посылают молодых и прекрасных
рабов румских, амбру, шелк… евнухов из
земли негров и славян” [Гаркави 1970, 222].
Этот фрагмент дает четкое представление
о том, как использовались рабы в мусуль-
манских странах, и какие категории рабов
пользовались наибольшим спросом. Прежде

всего, это евнухи разных национальностей,
необходимые для обслуживания гаремов,
девушки – обитательницы этих гаремов и,
вероятно, домашние слуги – “прекрасные
рабы румские”, владение которыми было
необходимо не только для выполнения ра-
бот по дому, но также имело престижное зна-
чение.

Интересно, уже непосредственно для
изучения процессов, происходивших в Во-
сточной Европе, следующее сообщение
Ибн Русте: “Русь имеет царя, который зо-
вется Хакан-Рус. Они производят набеги
на славян; подъезжают к ним на кораблях,
выходят на берег и полонят народ, кото-
рый отправляют потом в Хазеран и к Бол-
гарам и продают там” [Известия о хаза-
рах… 1869, 35]. Совершенно однозначно
ибн-Русте говорит о том, что русы охотят-
ся на рабов в землях славян, делают это
регулярно и организованно, имеют налажен-
ные каналы сбыта полученного таким об-
разом контингента рабов. Их работоргов-
ля в этом случае ориентированна на рынки
сбыта в мусульманских государствах. Эти
данные находят прямое подтверждение в
“Книге лучшего разделения в познании кли-
матов” (985–986 гг.) ал-Мукаддаси, в ко-
торой автор перечисляет длинный список
товаров, вывозившихся из Хорезма. Это
были меха, янтарь, скот и “славянские не-
вольники”. Он отмечает, что “все эти то-
вары из Болгарии” [Известия о хазарах…
1869, 180; Гаркави 1870, 282]. Ал-Мас‘уди
так же указывает на то, что “к хорезмий-
цам попадается большая часть невольни-
ков из славян, хазар и подвластных им
стран, также невольники туркские и драго-
ценные меха” [Гаркави 1870, 193].

Далее Ибн Русте пишет: “Мадьяры
господствуют над всеми соседними сла-
вянами, облагают их тяжелыми оброками
и обращаются с ними, как с военноплен-
ными…. Воюя славян и добывая от них
пленников, отводят они этих пленников бе-
регом моря к одной из пристаней Румской
земли, которая зовется Карх… А как дой-
дут мадьяры с пленниками своими до Кар-
ха, греки выходят к ним навстречу. Ма-
дьяры заводят с ними торг, отдают им
пленников своих и взамен их получают
греческую парчу, пестрые шерстяные ков-
ры и другие греческие товары” [Извес-
тия о хазарах, буртасах, болгарах… 1869,
27].
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Гардизи в сочинении “Зайн ал-ахбар”
следующим образом описывает ситуацию,
свидетельствующую об отношениях меж-
ду славянами и венграми в IX в.: “…И они
(венгры) побеждают славян, и всегда одер-
живают верх над славянами, и рассматри-
вают их (как источник) рабов. И венгры –
огнепоклонники и ходят к гузам, славянам
и русам и берут оттуда пленников, везут в
Рум (Византию) и продают. …И постоян-
но нападают на славян, и от венгров до сла-
вян два дня пути… И у них (славян – А. Т.)
есть обычай строить крепости. Несколько
человек объединяются, чтобы строить ук-
репление, так как венгры на них постоянно
совершают нападения и грабят их” [Ново-
сельцев 2000, 296–297].

Описанное Ибн Рустэ и Гардизи поло-
жение дел датируется, по всей видимости,
периодом между 830-ми и 890-ми гг., когда
венгры действительно кочевали в степях
Восточной Европы и могли совершать на-
беги на местных славян. Тогда же они мог-
ли продавать захваченных рабов в визан-
тийских городах Крыма, в частности в
Кархе – городе, который большинство ис-
следователей отождествляют с Керчью.
В 889 г. венгры были вытеснены печенега-
ми из Днепро-Донского междуречья, а к
895-му – из междуречья Днепра и Сирета.
После этого их участие в восточноевропей-
ской работорговле прекращается. Впрочем,
печенеги, сменившие венгров в степях Во-
сточной Европы, ведут себя так же: совер-
шают набеги на славян и продают их в
Византию. Об этом пишет, в частности, ал-
Мас‘уди: “Бурджане (печенеги – А. Т.) есть
из потомков Юнана, сына Яфетова; госу-
дарство их велико и обширно; они напада-
ют на греков, славян, хазар и турков…. Если
между ними и греками мир, то бурджане
привозят в Кустантинию девушек и маль-
чиков из племени славян и греков” [Гарка-
ви 1870, 125].

Вероятно, что уже в начальный период
оформления племенных княжений, в конце
VIII–IX вв., работорговлей на территории
Восточной Европы занимается и местная
племенная верхушка. О возможности су-
ществования именно такой практики мож-
но говорить на основе следующего сооб-
щения ибн-Русте: “…царь (славян – А. Т.)
объезжает их ежегодно. Если у кого из них
есть дочь, обязан он давать царю по одно-
му из платьев ее в год. Таким же образом

обязан давать ему в год по одежде сына
его, если есть сын. У кого нет ни сына, ни
дочери, тот обязан давать по платью в год
от жены или служанки” [Известия о хаза-
рах… 1869, 33]. Не напоминает ли это от-
купное за сына или дочь, или одновремен-
но за двоих, своеобразную форму контроля
за людским “поголовьем”, которая осуще-
ствляется местной племенной верхушкой.
Необходимо обратить внимание и на то, что
в приведенном отрывке речь идет только о
тех половозрастных группах населения, ко-
торые могут представлять собой наиболее
дорогостоящий “товар” – молодежь обоих
полов, женщины, служанки. Перечисленные
категории славянского населения в целом
совпадают с тем перечнем рабов, которые,
по данным Ибн Хордадбеха и Ибн Хаука-
ля, были наиболее востребованными в му-
сульманских странах.

Наверняка рабов захватывали и во вре-
мя межплеменных войн и столкновений
[Фроянов 1996, 81–82]. Масса примеров,
подтверждающих этот тезис известна в
раннесредневековой истории Прибалтий-
ского региона. Ободриты, прусы, даны, по-
ляки, германцы нападали друг на друга,
брали пленных, продавали их в рабство
[Херрман 1986, 110–113]. Сообщения о
подобных межплеменных столкновениях,
происходивших в Восточной Европе, содер-
жит “Повесть временных лет”. Известно,
что более многочисленные древляне в пе-
риод, предшествовавший хазарской дани,
оказывали давление на полян: “поляне были
притесняемы древлянами и иными окрест-
ными людьми” [ПВЛ 1950, 212]. После из-
гнания варягов начались межплеменные
столкновения между народами севера Во-
сточной Европы – чудью, славянами, кри-
вичами, весью, мерей. Очевидно, такие
столкновения были закономерным явлени-
ем для той стадии развития племенного
строя, на которой в то время находились
народы Восточной Европы.

Выделившаяся племенная верхушка
(“племенные княжения” русской летописи,
“цари” славян в арабских источниках) за-
интересованная в обогащении и усилении
своих полномочий, вела войны с соседями
[Фроянов 1996, 491–492]. Представители
этой верхушки, накапливавшие богатства,
могли участвовать в международной тор-
говле, организованной русами, булгарами и
восточными купцами на волжском торго-
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вом пути. Речь идет о транзитном регионе,
в который входила огромная территория
вдоль течения Волги, Оки, Камы, Клязь-
мы и других рек [Дубов 1989, 18–32]. Сви-
детельством участия местного населения
в этой торговле традиционно считаются
клады арабского серебра, обнаруженные в
бассейне Оки, Северского Донца, Средней
и Верхней Волги, Ладоги, Мсты, Невы и
др. В основном они датируются IX–X вв.
[Быков 1974, 26–71; Даркевич 1976, 147–
149; Корзухина 1954, 20–31; Кропоткин
1967, 118–121; Кропоткин 1968, 68; Лебе-
дев 1985, 228–234; Любомиров 1923, 14–
33; Свердлов 1969, 541–544; Фасмер 1933,
476–479; Янин 1976, 57, 81–82, 86–87,
104–105, 116–117]. Размеры этих кладов,
которые иногда доходят до нескольких ты-
сяч монет, говорят о том, что они не могли
быть оставлены представителями рядово-
го населения Восточной Европы. Скорее
всего, их хозяевами была местная племен-
ная верхушка и купцы. Получить такие бо-
гатства можно было, только торгуя имею-
щими спрос, дорогостоящими товарами.
Восточные купцы или купцы-русы, если
последние не захватывали рабов, а высту-
пали в роли посредников, обычно распла-
чивались за меха и рабов серебром. Ло-
гично предположить, что владельцы этих
кладов регулярно участвовали в работор-
говле и получали от этой деятельности
свою долю дохода.

О работорговле, процветавшей в нача-
ле X в. в Булгаре подробно пишет Ибн Фад-
лан: “А если прибудут русы или какие-ни-
будь другие [люди] из прочих племен с
рабами, то царь, право же, выбирает для
себя из каждого десятка голов одну голо-
ву” [Ковалевский 1956, 141]. Далее автор
сообщает о бесправии рабынь, о характе-
ре работорговли русов, которые предпочи-
тали торговать не рабами-мужчинами,
предназначенными для работы, а красивы-
ми молодыми женщинами-рабынями, пред-
назначенными для гаремов: “…Они прибы-
вают из своей страны, и причаливают свои
корабли на Атыле, – а это большая река, –
и строят на ее берегу большие дома из де-
рева. И собирается [их] в одном [таком]
доме десять и двадцать, – меньше или
больше. У каждого [из них] скамья, на ко-
торой он сидит, и с ними [сидят] девушки-
красавицы для купцов. И вот один [из них]
сочетается со своей девушкой, а товарищ

его смотрит на него. А иногда собирается
[целая] группа из них в таком положении
один против другого, и входит купец, что-
бы купить у кого-либо из них девушку, и
наталкивается на него, сочетающегося с
ней. Он же не оставляет ее, пока не удов-
летворит своей потребности” [Ковалевский
1956, 142].

Примерно через три десятилетия после
Ибн Фадлана Константин Багрянородный
в своем трактате “Об управлении импери-
ей” упоминает о том, что русы (росы) вез-
ли из Киева в Константинополь рабов по
Днепру на лодках-однодеревках (монокси-
лах). Не смотря на то, что Константин Баг-
рянородный прямо не сообщает о том, как
именно росы приобретали рабов в Восточ-
ной Европе, вся логика и содержание его
рассказа о полюдье позволяют предполо-
жить, что, скорее всего, рабы захватыва-
лись во время зимнего кормления на пле-
менных территориях славян, и после этого
вывозились для продажи в Константино-
поль.

Константин Багрянородный пишет:
“Зимний же и суровый образ жизни тех са-
мых росов таков. Когда наступит ноябрь
месяц, тотчас их архонты выходят со все-
ми росами из Киева и отправляются в по-
людия, что именуется “Кружением”, а
именно – в Славинии вервианов, другуви-
тов, кривичей, севериев и прочих славян,
которые являются пактиотми росов. Кор-
мясь там в течение всей зимы, они снова,
начиная с апреля, когда растает лед на реке
Днепр, возвращаются в Киев. Потом, так-
же, как было рассказано, взяв свои моно-
ксилы, они оснащают [их] и отправляются
в Романию” [Константин Багрянородный
1991, 51]. Далее, когда “росы” преодолева-
ют пороги Днепра, по дороге в Константи-
нополь, они “…проводят рабов в цепях по
суше…” [Константин Багрянородный 1991,
49]. Возникает вопрос: на каком этапе
столь подробно описанного “администра-
тивного” года у “росов” появляются при-
годные для продажи рабы? Добыча их в
Киеве – этом центре княжеской власти и
перевалочном пункте, куда свозились дань
и товары с окружающих племенных терри-
торий – маловероятна. Приобретение ра-
бов по пути к порогам выглядит еще более
сомнительным. Видимо, рабов, как и дру-
гие товары – меха, мед и т.д., росы приоб-
ретали во время “кружения” – полюдья на
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территории подчиненных им славянских
племен.

Способ, при помощи которого происхо-
дило это “приобретение” был известен Гар-
дизи: “И эти люди постоянно нападают на
кораблях на славян, захватывают славян,
обращают в рабов, отводят в Хазаран и
Балкар и там продают. …Всегда 100–200
из них (русов) ходят к славянам и насильно
берут с них свое содержание, пока там на-
ходятся. И там (у них) находится много
людей из славян, которые служат (как
рабы?) им (русам), пока не избавятся от
зависимости…” [Новосельцев 2000, 305].
Ибн Русте пишет о том же: “русы муже-
ственны и храбры. Когда они нападают на
другой народ, то не отстают, пока не унич-
тожат его весь. Женщинами побежденных
сами пользуются, а мужчин обращают в
рабство” [Известия о хазарах… 1869, 38–
39]. В то же время, по данным того же
Ибн-Русте: “С рабами они (русы) обраща-
ются хорошо и заботятся об их одежде,
потому что торгуют (ими)” [Новосельцев
2000, 303]. Эту же информацию о нападе-
ниях русов на славян и о порабощении пос-
ледних сообщает ал-Мукаддаси: “Страна
их (русов) граничит со страной славян, и
они нападают на последних, поедают
(и расхищают) их добро и захватывают в
плен” [Новосельцев 2000, 304]. Анонимный
автор “Худуд ал-Алам” также знает о том,
что: “Среди них (русов) есть группа сла-
вян, которая им служит” [Новосельцев
2000, 305].

По мнению А.П. Новосельцева, авторы
всех приведенных выше источников пользо-
вались несохранившейся информацией Ибн
Хордадбеха или заимствовавшего у него
эти данные ал-Джайхани [Новосельцев
2000, 313]. Вообще ситуация, описанная в
процитированных отрывках, типична для
раннего средневековья. Точно так же, как
русы вели себя по отношению к славянам
в Восточной Европе, поступали аравийские
купцы по отношению к населению Восточ-
ной Африки. Они плыли вдоль побережья
на кораблях, скупали рабов у прибрежных
племен, а когда это было возможно, захва-
тывали их в плен и продавали [Большаков
1986, 442].

О том, что купцы-русы вывозят рабов
из Восточной Европы, сообщают и немец-
кие латиноязычные источники. В частно-
сти, в Раффельштеттенском таможенном

уставе, датируемом 904/906 гг., есть сле-
дующее упоминание о работорговле:
“…Славяне же, отправляющиеся для тор-
говли от русов или от богемов…. если же
пожелают продать рабов или лошадей, [то]
за каждую рабыню [пусть заплатят] по
одной тремиссе, столько же за жеребца, за
раба одну сайгу, столько же за кобылу. Тор-
говцы, то есть евреи, и прочие торговцы,
откуда бы ни являлись, из этой страны или
из иных стран, платят законную пошлину
как за рабов, так и за иной товар…” [Наза-
ренко 1993, 65–67].

Целый ряд местных таможенных, зако-
нодательных и синодальных постановлений
различных феодальных образований Запад-
ной Европы накладывает ограничения на
транзит или вывоз рабов восточноевропей-
ского происхождения. В этих же докумен-
тах отдельно указываются направления
вывоза, отмечается происхождение купцов,
занимавшихся работорговлей. Эти данные
подтверждает и арабо-еврейский автор
Ибн Якуб (966 г.), который отмечает, что
купцы-русы, торгующие в Праге, продают
евреям, мусульманам и венграм рабов, оло-
во и меха [Херрман 1986, 113]. Восточно-
европейское происхождение этих товаров
не вызывает сомнения.

Характерные примеры подобной прак-
тики в отношении русов к славянам и дру-
гим племенам Восточной Европы видны в
политике первых князей Древней Руси, в
период обретения и становления террито-
рии этого государства в конце IX – первой
половине X вв. Речь идет о так называе-
мом “освобождении” ряда восточнославян-
ских племен от хазарской дани. “В год 6391
(883 г.). Начал Олег воевать против древ-
лян и, покорив их, брал дань с них по чер-
ной кунице”. “В год 6392 (884 г.). Пошел
Олег на северян, и победил северян, и воз-
ложил на них легкую дань, и не велел им
платить дань хазарам…”. «В год 6392
(884 г.). Послал (Олег) к радимичам, спра-
шивая: “Кому даете дань?”. Они же отве-
тили: “Хазарам”. И сказал Олег: “Не да-
вайте хазарам, но платите мне”. И дали
Олегу по шелягу, как и хазарам давали.
И властвовал Олег над полянами, и древ-
лянами, и северянами, и радимичами, а с
уличами и тиверцами воевал”» [ПВЛ 1999,
150].

Очевидно, что со временем некоторые
из покоренных и обложенных данью пле-
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мен выходили из повиновения, и тогда тре-
бовались новые завоевательные или кара-
тельные акции: “В год 6422 (914 г.). Пошел
Игорь на древлян и, победив их, возложил
на них дань больше Олеговой” [ПВЛ 1999,
158]. По мере укрепления государства ап-
петиты князя росли и, как известно, в 945 г.
“…Игорь – пошел к древлянам за данью и
прибавил к прежней дани новую, и творили
насилие над ними мужи его” [ПВЛ 1999,
163]. Затем в ходе мести за убитого древ-
лянами Игоря Ольга наложила на покорен-
ных древлян очередную “тяжкую дань”
[ПВЛ 1950, 240].

Политику своих предшественников про-
должает и Святослав. В 964 г. он «…по-
шел на Оку реку и на Волгу, и встретил вя-
тичей, и сказал вятичам: “Кому дань
даете?”. Они же ответили: “Хазарам – по
шелягу с сохи даем”». В следующем году
Святослав победил хазар и еще через год:
“В год 6474 (966 г.). Вятичей победил Свя-
тослав и дань на них возложил” [ПВЛ 1999,
168]. В очередной раз “освобождать” вя-
тичей пришлось уже Владимиру в 982 г.:
“Поднялись вятичи войною, и пошел на них
Владимир, и победил их вторично” [ПВЛ
1950, 256]. Затем, в 984 г. появилась необ-
ходимость в новом походе на уже “осво-
божденных” Олегом радимичей, “…и по-
слал Владимир Волчьего Хвоста (прозвище
воеводы – А.Т.) вперед себя и встретил тот
радимичей на реке Пищане и победил их….
Были же радимичи от рода ляхов, пришли
и обосновались тут и платят дань Руси,
повоз везут и доныне” [ПВЛ 1950, 257].
Очень прагматично и ясно сформулировал
отношение дружинно-княжеской верхушки
древнерусского государства к местным
народам Восточной Европы воевода Вла-
димира Добрыня. После удачного похода
на волжских булгар в 985 г. он “…осмот-
рел пленных колодников (булгар – А.Т.): все
они в сапогах. Этим дани нам не давать, –
пойдем, поищем себе лапотников” [ПВЛ
1950, 257].

Политика древнерусских князей в отно-
шении народов Восточной Европы, види-
мо, определялась несколькими составляю-
щими. С одной стороны, можно говорить о
реальной конкуренции с хазарами за дань
местных племен, их территории и контроль
над торговыми путями. С другой – наблю-
дается (по крайней мере, на начальном эта-
пе экономической экспансии) достаточно

лояльное отношение к местной племенной
верхушке, через которую князья осуще-
ствляли налоговую политику, возлагая на
переподчиненные племена “дань малую”,
“дань меньше хазарской”. Дань в виде ме-
хов, меда, воска, вероятно, и рабов, была
необходима для ведения международной
торговли, получения серебра и золота,
предметов роскоши. Поначалу эксплуата-
ция подчиненного населения осуществля-
лась старыми, привычными для русов (до
государственного периода) полуграбитель-
скими способами – набегами, захватами
пленников, прямым принуждением и про-
изволом. Затем система несколько услож-
няется и появляются зимнее сидение у сла-
вян и кружение – полюдье. Об этом пишут
арабские авторы, подобная ситуация опи-
сана Константином Багрянородным (сер.
Х в.), наконец, о многочисленных примерах
подобного поведения древнерусских кня-
зей сообщает “Повесть временных лет”.
Ярко характеризует поведение русов и их
отношение к местному населению в Под-
непровье проповедь византийского патри-
арха Фотия (60-е гг. IX в.): “…пресловутый
народ рос, поработив области вокруг
себя и возомнив поэтому о себе высоко,
поднял руку на царство ромеев” [Пашуто
1968, 59]. Со временем старая система
раннегосударственной эксплуатации насе-
ления Восточной Европы уступает место
новой, более упорядоченной и эффективной.
В результате, после смерти Игоря и после-
довавшей за ней реформы Ольги была вве-
дена система погостов и уроков по всей
территории Древней Руси от Киева до Нов-
города [Петрухин 1995].

“Повесть временных лет” также содер-
жит ряд сообщений о прямом участии в
работорговле древнерусских князей.6 Так,
договор 911 г. между Олегом и Византией
предусматривал компенсацию за сбежав-
ших или украденных рабов для обеих сто-
рон: “…Если пленник той или иной стороны
насильно удерживается русскими или гре-
ками, будучи продан в их страну, и если,
действительно, окажется русский или грек,
то пусть выкупят и возвратят выкуплен-
ное лицо в его страну и возьмут цену его
купившие, или пусть будет предложена за
него цена, полагающаяся за челядина….
Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из
какой-либо страны (пленные христиане) на
Русь и продаваемые (русскими) назад в
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Грецию, или пленные христиане, приведен-
ные на Русь из какой-либо страны, – все
эти должны продаваться по 20 золотников
и возвращаться в Греческую землю. Об
этом. Если украден будет челядин русский,
либо убежит, либо насильно будет продан
и жаловаться станут русские, пусть дока-
жут это о своем челядине и возьмут его на
Русь, но и купцы, если потеряют челядина
и обжалуют, пусть требуют судом и, когда
найдут, – возьмут его…” [ПВЛ 1950, 224–
225; Літопис Руський 1990, 21]. В числе
рабов в данном случае выступают, преж-
де всего, военнопленные с обеих сторон.

Князь Игорь после заключения догово-
ра 944 гг. дарит византийским послам меха,
воск и рабов: “…отпустил послов, одарив
их мехами, рабами и воском” [ПВЛ 1950,
236]. В тексте самого договора 944 г., по-
мимо дублирования статей о взаимном
обмене беглыми или украденными рабами
и выкупе военнопленных с обеих сторон,
указываются точные рыночные цены на
рабов, существовавшие в то время: “Сколь-
ко бы пленников христиан наших поддан-
ных ни привели русские, то за юношу или
девицу добрую при выкупе пусть наши
дают 10 золотников и берут их, если же
среднего возраста, то пусть дадут им 8
золотников и возьмут его; если же будет
старик или ребенок, то пусть дадут за него
5 золотников. Если окажутся русские в раб-
стве у греков, то, если они будут пленники,
пусть выкупают их русские по 10 золотни-
ков; если же окажется, что они куплены
греком, то следует ему поклясться на кре-
сте, и взять свою цену – сколько он дал за
пленника” [ПВЛ 1950, 234]. Последнее,
очевидно, свидетельствует об обычной
практике такой работорговли, а помещение
подобной статьи в договор говорит о важ-
ности этой статьи доходов, прежде всего
для княжеского двора.

Княгиня Ольга, отомстив древлянам за
смерть мужа, после взятия Искоростеня
“…взяла город и сожгла его, городских же
старейшин забрала в плен, а других людей
убила, третьих отдала в рабство мужам
своим, а остальных оставила платить дань”
[ПВЛ 1950, 240]. Как отмечал Б.М. Свер-
длов, исходя из контекста приведенной ци-
таты, а так же остальных случаев упот-
ребления слова “работа” в древнерусских
памятниках, подобные рабы могли предназ-
начаться для подневольного труда в до-

машнем хозяйстве своего господина и на
сельских работах [Свердлов 1982, 46]. Они
же могли, в зависимости от их возраста и
других данных, быть проданными в Визан-
тию за золото по той цене, которая была
определена в договоре 944 г. Та же Ольга,
принявшая крещение в Константинополе, по
возвращении в Киев отказывает в обещан-
ных ранее подарках – “…челядь, воск и
меха и воинов в помощь” [ПВЛ 1950, 242] –
послам Константина Багрянородного.

Князь Святослав, отказываясь жить в
Киеве и описывая преимущества своего
пребывания в Переяславце на Дунае, в ка-
честве основных товаров, привозившихся
туда из Руси называет “…меха и воск, мед
и рабы” [ПВЛ 1950, 246].

Как отмечали В.Т. Пашуто и И.В. Шталь,
только в XI в. в результате роста боярского
и монастырского холоповладения происхо-
дит постепенное снижение роли плена –
“ополчения челядью” как источника холоп-
ства [Пашуто, Шталь 1971, 86]. Тем не ме-
нее, вплоть до XIII в. угон людей в неволю в
ходе военных конфликтов, пограничных сты-
чек и усобиц остается нормой поведения и
политических отношений русских князей. Об
этом, в частности, свидетельствует русско-
польский договор 1230 г.: “Створиша же
межи собою клятву Русь и Ляхове аще по
семь коли будеть межи ими усобица, (то) не
воевати Ляхом руское челяди, ни Руси Лядь-
ской” [ПСРЛ 1908, 757].

Запрет на угон челяди в договоре фикси-
рует становление феодальных отношений,
когда закрепленные на земле холопы стано-
вились корпоративной собственностью фео-
далов и их отчуждение необходимо было
ограничить нормами как внутригосудар-
ственного, так и международного феодаль-
ного права. В это время местное население
рассматривалось уже как неотъемлемая
собственность государства и порабощалось
дружинно-княжеской верхушкой общества на
основе норм раннефеодального права. Све-
дения об этом есть как в “Русской правде”
[Правда Русская 1947. – Т.2., 90–94], так и
в текстах арабских путешественников.
В частности, ал-Гарнати пишет: “…А у сла-
вян строгие порядки. Если кто-нибудь нане-
сет ущерб невольнице другого, или его сыну,
или его скоту, или нарушит законностькаким-
нибудь образом, то берут с нарушителя не-
которую сумму денег. А если у него их нет,
то продают его сыновей и дочерей и его
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жену за это преступление. А если нет у него
семьи и детей, то продают его…” [Путе-
шествие Абу Хамида ал-Гарнати… 1971,
35].

Таким образом, можно сказать, что уси-
ление, а затем и политическое преоблада-
ние Руси, ее победа в конкуренции с Ха-
зарским каганатом (по крайней мере, в X –
начале XI вв.) ничего не изменили для або-
ригенного населения Восточной Европы,
которое по-прежнему оставалось объектом
жестокой эксплуатации. Движение русов
вниз по Днепру и их утверждение в Киеве,
было, как отмечал В.В. Бартольд, враж-

дебным действием против хазар, но никак
не союзнической акцией по отношению к
славянам [Бартольд 1963/а, 827]. Следует
отметить, что еще В.В. Мавродин подчер-
кивал важное значение работорговли в об-
щем торговом обороте как собственно ру-
сов, так и нарождающегося Древнерусского
государства. Он отмечал, что в Констан-
тинополе существовал особый рынок, на
котором русы продавали рабов – челядь.
Благодаря сильно развитой работорговле
Восточная Европа, в том числе Русь, по-
лучила у средневековых евреев прозвище
Ханаан [Мавродин 1945, 140].

1 Основные положения настоящей статьи были апробированы в качестве доклада на Междуна-
родной научной конференции “VI востоковедческие чтения А. Крымского”, на заседании секции
“Проблема кочевого общества”, 30 октября 2002 г. (г. Киев, Институт востоковедения им. А. Крым-
ского НАНУ)

2 Современную критику подобного подхода к изучению раннесредневековой истории Восточ-
ной Европы можно найти, например, в работах О. И. Прицака [Прицак 1997], А. П. Новосельцева
[Новосельцев 1990, 207–210], В. Я. Петрухина [Петрухин 1995; Петрухин 2001, 127–142] и т.д.

3 Более подробный анализ этой работы см. ниже.
4 В принципе, для определения рабского положения в Арабских Халифатах существовало дос-

таточно много других терминов, каждый из которых предполагал те или иные смысловые нюансы:
ракик – раб, предназначенный на продажу [Свердлов 1982, 48], абд – классическое определение
раба и ама – рабыни [Большаков 1986, 426], мамлюк – прислужник, гулям – молодой раб, затем
раб – воин, телохранитель и т.д. [Ковалевский 1956, 143, 243, 639].

5 Так и А. П. Новосельцев отмечал, что “…летописные тексты, если их не трактовать в опреде-
ленном вкусе, ясно говорят, что первоначальная русь – скандинавы” [Новосельцев 1990, 208].

6 Речь идет о захвате, продаже или дарении рабов, а также челяди, идентичность правового
положения которой военнопленным доказал И. Я. Фроянов [Фроянов 1996, 115–120]).
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Династія Караханидів проіснувала  більше
200 років (Х-ХIII ст.) і майже не залишила
по собі рукописів з власної історії, що пояс-
нюється загальним занепадом культури Ка-
раханидів у Мавераннахрі [Бартольд 1963,
62-63]. Бартольд згадує лише єдину працю,
що збереглася, а саме А’рад ас-сіййасат
фі аград ар-рійасат (“Приклади неухиль-
ності у випадковостях правління”) Мухам-
мада б. Алі ал-Катіба ас-Самарканді (XII
ст.) [Бартольд 1963, 63, 634]. Газневидсь-
кий історик Абу Наср Мухаммад б. Абд ал-
Джаббарі Утбі (XI ст.) у Та’ріх йаміні (“Істо-
рія Йаміні“) та компілятор Абу-л-Фазл
Байхаки (995-1077) у Та’ріх Байхаки (“Істо-
рія Байхаки”) присвятили окремі розділи своїх
праць історії Караханидів. Утбі зробив ог-
ляд подій 976-1021 рр.  Байхаки запозичив
деякі розділи  з історії Хорезма широковідо-
мого Абу-р-Райхані ал-Біруні (973-1048), яка
не збереглася до наших днів. Від 30-томної
праці Байхаки залишилися лише з 6-го по
9-й, та частково 10-й томи, в яких події роз-
гортаються з 1018 року. [Кримський 1923,
9; Бартольд 1963, 64, 66, 68, 640-641]. Ком-
пілятор Абу Са’ід Абд ал-Хайа б. Даххака
б. Махмуд Гардізі (XI ст.) широко викорис-
товував у главі про тюрків (книга Зайн ал-
ахбар) (“Краса відомостей”) праці Убайдал-
лаха б. Абдаллаха б. Хурдадбека  (III ст.)
та саманідського візира Абу Абдаллаха Му-
хаммада б. Ахмада Джайхані (X ст.) [Бар-
тольд 1963, 58, 623]. Після небожа відомо-
го Гілала ас-Сабі Абу-л-Хусайна Гілала б.
Ал-Мухассана (? - 1065) залишився уривок
з літопису про бухарські події 1000-1002 рр.
[Бартольд 1963,52]. Джамал Карші (XII-XIII
ст.) у своєму Мулхакат ас-сурах  (“Дода-
ток до словника Сурах”) цитує історика з
міста Кашгар Абу-л-Футуха Абд ал-Гафіра
б. Хусайна ал-Алмаі,’ тексти якого рясніють
хронологічними помилками [Бартольд 1963,
64, 100, 624]. Цікавий компілятор Ізз ад-
Дін Абу-л-Хусайн Алі б.Мухаммад, відомий
як Ібн ал-Асір (1160-1232) у Та’ріх ал-Каміл
(“Всесвітня історія”) позичив у Утбі деякі
відомості про Караханидів [Кримський 1923,
11; Бартольд 1963, 65]. Персько-таджиць-
кий філолог Садід ад-Дін Ауфі (кін.XII-до
1236) у Джавамі’- л-Хікаййат (“Збірник
(історичних) оповідань”) та Шукраллах Зекі
(бл.1457) у Багджат ат-таваріх (“Краса
літописів”)  згадують некомпілятивні “Істо-

рію Туркестану” та “Історію Китаю” Медж
ад-Діна Мухаммада б. Аднана (кін.XII-
поч.XIII ст.) [Кримський 1923, 11; Бартольд
1963, 63, 648]. Пізніший компілятор Хайдар
б. Алі Хусайн ар-Разі (поч.XVII ст.) у Та’ріх-
і-Хайдарі (“Історія Хайдара”) включив у
свою розповідь главу про Караханидів з до-
даванням деяких нових власних імен [Бар-
тольд 1963, 84, 641].

Використовуючи ці та деякі інші  джерела,
нумізматичні публікації  Френа, Дорна, Соре,
Маркова, В.Бартольд  проаналізував та вик-
лав всі відомості про Караханидів у працях
“Туркестан в эпоху монгольского нашествия”
(1898) та “Работы по истории Средней Азии”
(1900). О.Пріцак у низці праць 1950-х років
таких як Die Karachaniden (“Караханиди”),
Karachanidishe Streifragen (“Спірні питан-
ня”), Stamesnamen und Titulatur des altaishen
Volker (“Родові імена та титулатура алтайців”)
та ін. виклав принципи  побудови Карахани-
дами власної держави, одночасно розв’язав-
ши найзаплутаніші питання титулатури та
історії цієї тюркської династії.

Після праць О.Пріцака майже всі пуб-
лікації були побудовані на нумізматичному
та епіграфічному матеріалі,  лише уточню-
вали та доповнювали окремі питання історії
та титулатури Караханидів. Найцікавішою
є низка чітких та зрозумілих статей О.Да-
видовича 1950-1990-х рр. Деякі доповнен-
ня у своїх статтях 1960-2000-х рр. вніс
М. Федоров. У 1990-х рр. Б.Кочнев  опуб-
лікував  “Свод надписей на Караханидских
монетах: антропонимы и титулатура”
(2 вип.), який  нажаль не є зводом повного
опису монет, що нерідко унеможливлює
розв’язання окремих питань. Через цілко-
виту відсутність нових каталогів караха-
нидських  монет, за винятком розділу у ка-
талозі Тюбінгенського університету [Mayer
1998], темпи просування вперед на сучас-
ному етапі вивчення історії цієї династії
невеликі. Тому,  метою цієї статті є
оприлюднення   переважно нових та  част-
ково описаних раніше історичних джерел,
але збагачених варіантними відмінностями
та зображеннями.

Належність титулатури до певних пра-
вителів здебільшого не підлягає сумніву,
проте не є остаточною, а тимчасово прий-
нятною, зважаючи на відсутність іншої
інформації.

Ю.О. Шилін
НОВЕ У НУМІЗМАТИЦІ КАРАХАНИДІВ
(ЗА МАТЕРIАЛАМИ ПРИВАТНИХ УКРАїНСЬКИХ ЗIБРАНЬ)
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АТРИБУТАЦІЯ ІМЕН,
ТИТУЛАТУРИ

ТА АНТРОПОНІМІВ,
НАВЕДЕНИХ У СТАТТІ

Римські цифри співпадають з цифра-
ми таблиці “Монетні легенди”, арабські
– з номерами “Опису монет”.

Аббас б. Мухаммад б. Наср – онук
Насра б. Алі [Давидович 1995, 106].

Муізз ад-Даула (№ 26) – На
підставі написів мавзолею Шах-Фазіл
та нумізматичних  матеріалів дове-
дено, що цей лакаб належить Абба-
су (Маліку) б. Мухаммаду (Маліка-
ну) б. Насру [Марков 1896, 251 №
380; Настич, Кочнев 1988, 70; Коч-
нев 1995, 252, № 722].

Алі (№№ 46, 104) – неатрибутоване ім’я
арабського походження [Гафуров 1987, 123].

Алі б. ал-Хасан – син Богра-хана Га-
руна (Хасана) [Давидович 1995, 106].

Арслан Ілєк (№ 71) [Fraehn 1826,
132, № 41].

Баха ад-Даула (№ 11) [Кочнев
1995, 248, № 642].

Ілєк ал-Аділ (№ 110) [ДТС 1969,
170; Кочнев 1995, 247, № 630].

Йанга-Текін (№ 11) [Кочнев 1995,
245, 247, №№ 591, 624].

Малік (№ 73) [Кочнев 1995, 252,
№ 720].

Табгадж Богра Карахакан
(№ 106).

Табгадж-хан (№ 13).
Алі (№18) – це ім’я можливо нале-

жало Алі б. Ал-Хасану.
Розташування імені на монеті доз-

воляє це припустити.
Ахмад б. Алі – син Арслан-хана Алі

[Кочнев 1993, 24].
Абу Наср (VIII).
Ал-Аділ (VIII).
Ал-Амір ал-Джаліл (IX).
Карахакан (№ 8) [Марков 1896,

209-211, №№ 136-138, 140].
Кутб ад-Даула (№ 8) [Кочнев 1995,

212, № 137].
Маула Амір ал-Мумінін (№ 10) –

васал володаря правовірних, тобто
халіфа. До цього прошарку належали
неараби та звільнені від рабства
[Бартольд 1963, 333; Хілал ас-Сабі
1983, 84; ИЭС 1991, 161].
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Ал-Малік (XIII).
Ал-Музаффар (XIII).
Наср ал-Мілла (XIII).
Насір ал-Хакк (VIII).
Ас-Саід (XV).
Хакан (№ 9) [Пріцак 1997, 148-149].
Хан (№ 2) [Кочнев 1995,216, № 179].

Ахмад б. Мухаммад – правитель Са-
ганіана [Ртвеладзе 1988, 53].

Ал-Амір ал-Джаліл (XXXVII).
Фахр ад-Даула (XXXVII).

Ахмад б. Мухаммад б. Алі – син Му-
хаммада б. Алі [Кочнев 1993, 21].

Атім-текін (№ 27) [Федоров 1971,
166-167].

Насір ад-Даула (№ 27, 28).
Ахмад б.  Мухаммад  б. Хасан – син

Мухаммада б.  ал-Хасана [Кочнев 1993, 3].
Арслан-текін (№ 81) [Кочнев

1997, 279, № 1216].
Сана ад-Даула (№ 81) [Кочнев

1997, 279, № 1216].
Бакр б.  Мухаммад (№ 68) – співпра-

витель Ахмада б. Алі в Ілаці та Согді  в
400 р.г. [Кочнев 1995, 219, № 225].

Білкасім (№ 69) – неатрибутоване  ім’я
на фелсах Согда 404 р.г.  та Фергани
[Кочнєв 1995, 205, 228, №№ 28, 358, 365].

Гаруні  (№ 9) – неатрибутована   нисба
від імені Гарун.

Дигкан ал-Джаліл (№ 20) – титул диг-
канів Ілака [Давидович 1978, 80-99].

Ібрагім б.  Наср – син Насра б.  Алі
[Бартольд 1963, 363-367].

Імад ад-Даула (№ 72) [Марков
1896, 197, № 42].

ал-Муайід ал-Аділ  Хан (№ 66).
Сайф Халіфа Аллах (№ 72).
Табгач Богра Хан (№ 67).
Тадж ал-Мілла (№ 72).
Тафгадж-хан  (№ 72) – те,  що і

Табгадж.
Іл Ука (№№ 74, 75) – неатрибутований

титул. Варіант перекладу “молодший пра-
витель” [ДТС 1969, 169, 379].

Ілєк Ука (№№ 100, 101) – тобто “мо-
лодший король”. Зустрічається

на фелсах Харашкета. Можливо це Му-
хаммад б. Алі [ДТС 1969, 169, 379].

Ірташ (№№ 21, 23-25) – можливо,  тюрк-
ське  ім’я Мухаммада б. Алі на монетах
Ілака  [Кочнев 1979, 126].

Йусуф (№ 108) – Йусуф б.  Абдаллах –
васал Ахмада б.  Алі у Шаші в 394-405 р.г.
[Кочнев  1995, 213, 232,  №№ 139, 408].

Йусуф (№ 30) – ім’я Кадир-хана Йусу-
фа б. Гаруна   сина Гаруна (Хасана) б. Муси
[Бартольд 1963, 342; Кочнев 1995, 238,
№ 482].

Йусуф (№ 105) – ім’я Йусуфа б. Ман-
сура сина Мансура б.  Алі

[Федоров 1974, 163].
Йусуф б. Гарун – син Богра-хана Га-

руна (Хасана) [Бертольд 1963, 342].
Кадир-хан б. Богра (№ 29).
Насір ад-Даула (№ 29).
Хан Малік ал-Машрік (№ 30).

Йусуф б. Алі б. Хасан – онук Богра-
хана Гаруна (Хасана) [Бартольд 1963, 344].

Шамс ад-Даула (№ 16) [Кочнев
1993, 22].

Арслан-текін (№ 16) [Кочнев
1993, 22].

Йусуф б.  Мансур – син Мансура б.
Алі [Кочнев 1993, 26].

Ал-Адл (№ 7) [Федоров 1974, 163].
Йанган-текін (№ 7).
Ал-Муваффік (№ 7).

Мансур б.  Алі – брат Ахмада б.  Алі
[Кочнев  1993, 26].

Абу Музаффар (XXXII).
Ал-Амір ас-Саїд (№ 40).
Арслан-хан (XXXIII).
Хан (№ 74).
Арслан Карахакан (XXXII).
Ілєк (№ 6) [Марков 1896,226,  № 227].
Ал-Малік ал-Аділ (№ 40).
Маула Амір ал-Мумінін (XXXII).
Нур ад-Даула (№ 40) [Кочнев 1995,

240, № 518].
Шамс ад-Даула (№ 6).
Шамс ал-Мілла (№ 41) [Кочнев

1995, 240, № 518].
Мірак (№ 84) – неатрибутоване ім’я.

Пестливе від Амір   [Гафуров  1987, 166].
Муін (№ 3) – неатрибутоване ім’я

арабського походження   [Гафуров  1987,
168].

Муін ад-Даула (XXXIX) – лакаб на фел-
сах Усрушани 419 р.г.,  можливо належить
таким особам: Ахмаду б. Мухаммаду або
Падшаху, або Барс-Уці, або Йусуфу б. Ман-
суру, або Ба Саліху, котрі згадані відповідно
на фелсах Усрушани 408-410, 423 рр.г.
[Марков 1896, 235, №№ 278, 279; Федоров
1971, 166-167; Кочнев 1995, 254, № 752].

Ал-Амір ал-Джаліл  (XXXIX).
Маула Амір ал-Мумінін (XXXIX).

Музаффар Кійа (№№ 48, 50, 53) –  сло-
восполучення, яке, імовірно, належить одній
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особі, – можливо, синові володаря князів-
ства та міста Саганіан,  Усрушана (Суру-
шана) Ахмаду б.  Мухаммаду в  395-398
та 400-406 рр.г. В монетному формулярі це
словосполучення жодного разу не посідає
ключової позиції [Ртвеладзе 1988, 52; Коч-
нев 1995, 217, № 198;  Шилін 1999, 180].

Мут (№ 26) – представник давньої
іспіджабської династії некараханидського
походження [Бартольд 1963, 326].

Мухаммад б.  Алі – брат Ахмада б.
Алі [Бартольд 1963, 343].

Ал-Аділ  (XXX).
Ал-Амір ал-Джаліл (XXIX).
Ал-Амір ал-Аджал  (XXXII).
Арслан-текін (№ 22)  [Кочнев

1995, 211, № 121;  Шилін 1999, 180].
Ілєк (№ 75) [Кочнев 1995, 238, №

488].
Інал-текін (XXIX) [Кочнев 1993,

21; Пріцак 1997, 145].
Маула Амір ал-Мумінін  (XXXI).
Ал-Мансур (№ 47) [Марков 1896,

241, № 323].
Бу ал-Мансур(№ 7) [Кочнев 1993,21].
Сана ад-Даула (XXIX) [Кочнев

1995, 211,  № 121].
Мухаммад б.  Йусуф

Богра-хан/Карахакан (№ 44)
[Федоров 1983, 138; Кочнев 1995, 256,
259, 261, №№ 774, 829, 858].

Султан ад-Даула (№ 81) [Федоров
1983, 138; Кочнев 1995, 256, 259, 261,
№№ 774, 829, 858].

Мухаммад б.  Хасан – можливо син
Богра-хана Гаруна (Хасана) [Давидович
1995, 106].

Абу ал-Музаффар (XXXV) [Дави-
дович 1979, 158].

Ал-Амір ал-Джаліл (XXXVI) [Да-
видович 1979, 158].

Ал-Малік ал-Аділ (№ 43).
Нізам ад-Даула (XXXVI) [Давидо-

вич 1979, 158 ].
Насір ал-Хакк (№ 110).
Тонга-текін (№ 60) [Кочнев 1995,

224, № 294]. Тонка-
хакан (№ 43) [Кочнев 1995, 248, №
643].

Наср б. Алі – брат Ахмада б. Алі  [Бар-
тольд  1963, 328]

Абі ал-Хасан (XXI) [Кочнев 1995,
204, № 13].

Ал-Амір ал-Джаліл (XVII)
Арслан-ілєк [Кочнев 1993, 21].

Ілєк (№ 3) [Бартольд 1963, 328].
Ал-Малік (XXI).
Маула Амір ал-Мумінін (XX).
Ал-Муайід ал-Адл (№ 3).
Падшах (?) (№ 4) [Кочнев 1995,

209, № 91].
Ас-Саід (XX).
Текін ал-Джаліл (№ 97).
Тонга-текін (XXVI).

Рукн ад-Даула – цей лакаб на дірге-
мах Саганіана 400-402 р.г. знаходиться в
полі лицевого боку і його незначні пере-
міщення залежать від зміни позиції Музаф-
фара (№№ 54-57). У 403 р.г. Рукн ад-Даула
займає в монетному формулярі місце На-
сра б. Алі одразу після Карахакана. Мож-
ливо це пов’язано зі смертю Насра. Ртве-
ладзе припускає, що цей лакаб міг належати
Мухаммаду б. Насру, синові Насра б. Алі.
У Кочнева,  А. Tewhid,  на якого посилаєть-
ся Кочнев,  та у Федорова  цей лакаб має
Сулейман б. Гарун в роках г. 41., 423 та до
424. Загалом же вірогідність приналежності
лакаба Рукн ад-Даула  Караханидові дуже
велика [Федоров 1983, 138; Ртвеладзе 1988,
49, 54; Кочнев 1995, 252, № 708].

Сінан ад-Даула (№№ 62, 64) – лакаб
зафіксований на діргемах Кеша 400 р.г., 401
р.г., 402 р.г., Ходжендта 414 р.г., 415 р.г.,
фелсах Ходжендта 415 р.г, Самарканда 401
р.г., 407-408 рр.г. На монетах Кеша та Ход-
жендта він пов’язаний з ім’ям Бектузуна.
Зважаючи на близькість Самарканда,
Кеша,  Ходжендта, вірогідність приналеж-
ності цього лакаба Бектузуну в Самарканді
велика. Якщо це припущення вірне, то з
роками впливовість Бектузуна змінюється.
У Кеші він повновладний володар, який кар-
бує діргеми. На мідних монетах Самаркан-
да він співправитель Ахмада та Мухамма-
да б.  Алі. В Ходжендті він поділяє владу з
Мансуром б. Алі, Алі б.  Хасаном та з його
сином (?) Йусуфом. Всі ці роки він займав
ключові позиції в монетному формулярі
[Марков 1896, 827,  № 229; Кочнев 1995,
219, 223, 236, 246, 247,  №№ 234, 288, 453,
454, 611, 631, 632; Шилін 1999, 188].

Сулейман б. Гарун (XL) – син Гаруна
(Хасана) б. Муси [Бартольд 1963, 318].

Ал-Амір ал-Аджал  Сулейман б.
Шіхаб ад-Даула  Амір ал-Мумінін(XL).

Кадир-хакан (№ 85).
Ал-Малік ал-Аділ (№ 84).
Ал-Музаффар (№ 85) [Марков

1896, 925,  № 384-Б].
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Сулейман б. Йусуф – син Йусуфа б.
Гаруна (Хасана) [Кочнев  1993, 27].

Малік ал-Машрік (№ 114).
Імад ад-Даула (№ 114) [Марков

1896, 197, № 42].
Джагри-текін (№ 114) [Кочнев

1993, 23].
Хасан (№ 1) – неідентифіковане ім’я

арабського походження [Гафуров  1987, 204].
Хасані (№№ 82, 109) – неатрибутована

нисба від імені Хасан.
Хусейн б.  Хасан – син Гаруна (Хаса-

на) [Кочнев 1993, 27].

Аба Алі (XXXVIII).
Адуд ад-Даулат (XXXVIII).
Ал-Амір ал-Джаліл (XXXVIII).
Джагри-текін (XXXVIII) [Марков

1896, 232, № 264].
Аба/Ба Саліх – кунья, яка належить

Караханиду високого рангу,
можливо Насру б.  Алі [Кочнев. 1995,

206, № 56].
Падша/х – спочатку, вірогідно, належав

ілєку Насру б. Алі, а пізніше ілєку Мухам-
маду б. Алі (див. коментарі №№ 4, 12) [Га-
фуров 1987, 178].

КОРОТКІ ПІДСУМКИ
1. У статті атрибутовані та подані зоб-

раження 114 монет 27 міст. Їх типи,  роки
та  варіанти написів у нумізматичній літе-
ратурі або не розглядалися, або розгляда-
лися недосконало. Подана інформація про
2 раніш невідомі монетні двори часів Єди-
ного Каганату караханидських міст  Куз-
Ордукенда та, можливо, Балха.

2. На монетах визначені  нові: варіант
правопису титулу Ілєк Ука (№№ 100, 101),
окремі  слова (№№ 31, 34, 53, 86) та бук-
восполучення (№№ 41, 106, 113), формула

(№ 20), вираз (№ 82). Відмічені помилки у
написах (№№ 5, 29, 36, 39, 68, 70, 77, 78, 80,
84, 97–101, 103, 104). На монеті № 3 зафік-
совано нове ім’я Омар та ім’я Му’тазз/
Му’ін, яке може бути і  епітетом Омара.

3. Ім’я Бакра б. Мухаммада на монеті
міста Согд (№ 68) або  виключає його з
переліку дигканів  Ілака [Кочнєв 1995, 219,
№ 225], або  істотно змінює уявлення про
межі володінь та роль дигканів у державі
Караханидів.

4. Стаття  деталізує загальну картину
історії династії.

КОМЕНТАРІ
Нумерація  в розділі “Коментарі”

співпадає з нумерацією таблиці “Опис
монет”. Титули та їх складові, які пост-
ійно зустрічаються у написах на моне-
тах, коментуються один раз: Ілєк – №
1, Хан – № 2, Падша/х – №4, Текін – №
11, Йанга – № 11, Арслан – № 16, Інал –
№ 23, Атім – № 27, Тонга – № 60, Джаг-
ри – № 79, Табгадж – № 106.

1. Легенда XXXI закінчується словом
’amr ’al... Ілєк – король [ДТС 1969, 170].

2. Легенда XLII закінчується словом
’amr ’al...Хан – правитель [ДТС 1969, 417].

3. Му‘ін, або Му‘тазз можуть бути як
окремими іменами, так і епітетами Омара,
ім’я якого неідентифіковане.

4. Падша /х (з перської “король”), зга-
даний на монетах Ахсікета, Бухари,
Ісбіджаба, Кеша, Кура Кеша, Нішабура,
Саганіана, Самарканда, Фергани, Чункета?,
Шаша, Узгенда. Його формулярне положен-
ня, ієрархічна висота та тотожність титулу

ілєк, впливовість та тісний зв’язок з іме-
нем ілєка Насра б. Алі схиляють до думки
вважати падша /х одним з його титулів, в
роках 390-403 р.г. В полі лицевої сторони
знак, що нагадує літеру ‘айн [Кочнев 1995,
210,  № 112; Шилін 1999, 185-193].

Слово “два” з помилкою. Написано
’i nani, треба ’inni.

5. Схожий примірник описаний  у ката-
лозі Маркова, але без слів ‘abd та haq [Мар-
ков 1896, 235,  №  277].

9. Частково описаний Кочневим [Кочнев
1995,  227,  № 335].

11. Падша/х в 404-415 р.г., згаданий на
монетах Бухари, Кеша, Мадіна Махфуза,
Самарканда, Тараза, Усрушани, Ходженд-
та, Шаша. В цілому картина  подібна до
коментаря № 4, тому з великою долею впев-
неності можна припустити, що це один з
титулів ілєка Мухаммада б. Алі [Кочнев
1995, 235, 238, 241, 242, 245, №№  446,
477, 524, 547–549, 590; ця стаття]. Йанга-
текін – принц подібний слону [ДТС 1969,
233; Пріцак 1997, 144].
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12. В слові одиниць видно лише аліф
максура.

13–14. Розташування першої частини
аш-Шахди разом з титулом правителя у
круговому написі лицевого боку є скоріше
винятком, ніж правилом, і тому, як не типо-
ва, не включена до розділу “Монетні  ле-
генди.” Лакаб Шамс ад-Даула розташо-
ваний окремо в полі лицевого боку.

15. Б/р – монета без року. Те саме, але
без лакабу Шамс ад-Даула.

16. Відмінність напису кола зворотно-
го  боку зображеної монети від описаної
пояснюється дуже низьким станом збе-
реженості останньої, тому для чіткого
уявлення про тип монети обраний най-
кращий фелс 423 р.г. з дещо відмінним на-
писом кругової легенди. Друга частина
аш-Шахди розташована у круговому
написі зворотного боку  разом з ім’ям
халіфа та лакабом Шамс ад-Даула. Ти-
тул Арслан-Текін – принц подібний до
лева,  знаходиться в полі зворотного боку
[ДТС 1969, 55].

18.  Дата на монеті нерозбірлива: 421 р.г.
або 424 р.г. Такий саме нерозбірливий на-
пис і кола зворотного боку. Чітко видно лише
слово ’al-’amr taba. Лакаб і титул роз-
ташовані окремо над круговою  легендою
зворотного боку.

20. Відомий напис ‘ala id. Тут, вірогід-
но, написано bid  [Давидович 1978, 81].

21. Форма розташування титулатури
Мухаммада б. Алі навколо тюркського
імені Ірташ, яке Кочнєв вважає другим
ім’ям Мухаммада, зміцнює це припущення
[Кочнев 1979, 126].

23. Зберігся лише уламок описаної мо-
нети, де в колі зворотного боку чітко видно
напис inl tikn – принц – бічний син, але як
і в № 16 для уявлення про тип обраний най-
кращий примірник цього ж року з титулом
’lіk. Кочневим описаний інший фелс. Отже,
фактично, існує два варіанти монети цього
типу: один з титулом inl tikn, другий – з
титулом ’lik [ДТС 1969, 209, 547; Пріцак
1997, 145].

24. Легенда VII закінчується словом ’al-
haqqi [Кочнев 1979, 126].

25. Те саме.
26. Неповний опис цієї монети зробив

Кочнев. На нашій монеті залишилося не-
прочитаним одне слово в полі лицевої сто-
рони (див.”Опис монет”) [Кочнев 1989, 147,
№ 15].

27. Монета Кочневим описана частко-
во, тому  незрозуміло розташування на мо-
неті слова nasr і чи є на монеті слово ‘adl.
Слово наср тут імовірно взяте у значенні
“звитяга”, а не ім’я. Атім-текін – принц
влучний у стрільбі [ДТС 1969, 67;  Кочнев
1995, 239,  № 501].

28. Монета описана Марковим, але у нас
внизу поля лицевої сторони є ледве помітні
залишки якогось короткого слова [Марков
1896, 240 , № 311].

29. Монета Кочневим описана частко-
во, тому незрозуміло розташування слів
malikul-l-mariqi в полі лицевої сторони. До
того ж примірник, що публікується, без ти-
тулу han і з помилкою у полі зворотної сто-
рони, де замість nsir написано sir [Кочнев
1995, 216,  № 182].

30. Ім’я Йусуф в полі лицевого та зво-
ротного боку написано уйгурською, і скоріш
за все належить Йусуфу б. Гаруну.

31. У схожому за написами примірнику
415 р.г. описаному Fraehn  в полі лицевої
сторони прочитано iabgu. У нас непрочи-
тане слово (див. “Опис монет”), до того ж
розташування написів поля лицевої сторо-
ни та зворотної протилежне примірнику
Fraehn [Fraehn 1826, 133,  № 44].

Можливо лакаб Муі’зз ад-Даула  нале-
жить Аббасу б. Мухаммаду б. Насру.

Аш-шахда розташована у круговій ле-
генді зворотної сторони.

32. Наср – див. коментар № 27.
34. Див. коментар № 26.
36. Діргем описаний Марковим, але на

нашому примірнику в слові quz відсутня q
[Марков 1896, 221,  № 204].

39. У легенді VI двічі написані слова
ba‘du та binari.

41. У легенді XXXII після слів ’amru-l-
mūminni два нечітких слова з сполучником
uа попереду. Перше складається з букв
‘ain(gain) + kaf(dal) + uau(qaf). Друге сло-
во нерозбірливе.

43. Йусуф написано уйгурською. Мож-
ливо це Йусуф б. Мансур. Тонка – варіант
правопису титулу Тонга (див. коментар
№ 60).

45. У колі зворотного боку після слів
naru-l-millati значаться нерозбірливі сло-
ва, можливо благопобажання.

46. Падша (див.  коментар № 11).
49. Падша (див.  коментар № 4).
51. Легенда VII починається словом

’arsalahu.
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53. Непрочитане слово в полі лицевого
боку.

60. Тонга-текін – принц подібний до
леопарда [ДТС 1969, 575].

62. Від слів одиниць залишилася лише
аліф максура, але не виключено, що це може
бути  графічно схожа у монетних написах ‘ain,
тоді зміниться і рік: 407 р.г. або 409 р.г.

63. У Кочнева не зрозуміло розташуван-
ня написів поля лицевого та зворотного боку
[Кочнев 1995, 226,  № 319].

66. Легенда VII починається словом
’arsalahu.

Наср – уйгурською в полі зворотного
боку (див.  коментар № 27).

67. У легенді кола зворотного боку чи-
тається лише ’al-’aal ’as-said, але без
сумніву, монета належить Ібрагіму б.  На-
сру. Навряд чи рік карбування 424 р.г. Аш-
Шахда розташована у круговій легенді
лицевого боку [Кочнев 1995, 256,  № 771].

68. Останнє слово легенди X з помил-
кою: ’al–mūnin. Має бути ’al-mminnі.

69. Схожий фелс є у Кочнева  з написом
bilqsm. У нас же blqsm [Кочнев 1995,
228,  № 358].

70. Написи лицевого та зворотного боків
виконували, імовірно, різні майстри. Текст
кола зворотного боку виконано непевною ру-
кою і спотворено. Можна розібрати лише
слова qutbu-d-daulati.

72. Слова року не збереглися. Прина-
лежність діргема до  Самарканда під пи-
танням, але без сумніву належить до часу
Ібрагіма б. Насра. Тафгадж – те саме, що
і Табгадж (див. коментар № 106).

Титул ’arsln, можливо, належить Арс-
лан ілєку Йусуфу б. Алі б.  Хасану [Коч-
нев 1993, 22].

Кругові легенди лицевого та зворотного
боків не збереглися.

73. Ім’я або титулmalikнеідентифікований.
74. Падшах (див.  коментар № 11).
77. Останнє слово легенди XV з помил-

кою: ’al-mmnin. Має бути ’al-mminnі.
78. У даті лише два слова “сім” та “сто”.

Розташування титулів інше, ніж у Кочнева.
На лицевому боці – зображення зайця [Коч-
нев 1995, 237,  № 462].

79. Джагри-текін – принц подібний до
сокола [ДТС 1969, 136].

80. Монета мідна, але в колі лицевого
боку написано dirham.

84. Закінчення легенди VII ’al-
murqunа. Повинно бути ’al-murqnа.

85. Слова ’al-malik ’al-muùaffar дуже
нечіткі, слово hn під питанням, тому впев-
нено ототожнювати їх з ім’ям Сулеймана б.
Гаруна неможливо. Шіхаб ад-даула – Бог-
ра-хан Гарун (Хасан) б. Муса [Бартольд
1963, 318].

86. Легенда I кола лицевого боку незви-
чайна. Після слова “року” замість слів дати
написано ’ muhammad  і далі незрозуміло.
Слово fals відсутнє. У тюбінгенському ка-
талозі  схожа монета віднесена до чекану
міста Чінкет зі знаком запитання. На на-
шому примірнику написано Узкенд або Уз-
дженд [Mayer T. 1998, 55,  № 451].

87. Подібні написи є у Кочнєва, але мо-
нета без опису [Кочнев 1995, 251, № 706].

89. У полі зворотного боку після титулу
tikn дуже нечіткий напис.

90. Наср (див.  коментар №  27).
91. У Кочнева  не зрозуміло розташу-

вання напису поля лицевого боку [Кочнев
1995, 210,  № 105].

96. Напис кола зворотного боку нероз-
бірливий.

97. Від слів чисел легенди IV залиши-
лося лише спотворене слово “триста”. Ос-
таннє слово легенди XIX tikin. Має бути
tikn.

98. У легенді XVII  в слові ’al-‘adl  зай-
вий аліф.

99. У легенді XV відсутнє слово bnu.
100. Легенда VI закінчується двома по-

чатковими літерами l та m слова ’al-
mminnа без аліфа.

101. Останнє слово легенди VI з помил-
кою. Замість ’allahі написано lahі.

103. У легенді XXХI написано ’al-
mmininі. Має бути ’al-mminnі.

104. Останнє слово легенди VI з помил-
кою. Замість ’allahі написано lahі.

105. Табгадж Богра Карахакан – вер-
ховний правитель, що має відношення до:
1) роду Тоба, який заснував в Північному
Китаї династію Північна Вей (386-534); 2)
можливо, тотемного предка верблюда-ви-
робника [ДТС 1969, 120, 526; СА 1989, 583;
МС 1990, 409].

106. Йусуф арабською та уйгурською в
полі лицевого та зворотного боків. Можли-
во це Йусуф б.  Мансур.

Легенда VII починається словом
’arsalahu. В полі лицевого боку непрочи-
тане слово (див.  «Опис монет»).

107. У легенді кола зворотного боку чи-
тається лише ’amr bihi ’al-’amr na)r bnu ’ali.
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ÌÎÂÈ ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

Топоніми з числівниками (кількісний чис-
лівник + іменник) характерні для топонімії
Ірану: Пендженґошт “П’ять пальців”, Че-
гельчешме “Сорок джерел”, Секале “Три
фортеці”, Сі-о-Се-Мерде “Тридцять три
людини”, Чегарберке “Чотири ставка”, До-
руд “Дві ріки” [Савина 1964, 164]. У тюр-
кських топонімічних системах, за підрахун-
ками О. Молчанової, більше 4% топонімів
мають у своєму складі той чи інший кван-
титатив. Із числівників передовсім вжива-
ються непарні числа з першої десятки – 3, 5,
7. Такі ж числівники переважають і в мон-
гольській топонімії. При вира-
женні в топонімах кількості
взагалі перевага віддається
поняттю “два, пара” (qo,
eki). Вибір числівників та їхня
частотність, на думку дослід-
ниці, мають етнографічну й
психологічну мотивацію [Мол-
чанова 1990; Молчанова 1991,
16–17].

С. Токарев гадає, що нау-
кове пояснення широко роз-
повсюдженого марновірного страху перед
рахуванням дітей, худоби тощо й точним
числом треба шукати в історичних даних
про розвиток людської свідомості, де ще
були відсутні абстрактні числа. Вони замі-

нялися ідеєю “сукупності” – числа, ще не
розчленованого на одиниці, звідки “три“ –
“безліч”, сакральні й символічні числа [Фрэ-
зер 1989, 368, прим.]. В українських замов-
ляннях числа мають символічне значення.
Числа 5, 6, 8 і 9 із символіки замовлянь ви-
падають. Символіка числа “два”, значення
парності співвідносяться зі значенням
“близнята”, народження яких вважається
особливим, віщим знаменням. Число “три”
є містким, універсальним символом у
людському світорозумінні, його символіза-
ція пояснюється кібернетично: це мінімаль-

на кількість повторів, яка сприймається як
значущий сигнал, а не шум. Число “чоти-
ри” репрезентує чотиричленну горизонталь-
ну модель світу. Символізація числа “сім”
спричинена властивістю людської пам’яті

В.А. Бушаков
КВАНТИТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

В ІСТОРИЧНІЙ ТОПОНІМІЇ КРИМУ

Мови

Частотність числівників

у топонімах

за її убуванням

алтайська 3, 2, 7, 9, 5, 6, 10

казахська (за Є. Койчубаєвим) 3, 5, 7

казахська (за Г. Конкашпаєвим) 3, 5, 7, 6, 4, 9, 10, 1

тувинська 6, 7, 20, 2, 3, 9, 10, 40

туркменська 3, 5, 2, 7, 4, 10, 8, 100, 6, 9

киргизька 3, 5, 40, 2, 4, 7, 9, 10, 6, 1

1Частотність вживання в топонімії квантитативів та сакральність окремих чисел може обумовлюватись
тим, що в основі категорій мислення й мови лежить бінарна опозиція диференційних ознак, кількість яких
у парадигмі не може перевищувати трьох. Три диференційні ознаки породжують лише вісім форм, в
одній з яких значення всіх диференційних ознак дорівнює нулю й котрі можна представити як вершини
куба, побудованого на осях прямокутної системи координат. Популярність числа п’ять і особливо числа
сім може бути пов’язана з тим, що кількість предметів або інших одиниць інформації, які людина здатна
одночасно сприйняти й запам’ятати, обмежена обсягом її пам’яті й коливається в межах 7 ± 2 [Miller 1956].
Число 7 ± 2 є, ймовірно, проявом універсальної просторово-часової парадигми мислення й мови. Р. Якоб-
сон писав, що “вибір диференційних елементів у тій чи іншій мові далеко не випадковий і не довільний;
навпаки, він управляється законами (або тенденціями) універсального й постійного характеру” [Якобсон
1985, 257]. А. Мостепаненко зазначив, що існує ізоморфізм структур простору й часу та їхнього сприй-
няття людиною [Мостепаненко 1969, 7], а П. Анохін висунув положення про “вписанність” живого в
реальний просторово-часовий фізико-хімічний континуум. Підпорякованість просторово-часовим особ-
ливостям реального довкілля є життєво важливим фактором становлення біологічних систем [Анохин
1970]. Вяч. Іванов висловив думку, що “наявність певної загальної схеми, яку повторюють різні мови,
криється у витоках нашої біологічної та психічної організації” [Вестник АН СССР, 1973, № 3, 118].
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Незважаючи на те, що на сьогоднішній
день було проведено низку досить предмет-
них студій, пов’язаних з розмовними тюр-
кськими діалектами на Балканському піво-
строві, і не дивлячись на всю важливість
даної проблеми як для світової тюркології,
так і для балканістики, дане питання так і
не дістало вичерпної відповіді. До сьогодні
енциклопедичні тюркологічні довідники виз-
нають: “в цілому мови балканських тюрків
(м.б.т.) вивчені допоки фрагментарно, що
ускладнює узагальнююче їх дослідження
на нинішньому етапі розвитку балканської
тюркології” [Покровская 194?].

Після досліджень запропонованого пи-
тання протягом 1997–2003 років я дійшла
наступних міркувань, що відображають
появу, історичний розвиток тюркобалкансь-
ких (респ. румелійських) діалектів, їхній
сучасний статус.

Визначення термінів тюркобалкан-
ської діалектології. На початковому етапі
роботи слід визначитися з термінами, які
зустрічалися в процесі перекладу літерату-
ри за темою й пояснюються насамперед
відмінностями у різномовних та різних ет-
нічних традиціях дефінування. Це, насам-
перед, розуміння того, що визначальним ат-
рибутом мови, на відміну від діалекту, є
створена на ній література, і за відсутності
літератури необхідно розглядати не мову, а
діалект.

Діалект – різновид мови по відношенню
до мови літературної, вживаний більш чи
менш обмеженою кількістю осіб, які пов’я-
зані тісною територіальною спільністю і
постійно перебувають у безпосередньому
мовному контакті [Ахманова 1969, 131].

Територіальний діалект – діалект, роз-
повсюджений в певній місцевості.

Етнічний діалект, або етнолект, – різно-
вид мови, властивий певній етнічній групі.
Зауважу, що поняття територіального і етн-
ічного діалекту розрізнено з огляду на мож-
ливу поліетнічність носіїв одного діалекту.

Діалект літературний – один із діалектів
мови, що був покладений в основу літера-
турної мови.

Говірка – великий підрозділ мови, що
об’єднує групу говорів, пов’язаних між со-

бою низкою спільних явищ, відсутніх в інших
говорах. Різновидом говірки є племінна го-
вірка – говірка, що об’єднує етнічні діалек-
ти на відміну від територіальних [Ахмано-
ва 1969, 253].

Говір – різновид мови по відношенню до
діалекту, використовуваний у спілкуванні
невеликим, територіально пов’язаним ко-
лективом [Ахманова 1969, 378].

Регіональний (локальний) варіант мови,
калька з англ. Variant (sub-system) of a
language, т.с. різновид, субсистема мови –
будь-який підрозділ мови: діалект, говірка,
говір, ідіолект тощо.

Ідіолект, індивідуальна мова, індивіду-
альний говір – сукупність індивідуальних –
професійних, соціальних, територіальних,
психофізичних та ін. особливостей, які ха-
рактеризують мовлення даного індивіда;
індивідуальний різновид мови. Під ідіолек-
том можуть також розуміти сукупність
мовленнєвих утворень, породжених у про-
цесі діалогу двома мовцями за одиницю
часу [Ахманова 1969, 165].

(Тюркобалканський) мовний матеріал –
сукупність мовних (у випадку писемної
мови) та мовленнєвих (у випадку усної
мови) засобів: мовних одиниць, моделей
побудови, інтонаційних контурів і т.п., ви-
користовуваних в мовленні для вираження
різних видів змісту, передачі різноманітної
інформації. Завдяки різноманітності семан-
тики мовного матеріалу досягається їх
взаєморозрізнення, вони набувають індиві-
дуальних граничних властивостей на рівні
словосполучення, речення, тексту [Ахма-
нова 1969, 216, 452].

Мовний субстрат [Лингвистический…
1990, 497] – сліди переможеної мови у
складі мови-переможниці внаслідок мовної
взаємодії. Близько до терміна стоїть і су-
перстрат – сліди мови чужинців у складі
мови корінних мешканців; адстрат – вид
двомовності, спричиненої тривалим
співіснуванням різних мов на тій самій те-
риторії.

Тюркобалканські “га-“ та “ка-“ діалек-
ти – поділ тюркських діалектів на Балка-
нах за класифікацією М. Моллової, в осно-
ву якого покладений принцип озвінчення

І.М. Дрига
МОВИ БАЛКАНСЬКИХ ТЮРКІВ
ЧИ БАЛКАНОТУРЕЦЬКА МОВА?
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Мови балканських тюрків чи балканотурецька мова?

глухого анлаутного приголосного (консонан-
тний критерій).

Тюркобалканські “е-“ та “а-“ діалекти –
інший поділ тюркських діалектів Балкан за
М. Молловою, в основі якого лежить на-
явність одного фонетичного варіанту з го-
лосним -е- або кількох варіантів як з пере-
дньо-, так і задньоязиковими варіантами.

Слід також конкретизувати позицію даної
статті щодо винесеної у назву дефініції “бал-
канотурецька мова”. Прагну встановити,
наскільки і в яких випадках правомірним є
використання означених понять у кожному
конкретному випадку незалежно від тієї або
іншої національної традиції номінацій. Ска-
жімо, вже тепер зрозуміло: говорячи про
район Деліорману, мова має йти про етно-
лекти одного територіального діалекту,
якщо йдеться про одну мову, утворену про-
тягом ХХ ст. злиттям елементів турецької,
татарської та гагаузької мов, і про три те-
риторіальні діалекти – у випадку, коли
йдеться про відмінні мови.

Дослідження румелійських діалектів роз-
починається від Димітра Гаджанова, який
здійснює подорож по містах Герлово і Тоз-
лук і збирає дані у два звіти по досліджен-
ню північно-болгарських діалектів [Gadjanov
1911, 1–15], ролі тюркського елементу в
мові, культури та способів життя Північної
Болгарії, а результати опису публікує в
1911 р. у Відні [Gadjanov 1912, 1–8]. Незва-
жаючи на те, що В.Г. Гузев на підставі дос-
ліджень турецького діалекту села Крепча-
ілю Тирговіште 1962 р., виявивши там особ-
ливість афіксу теперішнього часу, а також
випадіння звука [р], критикував класифіка-
цію місцевих діалектів Д. Гаджанова, його
зібрання 1910–1911 рр. з точки зору цінності
зібраних матеріалів, що на них пізніше про-
водилися діалектологічні дослідження, має
велике значення. Водночас, не зважаючи
на дворазові теренні відрядження Гаджа-
нова, він, крім двох загальних виступів, не
наважився надати детальної інформації про
свої поїздки.

У дослідженнях тюркобалканської філо-
логії чималу роль відіграли також дослід-
ження тюрків Болгарії: це студії говору Ро-
доп А. Тодорова [Тодоров 1904], спеціальна
студія А.М. Селіщева, присвячена слов’ян-
ським діалектам, в якій він згадує і їх тюр-
кський компонент [Селищев 1911].

Т. Ковальського вважають законодав-
цем вивчення питання лінгвістичної турець-

кої присутності на Балканах завдяки вели-
кому зацікавленню його дослідженнями в
цьому напрямку. Ковальський уперше тор-
кнувся даної проблеми 10.09.1931 р. у Лей-
дені на XVIII Міжнародному Конгресі схо-
дознавців. Він зазначав, що тюркська
локальна присутність на Балканах позна-
чилася переважно на мові, популярній літе-
ратурі й мистецтві, проте з року в рік зни-
кає. У працях Т. Ковальського вивчаються
як тюрко-османські діалекти загалом
[Kowalski 1934, 968–988], так і, зокрема,
вперше описані на матеріалі польових за-
писів етнографічні реалії [Kowalski 1938/9,
66–80] та діалекти Добруджі [Kowalski
Compte – rendu... 1938, 7–12]; подається
перший предметний системний опис діа-
лектів турецької мови Північно-Східної Бол-
гарії [Kowalski 1949, 477–450; Kowalski
1933]; належну увагу також приділяється
турецьким народним загадкам [Kowalski
1919, Kowalski 1932], пісням [Kowalski 1916]
та оповідкам [Kowalski 1925] як Анатолії,
так і Болгарії та Македонії [Kowalski 1926].

Окремо слід відзначити праці
М.К. Дмитрієва, що фактично заклав осно-
ви російської тюркобалканістики: це і дос-
лідження сербсько-турецької [Дмитриев
1928, 17–22], і болгарсько-турецької взає-
модії мов [Дмитриев 1927, 210–215]; ува-
га до досягнень боснійської тюркології
[Дмитриев 1926] і використання матеріалів
гагаузької мови для порівняння [Дмитриев
1962]. Особливе місце у спадщині цього дос-
лідника посідають порівняльні діалекто-
логічні роботи [Дмитриев 1934] та історичні
реконструкції [Дмитриев 1962]. Крім того,
вченим створено опис фонетики турецької
мови караманли [Дмитриев 1928, 1930], де
відзначено її історичну спорідненість з тюр-
кобалканськими фонетичними рисами. Тюр-
кобалканістичну школу М.К. Дмитрієва в
Росії продовжив В.Г. Гузєв, спеціаліст зі ста-
роосманської мови [Гузев 1979], який опи-
сав турецький говір північних Родоп [Гузев
1962].

Досить великий доробок має один із кла-
сиків тюркобалканістики Ю. Немет. Ним
створено класифікацію розподілу тюркомов-
ного населення Болгарії [Nmeth 1956 –
1958], найбільш повну монографію про
тюрків м. Відін [Nmeth 1965], серію ста-
тей про їхні говори [Nmeth 1940], зокрема,
фонетичні зміни [Nmeth 1951–52], етно-
графію [Nmeth 1950, Nmeth 1948], зви-



Східний світ №2  2004 151

І.М. Дрига

чаєвості та реалії етнічної історії [Nmeth
1962]. Крім того, саме Ю. Немет чи не єди-
ний вивчив сліди тюркомовної присутності
в Албанії [Nmeth 1961], а також студію-
вав окремі авторські тексти [Nmeth 1952]
і записи [Nmeth 1956], тексти, присвячені
паломництву [Nmeth 1952], а також опи-
сав тюркомовні тексти угорського поход-
ження з XVII ст. [Nmeth 1970].

На окрему увагу заслуговує тюркобал-
каністичний доробок Г. Хазаї. Цей вчений
розробляв актуальні питання опису [Хазаи
Принос… 1960] та класифікації діалектів
[Хазаи 1964] і здійснював при цьому рекон-
струкцію фонетичних рис, не в останню чер-
гу спираючись на дані транскрипційних па-
м’яток [Хазаи 1966], і, зокрема, писемних
турецьких пам’яток, написаних кирилицею
[Hazai Monuments... 1960, Hazai 1962, Hazai
Kiril…1960, Hazai Kiril harfleriyle…1966].
Г. Хазаї вивчає розподіл тюркомовного на-
селення Македонії [Hazai Beitrage... 1960] та
родопські тюркські діалекти [Hazai 1959,
Hazai Rodop... 1960, Hazai Textes... 1960], що
дозволяє йому доповнити наявні знання про
історію як окремих балканських [Hazai
Contributions  l’histoire... 1961], так і всіх
румелійських [Hazai 1988, Hazai Rumeli...
1960] та османотурецьких діалектів [Hazai
Contribution... 1964]. Окремо стоять: його
студія османотурецької мови XVII ст. [Hazai
1973], переклад османотурецької частини
тримовного путівника із Салонік [Hazai
ber… 1961] та нотатки щодо відносин сло-
в’янських і тюркських мов на півострові
[Hazai Remarques… 1961].

Не меншу контрибуцію в розвиток тюр-
кобалканістики в Добруджі зробив Владімір
Дрімба, спеціаліст і автор класифікації го-
ворів як турецької [Drimba 1968], так і реш-
ти тюркських мов Добруджі: татарської
[Drimba 1970], гагаузької [Drimba 1963]
тощо. Увагу автора привернув саме доб-
руджанський тюркський мовний компонент
[Drimba 1967], всебічне вивчення якого ви-
явилося неможливим без дослідження
структурних зв’язків між різносистемними
мовами в межах Балканського півострова
[Drimba 1948]. В. Дрімба також використо-
вував транскрипційні тексти А. Панна
[Drimba Surce romneti... 1962], матеріал
фольклорних записів (татарських загадок
Добруджі) [Drimba 1976], румунські мовні
джерела до історії діалектів [Drimba Surce
romneti... 1962, 1963].

У Болгарії традиції вивчення тюркобал-
канських діалектів – так званих “га”-діа-
лектів [Моллова 1963, Mollova 1962], “е”-
діалектів [Mollova 1978], східнородопських
діалектів [Моллова 1974] – було продовже-
но Мефкюре Молловою та Ризою Молло-
вим. М. та Р. Моллови фактично створили
власну термінологію та погляд у класифі-
кації рис тюркських мов на Балканах і сліди,
що лишили по собі тюрки в регіоні [Mollova
Croyances... 1969]. У фонетиці М. Молло-
ва вперше визначила специфіку початкових
гуттуралей турецької мови Родоп [Mollova
Les gutturales... 1960]; у сфері морфології
вона описала семантику кількох граматич-
них категорій [Mollova 1964], зокрема май-
бутнього часу в турецькій мові [Mollova Le
futur... 1962]; нею перекладено також ту-
рецькі кириличні писемні пам’ятки [Mollova
1989, Mollova 1968]; їй належать статті про
лексичну структуру діалекту [Mollova 1971]
та деякі окремі міжмовні балканські лек-
сичні паралелі [Mollova 1967] не лише на
болгарському, але й румунському мовному
матеріалі [Mollova 1965]. Як було встанов-
лено, східнородопський говір має визначаль-
не значення не лише для тюркобалканістич-
ної класифікації, але й для славістики
[Mollova, Mollov 1966].

Представниками болгарської школи і ко-
легами тюркологів Моллових Г. Мемовою,
Е. Боєвим, Х. Рустемовим-Даллі було виз-
начено методологію польових досліджень
з тюркобалканської регіональної лінгвісти-
ки [Боев 1962], вивчено особливості та-
тарської тюркської діалектної системи у
м. Варна [Боев 1964] та в Болгарії в цілому
[Боев 1971], але знову-таки основну увагу
тюркологів зосереджено та східнородопсь-
ких [Боев 1975, 1976] турецьких говорах і
говорах Північно-Східної Болгарії [Dall
1991].

Турецьку мову македонського походжен-
ня вивчав, насамперед, Я. Екманн: це студії
говорів с.с. Дінлер [Eckmann 1960], Кума-
нова [Eckmann Kumanova... 1962]; окрему
частину У. Яшар – Настевої збірки про
етнічні мови Гостіварського краю присвя-
чено саме турецькій мові [Яшар – Насте-
ва 1970]. Я. Екманном досліджено також
турецьке населення і турецький діалект м.м.
Варна [Eckmann 1941], Разград [Eckmann
1950], порівняно його з турецьким діалек-
том м. Едірне [Eckmann The Turkish dialect...
1962]; в межах діалектології європейської
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частини Туреччини [Eckmann, Mansurolu
1959] вивчено окремі фонологічні риси в
системі приголосних [Eckmann 1953]. Чи-
малу допомогу в з’ясуванні історії тюрко-
балканських діалектів надало йому вивчен-
ня караманлійського турецького діалекту на
матеріалі караманлійської літератури
[Eckmann 1964].

Не менш розважливо і всебічно пред-
ставлено тюркобалканський мовний мате-
ріал у Ш. Какук [Kakuk 1956]: це студії на-
селення, фольклору, окремих граматичних
категорій турецьких діалектів Західної Бол-
гарії [Kakuk 1960] (м.м. Кюстенділ [Kakuk
Trkische Volksmärchen... 1961], Міхайлов-
град [Kakuk Die trkische Mundart... 1961),
говору та турецьких текстів Центральної
Болгарії [Kakuk Le dialecte... 1958, Kakuk
Textes... 1958] і османотурецьких запози-
чень з поезії в угорську мову [Kakuk 1955].

Лінгвістичні дані щодо турецьких діа-
лектів о. Кіпр, який не входить в регіон дос-
лідження географічно, взято до уваги в да-
ному дослідженні через кілька причин.
По-перше, ланка турецького Кіпрського діа-
лекту лишається однією з найбільш неопра-
цьованих в тюркській діалектології до сьо-
годні. По-друге, його студії належать
дослідникам, що працювали над румелійсь-
кими діалектами Західної Фракії (Греція), –
Г. Ерен, Ер. Сарачоглу. По-третє, з огляду
на історію кіпрських тюркських заселень і
численних міграцій, виявляється, що діа-
лектні дані, зібрані на острові, є важливим
джерелом як тюркобалканської, так і тюр-
кської діалектології загалом [Eren 1971].
Вивчаючи кіпрські-тюркські народні загад-
ки [Eren 1960], населення та мову [Eren 1963,
1964], Г. Ерен на основі порівнянь розмір-
ковує про історичне походження діалекту та
його носіїв. Його студії продовжує Ер. Са-
рачоглу, чиї описи кіпрської-тюркської на-
родної літератури, фольклору [Saraolu
1989], структури розмовної турецької мови
та зібрання текстів і словник лишаються
найбільш повними донині [Saraolu 1992].

Тут коротко слід зупинитися на доволі
розлогих студіях гагаузької мови Г.А. Гай-
даржі [Гайдаржи 1973, Гайдаржи 1981],
проте найбільш повний опис гагаузької мови
має монографія Н. Озкян [zkan 1996], а
побутуванню та історико-етнічним факто-
рам формування діалектів гагаузької мови
на Балканському півострові присвячено
спеціальні дослідження Л.А. Покровської

[Покровская 1968, Покровская 1983]. Ос-
тання завдяки даним гагаузької мови отри-
мала досить повну картину взаємодії ру-
мелійських діалектів та іншосистемного
(слов’янського) мовного оточення [Покров-
ская 1977].

Дослідження татарських діалектів на
Балканах проводяться як у дескриптивно-
му плані, так і з огляду на порівняння з ос-
манотурецькою, кримськотатарською та
волзькотатарською мовами (Е. Боєв,
В. Дрімба, М.К. Дмитрієв, Мамут Енвер
[Enver 1975, Enver 1968]). Обсяг даної роз-
відки не дозволяє приділити належну увагу
бібліографії як кримськотатарської, так і
волзької-татарської мови, що мають своїх
дослідників (відповідно, з кримськотатар-
ської – Б. Чобанзаде [Чобанзаде 1925],
А. Самойлович [Самойлович 1916], А. Ме-
метов [Меметов 1997], С. Ізидінова [Изи-
динова 1996], Е. Севортян [Севортян 1966],
Г. Дерфер [Doerfer 1959], з волзької-та-
тарської – В.А. Богородицький [Богородиц-
кий 1954], В.А. Гордлевський [Гордлевский
1927], М. Рясянен [Räsänen 1923], І. Бур-
гардт [Burghardt 1945] та інші).

Підсумовуючи бібліографічний огляд, за-
уважу, що на даний момент не існує не лише
вичерпного опису тюркобалканських діа-
лектів, а й жодної історії тюркських мов
регіону. Поруч з історичними граматиками
тюркських мов Е.О. Груніної [Грунина
1991], колективу Інституту мовознавства
РАН [Сравнительно-историческая грамма-
тика тюркских языков (СГИТЯ) 1984, 1986,
1988, 1997, 2001], історичною граматикою
османотурецької мови Ф.К. Тімурташа
[Timurta 1995], зібраннями про історичні
тюркські говірки, підготовані М. Акалином
[Tarihi Trk iveleri 1979] та ін. існує єдина
відома історія турецької мови А. Джаферог-
лу [Caferolu 1964], яка, втім, звертає ува-
гу на історичні періоди в розвитку тюрк-
ських діалектів Середньої Азії, проте не
передбачає введення в історію мови тюр-
кобалканського компоненту. Водночас
встановлення більш-менш повної картини
тюркської мовної присутності на Балкан-
ському півострові як у синхронічному, так і
в діахронічному зрізі стане можливим лише
за умови залучення всього згаданого ма-
теріалу з діалектології, тюркської, балкан-
ської лінгвістики, з тюркської історії та ос-
маністики, а також при використанні
достатньої кількості міжмовних та тлумач-
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них словників, оскільки походження окре-
мих діалектних форм лишається до кінця
не вивченим. Повна та справді наукова кла-
сифікація тюркських балканських діалектів
з урахуванням їх історичного розвитку ста-
не можливою лише після вивчення всіх без
винятку районів побутування мови. Шля-
хом до цього мусить стати створення ок-
ремих монографічних праць по різних час-
тинах регіону. На момент завершення цього
дослідження попередня класифікація є та-
кою: 1. Західні балканські тюркські говори
(“ка-” говори, “е-” говори). 2. Говори Мізії
та Фракії. 3. Східні тюркські говори Делі-
орману, східних Родоп, Герлово, Тузлука,
Варни, румунської Добруджі (три перехідні
зони) та Кіпру (“га-” говори, “а-” говори).
4. Говори Середніх Родоп та юрюків.

Однак, слід одразу зауважити, що на
початок ХХІ століття класифікації, прове-
дені на початку або в середині ХХ століт-
тя, в більшості випадків себе не виправдо-
вують. Класифікація М. Моллової на “га-”
діалекти” та “ка-” діалекти мала на увазі
символічне відображення східної та захід-
ної румелійських діалектних зон. Проте при-
клади засвідчили, що в говорах східної зони
(“га-” діалекти) спостерігаються також
явища зворотної зміни початкового /g/ на
/k/, що відбулася під впливом сусідніх не-
східних говорів. Відтак, сьогодні науково
коректним буде вести мову не про “га-” діа-
лекти, а про залишки “га-” діалектів на бал-
канському сході.

Історичне коріння тюркських говорів
Східних Балкан тягнеться в Анатолію; це
Північно-Західна Анатолія (іль Кастамону
для Тузлука, Амасья, Анкара для Деліор-
ману та сучасний Караман для Добруджі).
Для Західних Балкан історичну батьківщи-
ну тюркських мов слід шукати в анатол-
ійських ілях Сарухан, Коджаілі, Джанік.
Район сучасних міст Йозгат, Токат, Сівас,
Конья, судячи з усього, був батьківщиною
говорів Адакале, Відіна, Казанлика, Маке-
донії. Південні Балкани населяють вихідці
з Трапезунда, Кайсері, сучасних Кахраман-
мараша та Газіантепа, та конійці. Загаль-
ний висновок – основи румелійської діалек-
тної системи принесли з собою і заклали
вихідці з анатолійського півдня. Коріння ж
турецької мови Деліорману і гагаузької мови
Добруджі походять, очевидно, ще від пе-
ченігів північним напрямом, через степи
Південної Русі респ. сучасної України, із

Середньої Азії від ХІ століття (1055–
1064 рр.).

Тюркські мови на півострові були розпо-
ділені так: турецька мова розповсюджена
в Болгарії, Румунії, Югославії, Греції
(Західній Фракії). Гагаузька мова побутує
в Північно-Східній Болгарії районів Деліор-
ман і Добруджа, а також у Південно-Східній
Румунії району Добруджа. Кримськота-
тарською мовою користуються в Північно-
Східній Болгарії та румунській Добруджі.

Лінія, що є кордоном між виділеними
західною та східною зонами румелійських
діалектів, проходить від міста Лом на Дунаї,
на схід від міст Враца, Софія, Самоков, далі
повертає на захід та проходить південніше
від міста Кюстенділ, до узбережжя Егей-
ського моря. Східна діалектна зона розпов-
сюджена нeщільним масивом, а являє со-
бою ділянки на карті від Середньої Румунії
вздовж Добруджі, західного чорноморсько-
го узбережжя, Південної Болгарії до євро-
пейської частини Туреччини та північносе-
редземномор’я. Західна румелійська
діалектна зона виходить за межі Болгарії,
охоплює Південну Македонію [карта 1].

Критерієм для розрізнення двох зон ста-
ли фонетичні покажчики. По-перше, це оз-
вінчення анлаутного глухого приголосного
/к/ до /г/ у західній зоні та збереження глу-
хого /к/ – у східній. По-друге, порушення
закону сингармонізму як в основах, так і в
афіксах у випадках одноваріантної вимови
з /е/ у західній зоні та триваріантної вимови
з /е/, /а/ та /ä/; єдиного ауслаутного фоне-
тичного варіанту /і/ – на заході, а також збе-
реження чотирьох варіантів / /, /i,/
/u/ та // – на сході. Крім того, в західних
румелійських діалектах відбувається пе-
рехід ауслаутного /і/ в //, стягнення дура-
тиву з багатоваріантного /yor/ до /y/, а та-
кож зберігається інтервокальний дзвінкий
/g/.

Зона функціонування гагаузької мови на
Балканах охоплювала Варну та Русово в
Болгарії; Плоешті, Суліну – в Румунії. Га-
гаузькі говори м.м. Варни та Деліорману
відрізнялися від молдавських та українсь-
ких гагаузьких говорів через те, що після
переселення в ХІХ ст. балканські гагаузькі
меншини зазнали турецької асиміляції.
Кримськотатарська мова мігрантів із Кри-
му на Балканах була представлена з сере-
дини ХІХ ст. у Болгарії та Румунії (Констан-
ція – Меджидіє, Варна, Пазарджик). На
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території півостроова були представлені всі
три кримськотатарські діалекти – ногай-
ський, татарський і татський, причому ру-
мунська Добруджа представляла південно-
бережний діалект, Східні Балкани –
кипчацько-половецькі риси, а в Середніх
Балканах – татарський діалект мови. Про-
те внаслідок значної тюркизації відбулось
ущільнення в сторону татарського діалек-
ту, асиміляція під впливом турецької мови
та уніфікація всіх трьох діалектів.

Варто виділити фонетичну діагностую-
чу рису мови – присутність етимологічно-
го старого /-д-/ на місці літературної нор-
ми. Цей етимологічний голосний присутній
в говорах східної румелійської діалектної
зони, носії якої мають північно-кочове по-
ходження. Кримськотатарський північний
діалект на Балканах (Добруджа) також зас-
відчує цей голосний. У міжрегіональних
тюркських реконструкціях голосний визна-
чають як наслідок збереженого /а/ чи зас-
воєного старого татарського /-a-/. Немет
визначає його в староугорських текстах; він
же спостережений для Західної Болгарії в
палатальному оточенні (Відін) і повто-
рюється у М. Рясянена. Таким чином, ха-
рактер голосного має праогузький статус,
тобто ще раз підтверджує тезу про східно-
анатолійську першооснову староосманської
мови та походження західних балканських
переселенців. У центральноанатолійських
говорах цей приголосний представлений
менше, а відтак він трапляється дуже спо-
радично і в говорах східної румелійської
зони.

Явища палаталізації, засвідчені в захід-
них балканських діалектах та кримськота-
тарському діалекті Адакале, та піднесення
огублених за рядом утворюють намальо-
вану Ю. Неметом так звану підкову, яка
може бути розташована на цілому півост-
рові. В ареальній лінгвістиці відомо, що така
форма свідчить про архаїчний та дуже пер-
винний щодо всієї території характер зміни.
Таким чином, даними тюркобалканської
діалектології можна підтвердити припущен-
ня відносно доосманського заселення тюр-
ками з татарськими рисами фонетики те-
риторії Балканського півострова.

Створена картина побутування визнач-
них рис кожного регіону свідчить про за-
гальну детюркізацію мови, градієнтне роз-
повсюдження більшості конструкцій та
стирання рис і уніфікацію окремих діалектів.

Діалектний же розвиток протягом другої
половини ХІХ та ХХ століть характеризу-
вав рух до спрощення турецької мови та
вливання в неї гагаузьких та кримськота-
тарських діалектів, ідентичний процесові в
метрополії з анатолійськими та західними
діалектами, проте, на відміну від анато-
лійської розмовної мови, місцеву розмовну
тюркобалканську мову в умовах по-
лілінгвізму творять міжмовні коктейлі. Ціка-
во, що за таких умов для балканотурецької
прагматичні розрізнення кодують правила
інверсії і місця логічного наголосу, а грама-
тичні розрізнення, в свою чергу, кодують
морфологічні правила.

Тепер ми маємо право уточнити тюрко-
балканську діалектну термінологію. Тюрко-
балканський мовний матеріал стосовно
літературної мови дійсно слід визначати як
діалектний. Він не може бути окремою “бал-
канською” чи подібною мовою, оскільки не
має принципово відмінної мовної структури
від мови турецької метрополії. Проте це –
не один діалект: матеріал не характе-
ризується а ні тісною територіальною
спільністю (окремі анклави носіїв розкидані
по всій території півострова), ані постійним
та безпосереднім мовним контактом їх
носіїв. Сталий тюркський мовний контакт
з’явився на півострові лише після розпаду
так званих соціалістичних систем в останні
десятиліття минулого століття разом з про-
цесами інформаційної глобалізації, вивчен-
ня впливу яких на діалектний матеріал аж
ніяк не є метою даної роботи. Відтак,
йдеться як мінімум про різні діалекти однієї
турецької мови.

Тюркобалканські діалекти є діалектами
територіальними, оскільки їх розрізнення
відбувається за окремими компактними
територіями. Проте на даний момент вони
не можуть мати статус етнічних діалектів,
з огляду на масові міграції носіїв протягом
ста п’ятдесяти років та урбанізацію.
Здається, що ці діалекти мали статус етніч-
них практично до середини ХХ століття і
Другої світової війни і, принаймні, були та-
кими в ХІХ столітті. Проте на початок
ХХІ століття впевнено говорити про міжет-
нічне розшарування та накреслити лінії ет-
нічного тюркського розподілу на півострові
здається малоймовірним. Виходом для цієї
тюркобалканістичної проблеми може бути
досвід подібних номінацій у турецькій
лінгвістичній традиції, що в решті випадків
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для тюркської діалектології не завжди спра-
ведливий. Турецька діалектна школа має
традицію називати всі тюркські мови од-
ним іменем Trke: мову метрополії вона,
відповідно, іменує як Trkiye Trkesi (ту-
рецька мова Туреччини), а решту тюрк-
ських мов – турецькою мовою, наприклад,
гагаузів (Gagavuz Trkesi), Балкан (Balkan
Trkesi), азербайджанців (Azeri Trke),
кримських татар (Krm Tatar Trkesi)
тощо. Якщо у випадку тюркських мов у
носіїв іншої, ніж турецька мова метрополії,
є серйозні застереження щодо цієї традиції,
то у випадку румелійських діалектів ця
умовна номінація може виявитися примир-
ливою. Отже, є підстави називати тюрксь-
ку мову, що побутує нині на півострові, з
усіма її діалектними відмінностями
(відмінностями румелійських діалектів)
балканотюркською, the Balkan Turkic
language, Balkan Trkesi.

Спробую дати свою періодизацію тюр-
кобалканських діалектів, враховуючи при
цьому дані як діалектології, так і міжтюр-
кських регіональних реконструкцій.

Для створення тюркобалканської діа-
лектної періодизації численна філологіч-
на література використовувала й викори-
стовує нині поруч зі встановленням
фонетичних та граматичних міжмовних
відповідників генеалогічну класифікацію,
що ґрунтується на класифікації мов за
компаративістичними показниками. При
цьому отримані й покладені в основу пе-
ріодизації дані можуть виявлятись як ар-
хаїчними, так і новопривнесеними. В ос-
танні кілька років з’явилася можливість
перевіряти дані компаративістики мето-
дом лексико-статистичної глотохроно-
логії, на основі якої сектором тюркських
та кавказьких мов Інституту мовознав-
ства РАН було розроблене генеалогічне
древо розвитку, виділення груп і окремих
тюркських мов. Недоліком даного мето-
ду, на наш погляд, є те, що він базується
на лексичних даних по так званому 100-
слівнику основного лексичного фонду мов
і не може претендувати на системний
мовний аналіз. Водночас, за отриманими
даними Інституту мовознавства, нами
були взяті дати виокремлення тюркських
мов та співставлені періоди мовної історії
з обставинами появи цих тюркських мов
на Балканському півострові. Попередня
періодизація має такий вигляд:

1. V ст. н.е. – IX ст. н. е. – пратюркський
період. Перші міграції тюркських племен
на Балканський півострів після Великого пе-
реселення народів, протоболгарські міграції
Аспаруха та братів, генеалогічна класифі-
кація тюркських мов засвідчує 370–960 рр.
Перші згадки про “вардарських тюрків” у
Салоніках. Візантійські контакти та степові
напади.

2. Кінець IX ст. – середина XIV ст. (ге-
неалогічне древо: 960–1360 рр.) – “пече-
нізький” період. Спорадичні кочові міграції,
північно-східний ногайський потік. Перші
сельджуцькі поселення та розповсюджен-
ня неортодоксальних мусульманських
учень на території Боснії. Носії мов: кипча-
ки–печеніги, ногайці–татари, юрюки, ана-
толійські сельджуки. Перші дервішські по-
селення.

3. Середина XIV ст. – початок XVII ст.
(генеалогічне древо: 1360–1550–1610 рр.):
османотурецький період. Османські заво-
ювання, ісламізація та тюркізація слов’я-
номовних помаків. Усталення турецької
мови.

4. Середина XVII ст. – початок XX ст.
(генеалогічне древо: 1620-і –1910 рр.): пер-
іод максимальної присутності румелійських
тюркських мов. Чітко диференціюються
три окремі тюркські мови: турецька, та-
тарська та гагаузька. Звільнення регіону від
Османської імперії. Перша світова війна,
перша велика хвиля тюркської еміграції в
метрополію та в Бесарабію. Перші спроби
наукової тюркобалканістики.

5. 1930–1980-і рр.: “соціалістичний” пе-
ріод: дві великі хвилі еміграції тюркського
населення: під час Другої світової війни та
за тоталітарних режимів Т. Живкова та
Й.Б. Тіто. Репресії, руйнування тюркських
поселень та культурних центрів. Уніфікація
та зникнення діалектних відмінностей, ар-
готизація діалектів, формування єдиної за-
гальнобалканської “Trke”.

6. 1980-і рр. – до сьогодні: сучасний пе-
ріод. Інформаційна глобалізація, проникнен-
ня за допомогою ЗМІ мови метрополії в
регіон, відносне відкриття кордонів, остан-
ня хвиля еміграції внаслідок етнічних
конфліктів та війни в Югославії. Руйнуван-
ня численних тюркобалканських анклавів.

У бельгійському університеті Гент під час
конференції, присвяченій конвергенції та ди-
вергенції на Балканах, професор Віктор
Фрідман із Чикаго висунув паралель між
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тюркобалканською ідентичністю та бал-
канськими лінгвістичними ідеологіями. Він
зазначив, що морфосинтаксичну конверген-
цію висунуто як основний дефінуючий фак-
тор при утворенні Балканського лінгвістич-
ного союзу. Водночас лексичний тюркський
компонент “зростав, падав і знову зростав у
відповідь на зовнішні події”. Даний висновок
шановного професора підтверджує висуну-
та періодизація. Цікавим відгалуженням про-
блеми, що було помічене Фрідманом, є так
зване символічне розгортання тюркізмів,
оскільки різні типи формування ідентичності
реєструються в лінгвістичних ідеологіях –
ідеях людини та соціуму щодо використан-
ня мови. На початку ХХІ століття турецька
мова продовжує бути ділянкою для засто-
сування лексичної (читай: сугестивної) та
символічної влади і змагання за цю владу
на Балканах, навіть 90 років після того, як
Туреччину в Європі було зменшено до
розмірів Східної Фракії. Проте символізм
змінюється за законами багатьох змінних.
Для лінгвістичного дефінування демократії
у посткомуністичних державах Балкан
90-х рр. використовувався незмінно той са-
мий вокабуляр, що й під час пуристичних
рухів періоду становлення етнічних держав
після розпаду Османської імперії. Виняток
тут становить лише колишня сербохорват-
ськомовна Югославія, в якій тюркізми “заб-
лукали в етнічних війнах”, і новостворені
мови Аромані та Романі, в яких тюркізми
стали стандартною основою мовної конст-
рукції.

Навмисне залишаємо відкритим питан-
ня ідентифікації носія турецької мови – му-
сульманин / християнин – і навмисне не
торкаємося питань регіональної ісламісти-
ки, розроблених досить детально. Це пи-
тання неможливо розв’язати простим
картографічним поділом. Хоча й загально-
визнано, що тюркський лексичний субстрат
розділили всі мови т.зв. Балканського мов-
ного союзу, невідомо, як представлений роз-
поділ тюркського вокабуляра стосовно ок-
ремих мов регіону. Той самий В. Фрідман
на кращих словниках тюркізмів у серб-
ськохорватській та болгарській мовах
продемонстрував, що понад третина тюр-
кського вокабуляра в одній мові не пред-
ставлена в іншій. Нарешті, окрему пробле-
му становить дослідження, як ідеологія
впливає на наукову школу і традицію у тюр-
кобалканістиці.

Окремого дослідження потребує також
вивчення тюркської писемної мовної історії
в регіоні. Так, у процесі розгляду тюркобал-
канських діалектів було встановлено, що
синтагматичні зміни в діалектах в іншоет-
нічному оточенні є комплексним явищем,
завдяки якому можна передбачати синтак-
сичні позиції і визначати, відповідно, їхні
семантичні і прагматичні властивості. У
граматиках не були взяті до уваги відноси-
ни між синтаксичною позицією і семантич-
ною функцією мовних одиниць, а між тим
вони насамперед визначають діалектність
та можуть бути використані для рекон-
струкцій історії мови. В них містяться сти-
лістичні правила як для інверсованого, так
і для неінверсованого порядку слів у мов-
леннєвому потоці. Такий розгляд виявить
взаємозв’язок синтаксичних, семантичних
і прагматичних складників мови, що їх не
означено в класичних тюркських грамати-
ках. Дослідження писемної тюркобалкан-
ської мовної історії перевірятиме поперед-
ню гіпотезу про синтагматичний міжмовний
процес, що його умовно названо версією
“поштовху” у такий спосіб:

а) ті іншомовні риси в балканотурець-
ких діалектах, що виникли (зміна наголосу,
конструкцій, нівеляція складнопідрядного,
асимілятивні процеси) через те, що під
слов’янським впливом відбулася зміна син-
таксису, змінюють порядок слова (до таких
суджень спонукає ідентичність одержаних
даних діалектної історії з експерименталь-
ними дослідженнями турецької розмовної
мови, проведеними у США);

б) порядок слів впливає на синтаксис,
який, у свою чергу, зумовлює та формує
режими маркування означеності / неозна-
ченості, наголосу та інших семантичних
чинників;

в) спосіб функціонування внутрішньої
форми мови, спосіб ідентифікації мови
носієм мови і тими, хто прагне усвідомити
її як іноземну.

Для дослідженого студією ареалу про-
поновано таку версію:

1) Слов’янський і різносистемний суб-
стратний (ілірійсько-грецький, південно-
слов’янський, романський, тюркський)
вплив на рівні зміни порядку слів при пара-
лельних синтаксичних коливаннях і змінах.

2) синтаксичні зміни і зміна порядку слів
зумовили: а) іменні маркування і маркуван-
ня означеності / неозначеності, б) зміни
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фразового наголосу, в) акузативні регулю-
вання і релятивізації, г) вихід одиниць за
межі підрядних речень. Так, синтаксис ви-
являється етапним бар’єром для контамі-
наційного вторгнення і подолання однією
системою іншої. Якщо в синтаксисі є слабкі
місця для втручання, то слід очікувати се-
мантичних перетрусів різносистемного ха-
рактеру.

1997 р. Норвін Річардс під керівництвом
Н. Хомського на матеріалі болгарської, сер-
бсько-хорватської, китайської і японської
мов в університеті Massachusets створив
дослідження на тему: Що, де, коли і в якій
мові змінюється? Дослідниця оперувала по-
няттям “таємного” пересуву словопорядку
і теми для китайської, і довела, що у відно-
синах між явним і таємним синтагматичні
зміни є тими, що виявляють природу, по-
ходження мови. Дане дослідження демон-
струвало, що запропонована теорія синтак-
сичної моделі для турецької, по суті, є
вірною, таємний рух існує, він відбувається
вслід за явним рухом, що з’являється як
перехід кількості в якість. Слід припусти-
ти, що правило вимагає певних обмежень

до матеріалу: походження, локальності, існу-
вання набору “конкуруючих” міжмовних та
міждіалектних параметрів. Версія “поштов-
ху” кількома постулатами відмінна від ви-
сунутої Е. Ергуванли тези. Для писемної ту-
рецької мови балканського походження
маємо розвинену систему відмінювань і
відмінків у комбінації з механізмом клітик,
деякі з яких контаміновані з клітиками у бол-
гарській і сербськохорватській мовах. Ос-
кільки порядок кріплення клітик залежний
від автономності або незалежності синтак-
сичних форм, у цьому відношенні проміжний
статус матеріалу, що його було обрано,
здається особливо цікавим.

Отже, в зонах різносистемних мовних зу-
стрічей мова так чи інакше зазнаватиме
змін, що приведуть до потенційного марку-
вання означеності / неозначеності, релятив-
них змін та подібних “прагматично
обумовлених” явищ. Відтак, подальше дос-
лідження писемної історії турецької мови з
Балкан є частиною писемної турецької та
загалом тюркської мовної історії, обидва
аспекти перебувають у взаємодії і станов-
лять структурну єдність.
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Серед домінуючих тенденцій сучасної
лінгвістичної науки – розгляд мовних явищ
у кореляції з культурою, мисленням, пізнан-
ням, світоглядом як окремої мовної особи-
стості, так і всього мовного колективу, сис-
темне відтворення “мовної картини світу”,
а також дослідження здатності мови аку-
мулювати в собі “культурні смисли”.
Більшість учених розділяють думку про те,
що національно-культурна специфіка знахо-
дить своє втілення на всіх рівнях мовної
системи. Проте пріоритет лексико-фразео-
логічного фрагменту мовної картини світу
в експлікації культурних феноменів очевид-
ний. Адже слово – це не тільки практичний
засіб передачі інформації, але й інструмент
думки, й акумулятор культури. Особливо
цікавим є дослідження вокабуляра мов-
представників такої яскравої, колоритної, ба-
гатогранної культури, як індійська. У зв’яз-
ку з активізацією міжнародних контактів з
Індією, зростаючою популярністю індійської
культури у світі, розширенням напрямків
індологічних досліджень та нагальними по-
требами у сфері методики викладання мови
гінді в Україні актуальним стає досліджен-
ня лексики мови гінді в лінгвокультурологіч-
ному ракурсі.

Проблемі відображення національної
культури у лексичному складі мови присвя-
чують свої праці як зарубіжні, так і вітчиз-
няні мовознавці (А. Брагіна, А. Вежбицька,
В. Говердовський, І. Голубовська, Л. Дя-
ченко, Р. Зорівчак, М. Комлєв, О. Корнілов,
В. Телія та ін.). Однак, незважаючи на те,
що дослідження особливостей національно-
або культурно-маркованої лексики прово-
дяться останніми десятиліттями дуже
інтенсивно, багато аспектів залишаються
нерозв’язаними, зокрема проблема культур-
ної конотації. На жаль, у працях індійських
учених питання національно-культурної спе-
цифіки лексики поки що висвітлені фрагмен-
тарно й недостатньо. Частково розкрита ця
проблема в дослідженнях Бголанатха Тіварі
[Tiwari 1997], Рамгопала Соні [Soni 1998],
Пратібги Агарвал [Agrawal 1988]. Тому
основна мета пропонованої статті полягає
в розкритті характеру і виявленні феноме-

на культурної конотації в лексиці і фразео-
логії мови гінді.

Конотація є одним із найдискусійніших
явищ у лінгвістиці. Дослідження цього фе-
номену має тривалу історію як у зарубіж-
ному, так і у вітчизняному мовознавстві:
поняття конотації вперше виникає в
англійській лексикографії в середині ХІХ 
століття, йому присвячують свої розвідки
Ю. Апресян, О. Ахманова, В. Говердов-
ський, Л. Єльмслєв, М. Комлєв, В. Телія.
Фонові компоненти семантики мовних оди-
ниць, безпосередньо пов’язані з культурно-
національною конотацією, аналізують
Е. Найда, М. Комлєв, Р. Зорівчак, О. Черед-
ниченко, С. Єрмоленко, Б. Ажнюк та інші.
В. Говердовський запропонував класифіка-
цію конотацій, виділивши п’ять основних
груп лексичних конотацій: 1) ситуативно-
психологічні, 2) соціально-лінгвістичні,
3) власне мовні, 4) локальні, 5) культурні
[Говердовский 1989, 3].

Слід зазначити, що явище конотації роз-
глядається в декількох аспектах: семіотич-
ному, психолінгвістичному, лінгвістичному.
Відповідно до семіотичного підходу
(Л. Єльмслєв, Р. Барт) конотація тлумачить-
ся як мотив, на основі якого мовець робить
вибір між різними площинами розгляду пред-
мета; при цьому вона є змістом, для якого
денотативна семантика є вираженням, а сам
цей зміст може бути визначений шляхом
віднімання з тексту денотативного змісту.
Вчені-психолінгвісти (О. Леонтьєв, М. Пор-
тер) пов’язують цей науковий факт з понят-
тям асоціації й емотивної організації мов-
лення, зокрема – з культурно-національним
її аспектом. Лінгвістичний напрямок
(Ш. Баллі, В. Говердовський) представлений
такими відгалуженнями – стилістичним, лек-
сикологічним, що вивчає способи і види ство-
рення таких “додаткових” значень мовних
одиниць, які надають їм експресивності, і
країнознавчим, або культурологічним, у рам-
ках якого конотація розглядається як семан-
тичний компонент значення, який доповнює
відомості про об’єктивно існуючу реалію
відомостями про національну її специфіку, що
викликає відповідний мовленнєвий ефект

О.М. Мотріченко
КУЛЬТУРНО-КОНОТОВАНА ЛЕКСИКА

СУЧАСНОЇ МОВИ ГІНДІ
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[Телия 1986, 3]. Різноманітність підходів до
вивчення цього феномену є причиною його
неоднозначної інтерпретації. Неоднозначність
у розумінні природи конотації відбита, зок-
рема, у багаточисленних синонімічних тер-
мінах. Семасіологи, стилісти та психо-
лінгвісти оперують такими номінаціями, як:
“емоційне нашарування”, “експресивне за-
барвлення” (Д. Шмельов), “емотивне зна-
чення” (А. Новиков), “потенційні ознаки”
(В. Гак), “приховані семи” (Р. Гінзбург),
“лексичний фон” (Є. Верещагін, В. Костома-
ров), “стилістичне співзначення” (Ш. Баллі),
“будь-який відтінок смислу” (Л. Блумфілд)
і, нарешті, “семантичні асоціації”.

Крім цього, серед дослідників відсутня
єдність у поглядах щодо проблеми визна-
чення меж і статусу конотації: точаться
суперечки щодо того, чи входить конота-
ція до семантичної структури слова, чи це
тільки “психологічний наріст на тілі слова,
на його концептуальному ядрі” [Хроленко
2001, 89]. Так, Ю. Апресян, Р. Бархударов,
М. Комлєв, І. Мельчук, Л. Йорданська
вважають, що конотація не входить у зміст
слова і не випливає з нього, але об’єктив-
но проявляє себе в мові у вигляді перенос-
них значень, метафор тощо. Навпаки,
І. Арнольд, В. Телія та інші вчені тлума-
чать конотацію як елемент змістовної
структури знаку, що входить до лексично-
го змісту слова. І. Арнольд висловлює
думку про те, що “у світлі комунікативної
лінгвістики повідомлення має двосторон-
ню інформаційну структуру, яка розпа-
дається на предметно-логічну (інформа-
цію першого роду) і прагматичну
(інформацію другого роду)”. Тож конота-
ція, на думку І. Арнольду є “[...] прагма-
тичною інформацією або суб’єктивним
елементом лексичного значення соціаль-
ного, історичного, естетичного характеру”
[Арнольд 1989, 3]. Таким чином, з одного
боку, конотаціями називають додаткові
(модальні, оціночні та емоційно-експре-
сивні) елементи лексичних значень, що без-
посередньо включені в тлумачення слова;
з іншого боку, про конотації говорять тоді,
коли мають на увазі узаконену в даному
середовищі оцінку певної речі або іншого
об’єкта дійсності, що позначається дани-
ми словом і не входить безпосередньо в
лексичне значення слова (формулювання
Апресяна цит. за [Хроленко 2001, 89] (ви-
ділено автором)).

Слушною, на наш погляд, є й думка дос-
лідника І. Голубовської, яка, аналізуючи
проблему конотації з позицій когнітивної
лінгвістики, зауважує, що в радянському
мовознавстві 60–70-х років конотація розу-
мілась як додаткове емоційне співзначен-
ня слова, яке надбудовується над основним,
предметно-понятійним. Коли в рамках ког-
нітивної парадигми, “... значення розгля-
дається як певний психічний феномен, що
представляє у мовній формі концептуаліза-
цію людиною навколишнього світу, при цьо-
му конотативний компонент мислиться як
той, що входить у ментальні структури,
матриці знання, які локалізуються в мозку
людини, а не “надбудовуються над основ-
ним значенням”, перебуваючи де завгодно
(у структурі знаку, наприклад), але тільки
не в мозку Homo sapiens ” [Голубовская
2002, 98–99].

Детальніше зупинимося на культуро-
логічній інтерпретації явища конотації.
Лінгвісти відзначають різну ступінь “куль-
турної інформативності”, або “лінгвокультур-
ного смислового наповнення” різних рівнів і
одиниць мови [Шаклеин 1998, 99], підкрес-
люючи, що кожна мовна одиниця має свою
специфіку відображення національно-куль-
турної інформації. Встановлено, що культур-
на інформація може бути представлена в но-
мінативних одиницях через культурні семи,
культурний фон, культурні концепти і куль-
турні конотації [Маслова 2001, 54]. Так,
В.М. Телія виділяє два типи мовних одиниць,
в яких культурно значима інформація вира-
жається принципово по-різному: це “одиниці,
в яких культурно значима інформація
втілюється в денотативному аспекті значен-
ня (слова, що позначають реалії матеріаль-
ної культури або ж концепти культури духов-
ної і соціальної), і одиниці, в яких культурно
значима інформація виражається в конота-
тивному аспекті значення” [Телия 1996,
235]. Лексеми першої групи (безеквівален-
тна лексика або культурно-марковані реалії),
з одного боку, відіграють значну роль у пре-
зентації культурних ідей, явищ, артефактів
нації, а з іншого – їх досить легко верифіку-
вати. Інакша справа зі словами другої гру-
пи, які часто “на поверхні” (у денотативно-
му плані) мають еквіваленти в іншій мові,
але імпліковано містять у своїх значеннях
конотативний компонент. Розкриття культур-
ної конотації є основним моментом для даної
групи слів.
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У цій статті ми спираємося на концеп-
цію культурної конотації як “інтерпретації
денотативного чи образно-мотивованого
аспектів значення у категоріях культури”
[Маслова 2001, 51], яка була запропонова-
на Веронікою Миколаївною Телія в
1993 році і розробляється в рамках нової на-
уки – лінгвокультурології. Дослідниця вису-
нула гіпотезу: “якщо одиниці мови мають
культурно-національну специфіку, то остан-
ня повинна мати свої способи її відображен-
ня і засоби співвіднесення з нею, тобто слу-
жити свого роду “ланкою”, яка поєднує в
один ланцюг “тіло знаку” ... – з одного боку,
а з іншого – концепти, стереотипи, еталони,
символи, міфологеми і т. п. знаки національ-
ної і ширше – загальнолюдської культури,
освоєної народом – носієм мови” [Телия
1996, 215]. Цією “ланкою” і є культурна ко-
нотація.

Культурна конотація виявляється в особ-
ливій емоційній значущості референтів, які
позначуються словами, в даній культурно-
історичній формації. Ця значущість, як зау-
важує Л.Т. Мікуліна, повинна розумітися у
“соціально-типізованому сенсі, тобто усві-
домлюватися більшістю носіїв мови” [Ми-
кулина 1977, 50]. Таким чином, культурна
конотація – особливий вид прагматичної
інформації, яка виражає ставлення до пев-
ного предмета чи явища не окремого мов-
ця, а всього етномовного колективу, входить
в імплікаціональне значення і є результатом
співвіднесення мовної одиниці з тим чи
іншим культурним кодом.

Культурно-конотована лексика мови гінді
репрезентує одну з лінгвістичних категорій,
що пов’язана з відображенням національ-
ної своєрідності індійської культури в мові.
Культурно-конотовані слова відрізняються
від інших культурно-маркованих одиниць
тим, що в них культурно специфічна інфор-
мація є прихованою, вона виявляється під
час комунікації і через ставлення комуні-
кантів до предмету мовлення. Так, очевид-
ною є відміченість культурними конотація-
ми таких лексем мови гінді, як, наприклад,
ga:y, go “корова” або gga: “ріка Ганга”.
Культурна конотація цих слів спирається на
асоціації, в основі яких лежать традиційні,
міфологічно обумовлені осмислення цих
реалій. Вони є священними для індійців, в
той час як для представників інших на-
родів – це лише назви, відповідно, однієї з
тварин і річки.

 Корова (ga:y, go, gau), як відомо, свя-
щенна тварина в Індії, об’єкт поклоніння і
поваги. Недарма дуже часто її називають
goma:ta: –“корова-мати” або просто
ma:ta:ji: – “мама”, а, отже, і шанують як
матір. Ця тварина вже багато віків асоці-
юється з добротою, святістю та уособлює
всі чесноти. Просту, добру й безхитрісну
людину називають в Індії ga:y – “корова”,
і це є компліментом.: Sabhi: lake du h,
ek ra:m hi: ga:y h // Усі хлопці розбещені,
лише один Рама – корова. Героїню відо-
мого індійського епосу “Рамаяна” Сіту, щоб
підкреслити її чесноти, чистоту і порядність,
традиційно називають kapila: ga:y – “бура
або біла корова”. А фразеологізм Ga:y ki:
do la:t bhali: // Від корови два стусани –
милість означає, що від гідної і порядної
людини або від людини, яка може бути ко-
рисною, можна і критику стерпіти.

Індійці щиро вірять у священство не
тільки самої корови, а й усіх частин її тіла,
бо кожна з них за повір’ям вважається при-
тулком для різних богів. Ще декілька де-
сятків років тому за вбивство корови кара-
ли стратою. Але так, напевно, було не
завжди. У мові санскрит ми знаходимо сло-
во goghn – “той, заради якого вбивають
корову”, яке має значення “гість”. У сиву
давнину для того, щоб вшанувати гостей,
вбивали корову і пригощали їх коров’ячим
м’ясом. Згодом ця традиція зникла, і коро-
ву стали називати aghanya – “той, якого
не можна вбивати”.

Про гостинність індійського народу зна-
ють в усьому світі. Гість (atithi, mehma:n)
в індійській культурі має найвищий статус.
Адже в давнину його пригощали навіть ко-
ров’ячим м’ясом. Тому в Індії й кажуть:
Mehma:n bhagva:n ke sama:n h // Гість –
це Бог. Культурна конотованість цієї лек-
семи актуалізується і в приказці: Ma:n na
ma:n m tera: mehma:n // Хочеш ти, чи
ні (приймаєш ти мене, чи ні), але я твій
гість, а це означає, що хазяїн, незалежно
від свого ставлення до гостя, має, при-
наймні, приділити йому увагу й пригостити.
Отже, можна говорити про культурну мар-
кованість на конотативному рівні слова
atithi “гість”, референт якого у свідомості
індійців має особливу значущість.

Ганга (gga:) не тільки священна ріка
індуїзму, але, насамперед, богиня, яка
зійшла з небес на землю у формі ріки. Міфи
розповідають, що бог Шива підставив свою
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спину і тим самим допоміг Ганзі безпереш-
кодно спуститися на землю. Таким чином,
в індійців вона асоціюється з богинею-
жінкою. В українській мові назва ріки піво-
строва Індостан Ганг – чоловічого роду, що
не відповідає уявленням індійців. Адже
навіть така категорія, як граматичний рід,
яку часто називають формальною, має ве-
лике значення у міфології, а також персоні-
фікація чи метафоризація неживих пред-
метів визначається їхньою належністю до
певного граматичного роду. Гангу індійці
лагідно називають gg-maiya: – “Ганга-
мати” або gga: ji: – “шановна Ганга”.
Пов’язана з цією рікою основна міфологіч-
на ідея в тому, що, коли її води торкаються
праху померлого, душа небіжчика обов’яз-
ково отримує блаженство на небесах або
релігійний порятунок. Індуси прагнуть, щоб
після смерті їхній прах опустили у святі
води. Саме такі уявлення є ключем для
розуміння фразеологізму: gga:-la:bh
hona: // отримати Гангу – померти. Вва-
жається, що води Ганги очищують від
гріхів, лікують від хвороб, тому мільйони
прочан здійснюють в ній ритуальні омовін-
ня. Ганга є символом добробуту і щастя.
А фразеологізм us ke ghar m gga: bahti:
h // В його домі тече Ганга означає, що
в домі добробут і щастя. Як ми бачимо,
культурно-конотоване слово gga: стає цен-
тром формування фразеологізмів. Наведе-
мо ще деякі приклади: gga: uha:na: //
піднімати Гангу – присягатися водами
Ганги; gga: naha:na: // здійснювати омо-
віння в Ганзі – досягати мети; позбавля-
тися турбот.

Лексеми gga:, atithi, ga:y мають ус-
талені асоціації, які легко можуть бути
відтворені індійцями навіть без контексту.
В інших народів вони не викликають под-
ібних асоціацій і почуттів, а, отже, є куль-
турно-конотованими тільки в індійській
культурі. Таким чином, як влучно заува-
жує В.А. Маслова, “в мові переважно зак-
ріплюються і фразеологізуються ті
аспекти, які асоціюються з культурно-
національними еталонами, стереотипами,
міфологемами” [Маслова 2001, 87]. Тлу-
мачення культурного смислу лексичних і
фразеологічних одиниць через співвідне-
сення асоціативно-образної основи з куль-
турою (стереотипами, міфологемами, сим-
волами) – це розкриття змісту самої
культурної конотації.

Традиційно до культурно-конотованої
лексики належать символічні зооніми, фіто-
німи, власні назви, кольоративи тощо.
Слова-символи – одна з категорій культур-
но-конотованої лексики, в семантиці яких
зберігаються культурні особливості певної
нації. Символ є не тільки зберігачем, а й
транслятором інформації про уявлення, віру-
вання, традиції та звичаї. Адже в усіх на-
родів існують свої символи, які дуже часто
не збігаються. Щодо механізму виникнен-
ня символів, то, на думку Р. Зорівчак, він
полягає в тому, що “багато предметів, з
якими мовці близько і безпосередньо сти-
каються, мають певну властивість, що
сприймається як їхня постійна і особлива
ознака. Завдяки цьому співвідношення
предмета і ознаки інколи настільки зміню-
ються, що предмет стає символом власти-
вості, вираженої його ознакою. Тим самим
набуває символічної значущості та сми-
слової глибини” [Зорівчак 1989, 79].

У денотативному плані слова-символи
у переважній більшості не належать до
культурно-маркованих. Наприклад, назви
тварин і птахів у мові гінді є, відповідно,
символами: ullu: “сова”, gadha:
“віслюк” – дурості, тупості; sarp, s:p
“змій”, ka:la: sarp “чорний змій” –
підступності; kauva: “ворона”, lomi: “ли-
сиця” – хитрості; ajgar “удав” – лінощів;
bdar “мавпа” – неписьменності, нерозум-
ності або пустощів, бешкетництва; ha:thi:
“слон” – багатства і грації; : “верб-
люд” – високого зросту; hs “лебідь” –
мудрості, святості й чистоти; tota: “папу-
га” – егоїзму і невдячності. Культурні ко-
нотації цих зоонімів яскраво проявляються
у переносних значеннях (пор. переносне
значення “бовдур” у слова ullu: “сова”),
порівняннях і метафорах (: ki: tarah
lba: – “високий як верблюд”, ha:thi: a:l
a:lna: – “йти слонячою ходою” // іти
граціозно), фразеологізмах, прислів’ях, при-
казках (darva:ze par ha:thi: jhu:mna: “хо-
дити слону біля дверей” // бути замож-
ним; irai: m kauva:, mania: m nauva:
“серед птахів ворона, серед людей пе-
рукар” // серед людей найхитріші перу-
карі, серед птахів – ворони). Механізм
виникнення культурних конотацій у наведе-
них вище зоонімів пояснюється посиленням
окремих аспектів денотативного значення,
на базі яких виникають стабільні асоціації.
Останні при цьому утворюють мотивуючу
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основу для виникнення конотацій, пряме
значення слова виступає як внутрішня фор-
ма по відношенню до переносного.

 Символічне значення наявне, як пра-
вило, в словах конкретного або конкрет-
но-абстрактного характеру і є одним із за-
собів перенесення конкретно-чуттєвого
плану в узагальнено-абстрагований: kamal
“лотос” –  чистота, ga:y “корова”  –
святість, ha:thi: “слон” – багатство,
kesariya: rg “шафрановий колір” – ас-
кетизм, самопожертва і т. д. Такі слова у
певних контекстах створюють символіч-
ний план, що базується на національно-
культурній інформації, яка розуміється
лише носіями відповідної мови. Символіч-
на значущість таких слів завжди має
імпліцитний характер. Звичайно, у неху-
дожніх творах або у творах наукового сти-
лю першорядним виявляється денотатив-
не значення слова, а не його культурна
конотація.

З іншого боку, культурні конотації влас-
тиві й іншим групам культурно-маркованої
лексики, наприклад, реаліям. У випадку їх
функціонування в тексті на рівні лексичних
конотацій, конотативні значення цих слів
будуть також культурно-маркованими, адже
культурна належність, унікальність їх рефе-
рентного значення не може не відобража-
тися на всій семантичній структурі цих слів.
Наприклад, у виразах la¹¹u: khila:na: –
“годувати ладду” // святкувати; Áhag ke
la¹¹u: kha:na: – “їсти ладду шахрая” //
робити дурниці; man ke la¹¹u: kha:na: –
“їсти уявні ладду” // будувати повітряні
замки; приказка la¹¹u: kahe se mh nah
: mi:tha: hota: – “від слова “ладду” в
роті солодко не стає” культурно-марко-
ваними є конотації лексеми laddu: “лад-
ду” – типових індійських солодощів, якими
традиційно пригощають з нагоди важливих
подій і які у свідомості індійців є еталоном
“солодкості”. Назва епосу “Махабгарата”
(maha:bha:rat) асоціюється з родинною
ворожнечею та сварками, оскільки основою
її сюжету є війна між двоюрідними брата-
ми (фраз. maha:bha:rat machna:/
macha:na // “починати/ся Махабга-
раті” – починати сварки у сім’ї). “Рамая-
ною” (ra:ma:ya) називають довгу роз-
повідь про життя (ra:ma:ya suna:na: //
“розповідати “Рамаяну” – говорити дов-
го й нудно), а священні книги індуїзму
“Веди” (ved) є символом авторитету.

З розглядом культурної конотації пов’я-
зана і проблема визначення культурного і
лінгвістичного статусу ономастичної лек-
сики, зокрема власних імен. Як факт даної
національної мови, антропоніми у своїй зву-
ковій формі містять покажчики певної на-
ціональної приналежності, отже, асоціюють-
ся з відповідною національною культурою.
Наприклад, ім’я ra:j – “Радж” асоціюєть-
ся з індійською культурою і відоме в усьо-
му світі завдяки видатній творчості відо-
мого індійського актора Радж Капура.

Більш розмаїті, ніж у масових імен, ко-
нотації властиві одиничним власним іме-
нам, які у свідомості членів даного націо-
нального колективу пов’язані лише з однією
конкретною особою. Насамперед, це імена
загальновідомих національних історичних
діячів, героїв, народних вождів тощо, які
мають певні національно усвідомлені риси,
що дозволяє використовувати їх іноді номі-
нально або як образне порівняння. До та-
ких слів належать також вигадані імена
широко відомих літературних і епічних пер-
сонажів, індійських богів та кіногероїв. Так,
чесну й порядну людину називають в Індії
harishchdr // Харішчандр – легендарний
індійський раджа, який завжди говорив
правду, або g:dhi: // Ганді у світовій
історії – видатний політичний, суспільний
діяч, лідер національно-визвольного руху,
головними принципами якого були ненасиль-
ство і терпимість, а на злочинця, жорстоку
людину кажуть ra:va // Раван – герой епо-
су “Рамаяна”, десятиголовий демон-рак-
шас. Гарну дружину, яка приносить щастя і
охороняє домашнє вогнище, називають
lakshmi: // Лакшмі – богиня щастя і ба-
гатства. На дуже гарного чоловіка кажуть
ka:mdev // Камдев або Кама – бог кохан-
ня, а на заможного – kuber // Кубер – бог
багатства.

Епічні поеми “Рамаяна” і “Махабгара-
та” є справжньою енциклопедією індійсько-
го життя. Вони є популярними й актуальни-
ми і сьогодні, а імена їхніх героїв, які мають
стійкі культурні конотації, живуть у фразео-
логізмах або вживаються номінально:
yudhihhir hona: – “бути Юдгіштхі-
ром” // Юдгіштхір – герой індійського епо-
су “Махабгарата”, який прославився за
свою вірність дгармі і справедливість –
бути вірним обов’язку і справедливим ;
vibhi:ha hona: – “бути Вібгішаном” //
Вібгішан – герой “Рамаяни”, який видав
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таємницю своєї родини – бути зрадником;
duryodhan hona: – “бути Дурйодганом” /
/ Дурйодган – глупий і нечесний персонаж
“Махабгарати” – бути “чорною вівцею у
стаді”; kumbhkari: nidra: – “сон Кумбг-
карна” // Кумбгкарн – один із героїв “Ра-
маяни”, який проспав шість місяців – міцно
спати; draupadi: ka: chi:r – “одяг Драу-
паді” // Драупаді – дружина п’ятьох братів
Пандавів, героїв “Махабгарати”, які програ-
ли її в кості своїм двоюрідним братам, з
якими вони воювали. Щоб врятувати Дра-
упаді від безчестя, боги зробили її сарі не-
скінченно довгим – дуже довгий одяг; ra:m
kaha:ni: suna:na: – “розповідати історію
про Раму” // Рама – головний герой епіч-
ної поеми “Рамаяна” – розповідати історію
свого життя; ra:m-ra:jya – “царство
Рами” – ідеальна держава, де панує спра-
ведливість і порядок тощо.

Усі особливості власних імен у плані ви-
раження національної культури належать як
до антропонімів, так і до топонімів,
гідронімів, етнонімів тощо. Останні також
мають різні культурні конотації, як релігій-
ного, так й історико-соціального плану.
У свідомості індійців наступні географічні
назви мають такі культурні конотації: міста
Варанасі й Ілахабад асоціюються із шах-
райством і лицемірством (разом з цим Ва-
ранасі є найдавнішим і найсвятішим містом
паломництва в Індії), Бадаюн, Балія та
Шікарпур – з дурістю, штат Раджаст-
хан – з нерозвиненістю освіти, штат
Біхар – зі злочинністю, ріки Ганга та Са-
расваті – зі святістю тощо. Місто Айод-
гья, наприклад, до недавнього часу мало
культурну конотацію священного міста на-
родження бога Рами, але після певних подій
воно почало асоціюватися з індо-мусуль-
манськими сутичками. Cтійкі культурні асо-
ціації мають етноніми: ma:rva:ri: “марва-
рець” – шахрай, biha:ri: “біхарець” –
злочинець; представники каст і професій:

ra:jput “раджпут” – хоробрість та відва-
га, ka:ysth “кайстх” – розум і освіченість;
baniya: “крамар” – скупість. Отже, без
досконалого знання міфології, культури й
історії країни неможливе адекватне сприй-
няття іноземцями всієї сукупності культур-
них конотацій, пов’язаних з тим чи іншим
одиничним власним іменем.

Таким чином, культурні конотації
більшості слів мають імпліцитний характер
й актуалізуються в певному контексті. Цьо-
го не можна сказати про фразеологізми і
метафори, які, зберігаючи інтертекстуаль-
ний зв’язок з кодом етнокультури, містять
на передньому плані семантики саме коно-
тативний елемент. Цьому часто сприяють
національно марковані компоненти, етимо-
логічно-образна основа фразеологічної оди-
ниці, оскільки образ найчастіше спираєть-
ся на реалії, відомі тільки певному народові.
Особлива культурна конотація того чи іншо-
го слова виникає на основі важливої ролі
предмета чи явища, що позначені цим сло-
вом у рамках окремої національної культу-
ри. Значущість референта, в свою чергу, ро-
зуміється не в суб’єктивному аспекті, а в
“соціально-типізованому” як певна реакція
носіїв мови на ті чи інші предмети і явища
позамовної дійсності. Таку значущість
предмета закріпили міфологія, фольклор,
зберігають літературні традиції. Отже,
культурна конотація є справжнім виразни-
ком, експонентом культури народу.

 Культурна конотація може бути пред-
ставлена як транслятор “культурного коду”
або певного “прихованого смислу”. Очевид-
но, що інформація, яка міститься в культур-
них конотаціях, є “закодованою” для пред-
ставників інших лінгвокультур. Тому
вироблення принципів адекватної інтерпре-
тації культурно значимої конотативної інфор-
мації може стати основою для створення
лінгвокультурологічного словника нового
типу в майбутньому.
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Розрізнення дієслів дії та стану є харак-
терним для арабської літературної мови
(АЛМ), як і для більшості афразійських мов.
При цьому семантична неперехідність
арабського дієслова не виключає наявності
формального прямого додатку (наприклад,
дієслово dakhala в значенні “вступити до
чогось”), що свідчить про меншу налаш-
тованість граматичної системи АЛМ на
розрізнення перехідності та неперехідності
дієслова, ніж у тих мовах, де така ситуація
неможлива. На нашу думку, це свідчить про
оформлення подібних конструкцій у межах
граматичної системи, яка визначає катего-
рію перехідності інакше, ніж сучасна.

Взагалі “при достатній різноманітності
дієслівних структур у різних афразійських
мовах для більшості з них характерним є
спочатку розрізнення “дії” та “стану”, потім
“перехідності” та “неперехідності”, а в ме-
жах дієслів дії – розрізнення видів – миттє-
вого та тривалого. При заміні протистав-
лення “дія – стан” протиставленням
“перехідність – неперехідність” спеціальна
форма предиката стану  стає непотрібною,
видові форми еволюціонують у види доко-
наний і недоконаний, а потім у часи мину-
лий та теперішньо-майбутній; пізніше вини-
кають і більш складні форми часу”
[Дьяконов 1991, 48].

Отже, логічно припустити, що систе-
ма дієвідмінювання АЛМ несе в собі
певні архаїчні риси, характерні для мов
попередніх етапів розвитку граматичної
системи. Ситуація з перехідністю дієсло-
ва, ілюстрована наведеним вище прикла-
дом, свідчить про неповне оформлення
категорії перехідності, що, в свою чергу,
в термінах контенсивної типології можна
визначити як свідчення перебудови гра-
матичної системи мови в результаті зміни
домінуючої семантичної детермінанти
внаслідок номінативізації мови органічно-
активного ладу.

Отже, цілком актуальним у такому кон-
тексті буде намагання порівняти граматичні
конструкції в АЛМ, які не відповідають нор-
мам її нинішнього, номінативного стану, з
іншими, а саме – органічно-активним та ер-
гативним граматичними типами.

У складі словника мов органічно-актив-
ного ладу розрізнюються два типи дієслів:
активні, які передають дію, рух, відправлен-
ня життєвих функцій, і стативні, які переда-
ють якість, властивість, стан і т. п. “Оскіль-
ки ознака перехідності – неперехідності не
становить у межах активної системи струк-
турно релевантної ознаки, не доводиться
дивуватися тій обставині, що в його пред-
ставниках там і тут функціонують єдині
дієслівні лексеми з “дифузною” з точки зору
системи номінативного ладу семантикою
на зразок “помирати – вбивати”, “горіти –
палити”... тощо [Климов 1977, 92].

З точки зору відстеження подальшої
реінтерпретації словоформ, що виникли в
межах органічно-активного мовного уст-
рою, зауважимо, що “одну з найбільш ха-
рактерних особливостей морфологічної
структури мов активного ладу становить
наявність в активного дієслова нестанової
діатези, що протиставляє відцентрову та
невідцентрову версії” [Климов 1977, 94].

На користь тези про органічно-активне
минуле афразійських мов, наслідки якого в
АЛМ відчуваються й досі, вказує й те, що
“функціонування в номінативній мові ста-
нової діатези транзитивного дієслова ... на-
лаштовує на користь висновку про її актив-
не, а не ергативне минуле [Климов 1977,
255]. Водночас, нерозрізнення перехідності
та неперехідності надійно фіксується для
окремих афразійських мов даного ступеня:
“У плані принципів організації дієслівної лек-
сики звертає на себе увагу констатація
М.А. Коростовцевим у давньоєгипетській
мові класу “дифузних” з точки зору їхньої
транзитивності-інтранзитивності дієслів
(кількістю близько двохсот лексем)...Су-
дячи із семантики одиниць, які входять до
цього класу, а також із наявності в останніх
діатези нестанового характеру, він може
являти собою залишкову групу історично
активних дієслів” [Климов 1977, 243]. Крім
цього, варто додати, що скоріше за все не
тільки афразійські мови пройшли через
органічно-активну фазу розвитку своєї гра-
матичної системи. Так, коло індоєвропей-
ських суплетивних дієслів семантики –
бігти, нести, йти, приходити – виявляє
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подібність до аналогічних груп дієслів ак-
тивних мов [Климов 1977, 209]. Зазначимо
також, що в ряді номінативних мов на пра-
вах пережитку зустрічається розподіл
дієслів на динамічні та статичні, що є функ-
ціонально близьким до протиставлення
активних і стативих дієслів активних мов
[Климов 1977, 310]. Отже, враховуючи без-
перечний вплив домінуючих семантичних
детермінант минулого на сучасний стан гра-
матичної системи АЛМ підкреслимо ос-
новні особливості системи дієвідмінюван-
ня, які склалися під дією цих детермінант.

Насамперед, у контексті нашого дослі-
дження звертає на себе увагу те, що до
таких особливостей І.М. Дьяконов відно-
сить протиставлення дієслів дії та стану,
позначення в словоформі дієслова дії не
тільки суб’єкта дії але й суб’єкта результу-
ючого стану [Климов 1977, 245, Дьяконов
1991, 249–252].

Крім того, органічно-активний лад харак-
теризується двома функціонально відмінни-
ми рядами дієслівних афіксів, які далеко не
збігаються із суб’єктними та об’єктними і
припускають лише образну кваліфікацію як
“суб’єкта дії” та “суб’єкта стану” [Климов
1977, 118].

Також треба відзначити, що дієвідміню-
вання в мовах активного ладу не має на-
скрізного характеру через дефектність сло-
возмінної парадигми стативного дієслова
[Климов 1977, 131].

Звертає на себе увагу також наявність
особливої групи дієслів ненавмисної дії та ста-
ну, відсутність дієслів, спеціально налаштова-
них на передання суб’єктно-об’єктних відно-
син (напр.verba habendi) [Климов 1977, 305].

Окремо, на нашу думку, необхідно ска-
зати про ергативний мовний устрій. Як відо-
мо, його домінуюча семантична детермі-
нанта групує граматичну систему мови
навколо категорії перехідності, яка є знач-
но ближчою до суб’єктно-об’єктної логіки
номінативних мов. Але наявність самої заз-
наченої категорії ще не свідчить про ерга-
тивний устрій мови, в якій ця категорія має
місце. Тут можна говорити лише про те, що
“перетворення лексичної опозиції дієслів дії
та стану на приховане протиставлення тран-
зитивних–інтранзитивних співвідноситься з
певним етапом розвитку мислення” [Кли-
мов 1977, 258]. Отже, деякі особливості ер-
гативної організації речення можуть мати
місце і в мовах іншого, неергативного ладу.
Тому для кращого розуміння тих граматич-
них явищ, які є притаманними номінатив-
ним мовам, але не визначаються їхньою

базовою парадигматикою, необхідно зроби-
ти кілька зауважень щодо ергативного
дієвідмінювання.

В ергативних мовах дієслівні лексеми
чітко розподіляються по двох групах: аген-
тивні дієслова, що передають дію, яка роз-
повсюджується з суб’єкта на об’єкт і ви-
дозмінює його, і фактитивні дієслова, які
передають стан суб’єкта, або його поверх-
неву дію на об’єкт [Климов 1983, 95]. Крім
того, клас агентивних дієслів в ергативних
мовах значно менший, ніж клас транзитив-
них дієслів у мовах номінативного ладу [Кли-
мов 1983, 98].

Природно, що АЛМ, будучи номінатив-
ною мовою з розвиненою граматичною си-
стемою, налаштованою на передання
суб’єктно-об’єктних відносин, виробила гра-
матичні засоби усунення дефектності всіх
попередніх парадигм дієвідмінювання, які не
були пристосовані до передання названих
відносин. Але водночас залишки цих пара-
дигм могли існувати паралельно з новими
структурами, призводячи до утворення кон-
струкцій, наявність яких у мові не обумов-
люється теперішнім станом її  граматичної
системи. Одним із таких явищ  і є, на нашу
думку, розрізнення дієслів дії та стану, при-
чому не тільки на семантичному, але й на
граматичному, тобто формальному рівні.

Метою даного дослідження є, насампе-
ред, визначення критеріїв дослідження заз-
наченого явища, для чого варто звернути-
ся, на наш погляд, до поняття таксономічної
категорії (ТК) як параметра лексичного зна-
чення. Розрізнюють такі таксономічні ка-
тегорії дієслова, як дія, діяльність, про-
цес, стан, подія, тенденція, властивість,
співвідношення, передстояння, диспози-
ція. Дія та діяльність – агентивні, решта
категорій – неагентивні [Падучева 31].
Така модель опису дієслівної семантики має
багато корисних рис: вона параметризує
лексичне значення дієслова в контексті його
граматичного оформлення; ТК скорельова-
на з актантною структурою: учасник Агенс
може бути тільки у дієслова дії; змінність
ТК призводить до утворення у слова кате-
горійно-діатетичної парадигми (КДП) –
зміна категорії призводить до зміни діате-
зи. Справа в тому, що ТК залежить від вжи-
вання дієслова. Крім цього, ТК є незалеж-
ною від тематичного класу (ТКл) дієслова
[Падучева 33].

Серед ТКл дієслова, які можна вважати
формальними аналогами семантичного поля,
виділяються, наприклад, такі: буттєві, фа-
зові, дієслова володіння, фізичного впли-
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ву, руху, пересування об’єкта, набуття
положення, створення, в т. ч. створення
образу, компенсуючої дії, мовлення та
передання повідомлення, сприйняття,
відчуття, прийняття рішення, ментальні
дієслова, дієслова звуку, каузації, набут-
тя якості. Як бачимо, поняття ТКл має
відношення скоріше до об’єднання дієслів у
семантично релевантні класи, ніж до “роз-
биття” на класи [Падучева 42]. Навіть з
першого погляду видно, що традиційна
арабська граматика деякі з наведених ТКл
виокремлює в спеціальні семантично обу-
мовлені групи, інші поєднує в межах однієї
групи, а на деякі не звертає уваги. Так, у
межах ТАГ добре відомі дієслова “починан-
ня та близькості”, які належать до фазового
ТКл, “хвали й хули”, які об’єднують дієсло-
ва кількох із наведених ТКл, і зовсім немає,
наприклад, спеціальних дієслів компенсую-
чої дії. Натомість АЛМ має суто граматичні
засоби реалізації  ТКл каузації або набуття
якості – породи дієслова. Як можна побачи-
ти, в процесі розвитку граматичної системи
АЛМ склалися різні способи відтворення уні-
версальних характеристик дії, які обумовлю-
ють специфічний і неповторний граматичний
устрій мови.

Отже, з дієсловами дії співвідносяться
ТК дія і діяльність, але, залежно від ТКл
дієслова, вони можуть позначати і стан, і
якість. Так, дієслово dakhala у прикладі 1
оформлюється, як типове дієслово дії, воно
формально перехідне і керує прямим додат-
ком, в прикладі 2 воно виглядає як дієслово
діяльності, а в прикладі 3, виходячи з кон-
тексту, який змінює ТК, – описує влас-
тивість як зміну стану. У прикладі 4 те
саме дієслово можна віднести до ТК
співвідношення:

دخل الجمعیة   .1
вступити до спільноти;
2. دخل في المفاوضات
вступити в переговори;
دخل في عقلھ.3
з’їхати з глузду;
دخل على عامھ العاشر.4
йому пішов десятий рік.

Отже, можемо сказати, що для дієслова
dakhala в АЛМ з чотирьох наведених ком-
понент КДП  дві інтерпретують діатезу дія –
стан інакше, ніж дві інші. Згадана вище  кла-
сифікація ТК була створена на сучасному
індоєвропейському матеріалі, і, відповідно,
базується на розрізненні семантичних і гра-
матичних категорій номінативними мовами

з притаманними їм відповідними семантич-
ними детермінантами. Нас у контексті да-
ного дослідження цікавлять дієслова, грама-
тичне оформлення яких не відповідає
сучасним правилам, які розповсюджуються
на дистрибутивний клас, до якого вони відне-
сені за певними своїми ознаками; що, в свою
чергу, може свідчити про їхню дифузність
до цієї ознаки в минулому. Так, наведене
вище дієслово dakhala можна вважати
дієсловом руху, яке має до того ж інгресив-
ну конотацію, і, завдяки подібній семантиці в
значенні “вступати до чогось” може трак-
туватися як дієслово активної серії, яке, на-
приклад, переводить актанта до інклюзив-
ного становища і не потребує формального
непрямого додатку, хоча і залишається не-
перехідним дієсловом (пор. гебр. nikhnas –
увійти, букв. “бути приєднаним до зібран-
ня”). Отже, як бачимо, при зміні ТК, яка обу-
мовлюється використанням дієслова, може
відбуватися діатетична зміна за ознакою, яка
цікавить нас у даному випадку, а саме – дія/
стан. Можна припустити, що в певній
кількості випадків така зміна викликана
іншим семантичним, і, відповідно, граматич-
ним змістом КДП, яка склалася у дієслова
під впливом різних семантичних детермінант.

Ще одне важливе поняття, яке дозволяє
точніше визначити ТКл – це поняття строє-
вого компонента (СК). СК можуть мінятися
в складі значення слова, не змінюючи його
приналежності до ТКл. На думку О.В. Па-
дучевої, щоб виявити приналежність слова до
ТКл треба, його “очистити” від СК. Вона
наводить такі продуктивні СК: каузація, інхо-
ативність, заперечення, оцінка, гра-
ничність, узуальність, ітерація, надтри-
валість часового проміжку, вдача (дія в
умовах недостатності ресурсів), модаль-
ність,”знання”, “очікування” [Падучева
47]. Для доповнення формальних характери-
стик дієслова варто згадати також такі пара-
метри, як семантична роль (СР) та синтак-
сична позиція (СП). О.В. Падучева зазначає,
що “Слову в словнику відповідає кілька лек-
сем. Дієслово, будучи вжите у висловлюванні,
описує деяку ситуацію. Тим самим мовець
... концептуалізує певний фрагмент позамов-
ної дійсності, зіставляючи з ним дещо, що мож-
на назвати “концептом ситуації”, і в цей кон-
цепт включає певний набір учасників”
[Падучева 52]. Крім ролі і синтаксичної по-
зиції, учасникам у словнику відповідають та-
кож таксономічні класи (ТаКл) – характери-
стики імен, які можуть заповнювати
валентності відповідного дієслова, такі, як
особа, речовина, дія, маса, матеріальний
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предмет, істота, природна сила, подія та
ін. [Падучева 53, 81] (Детальніший перелік
ТКл, СР та ТаКл можна знайти в Падучева
585–589). Ч. Філлмор не відділяв семантич-
ну роль учасника від ТаКл та інших складо-
вих глибинного відмінка. Втім, О.В. Падуче-
ва вважає, що таке розрізнення може
допомогти відокремити різні складові семан-
тичної характеристики дієслова, наприклад,
розрізнення особи/неособи в певних позиціях
[Падучева 87], що особливо звертає на себе
увагу в контексті розрізнення активних та ста-
тивних дієслів, які в мовах, де спостерігаєть-
ся велика семантична конкретність дієслівних
лексем, тісно пов’язані з відповідними класа-
ми субстантивів. Так, учасники з однією рол-
лю можуть об’єднуватися в різні ТаКл і на-
впаки – спільний ТаКл можуть мати учасники
з різними ролями. Важливим для семантич-
ної характеристики дієслова є також такий па-
раметр, як комунікативний ранг учасника,
який можна інтерпретувати як його місце в
ієрархії ступенів тематичності [Падучева 58].
Останнім визначенням, що є, на нашу думку,
необхідним в межах запропонованого підхо-
ду, є вже згадувана нами діатеза і пов’язане з
нею поняття діатетичного зсуву, який неми-
нуче призводить до зміни комунікативного
(або синтаксичного) рангу учасника [Паду-
чева 52]. Діатези можуть торкатися різних
характеристик, таких, як, наприклад, стан
дієслова. Останнє особливо помітне в кон-
тексті твердження про те, що категорії стану
дієслова в органічно-активних мовах відпові-
дає діатеза нестанового характеру.

Не ставлячи перед собою завдання виз-
начити взаємовплив формалізованих семан-
тичних характеристик дієслівних слово-
форм, спробуємо простежити їхні
співвідношення в межах розподілення
арабських дієслів на дієслова стану і дії. Як
уже зазначалося, в мовах органічно-актив-
ної типології можна впевнено говорити лише
про розрізнення активних та стативних
дієслів, які всередині названих двох дис-
трибутивних класів можуть виявляти ди-
фузність щодо інших ознак, які, власне, фор-
мують ТК, ТаКл і ТКл. Але для того, щоб
спробувати побачити сліди цієї дифузності
в АЛМ, варто, на нашу думку, спочатку з’я-
сувати, наскільки в ній представлені
відповідні КДП. Не викликає ніяких про-
блем співвіднесення відповідних лексем з
ТК дії і діяльності, з одного боку, і стану
та властивості – з іншого. В АЛМ таке
співвіднесення підкріплене формальними
засобами, які дозволяють пов’язати його,
хоча б на правах імплікації, з версійними опо-

зиціями минулого граматичного устрою
мови [Хамрай 2003, 231]. Але щодо таких
дієслів, як samia – чути, fahima – розум-
іти, ’anifa – відчувати відразу, попри дру-
гу кясру в перфекті, яка притаманна дієсло-
вам стану, наведені дієслова в сучасній
АЛМ позначають скоріше дію, ніж стан.
Таке поєднання можливе завдяки тому, що
семантична формула цих слів включає в
себе СК модальність з інкорпорованим
учасником орган, який визначає  родовий
статус учасника з семантичною роллю Ек-
сперієнт як такий, що передбачає здатність,
тобто перебування в стані, здійснити відпо-
відну дію. Дієслова на зразок arima – тер-
піти збитки,ariqa – потопати та ’aila
– відкладатися об’єднує те, що вони на-
лежать до неагентивних ТК подія та про-
цес з учасником Пацієнс, який набуває в
результаті дії нової якості або стану. Дещо
подібне можна сказати про дієслова dabiqa
та lasiqa – приклеюватися і raiba – ба-
жати. Тут відмінність від попередньої гру-
пи полягає в тому, що зміна стану є запла-
нованою, хоча її реалізація і не залежить від
учасника. А от у випадку з дієсловами
abiÀ a – хапатися за що-небудь  та
adila – чинити несправедливо, що нале-
жать, на нашу думку, до ТКл компенсую-
чої дії, і є волітивним дієсловом та дієсло-
вом поведінки відповідно, а учасником є
Агенс, який має високий комунікативний
ранг, природно було б очікувати, що вони
будуть оформлюватися як дієслова дії, тим
більше, що існує словоформа hadala – роз-
рівнювати , і наведене нами значення
дієслова hadila могло б увійти в його се-
мантичну парадигму як друге значення, що,
до речі, і сталося з багатьма подібними
дієсловами. Але тут, як бачимо, форма,
більш притаманна дієсловам якості, збері-
гається. І якщо для першого з наведених
двох дієслів пояснення кясри як наслідку
функціонування невідцентрової версії
дієслова в минулому ще можна вважати ар-
гументованим, для другого дієслова воно
не витримує критики. Водночас, якщо при-
пустити співвіднесеність дієслівних слово-
форм у минулому з діатезою активність/іна-
ктивність, подібне становище можна
пояснити семантичними міркуваннями, які
відносять значення “розрівнювати” – до ак-
тивного, тобто на той час однозначно пози-
тивного класу субстантивів, а значення “чи-
нити несправедливо” – до інактивного,
тобто скоріше непозитивного класу. Таким
чином отримуємо замість сучасного, екс-
пліцитно не мотивованого з точки зору се-
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мантики набору значень діатезу активність/
інактивність, зсув якої дає протиставлення
ядерних значень “чинити рівно/чинити не-
рівно”.

Особливості передання співвідношення
дії та стану в АЛМ можна проілюструва-
ти на прикладі стативних дериватів дієслів
руху. Так, українське дієслово увійти в
своєму основному значенні належить до
ТКл дієслів руху  і має ТК дія. При зсуві
“дія–зміна стану” компонент діяльність
або випадає, або пересувається на пери-
ферію. При зміні ТаКл другого компонен-
та вмістилище  на ТаКл частина
змінюється і значення дієслова. І, нарешті,
третій семантичний зсув, який полягає в
утворенні імперфектної форми для позна-
чення постійного стану або якості, пере-
творює дієслово руху увійти на стативне
дієслово із значенням “бути частиною”.
Подивимось, які з цих трансформацій є
прийнятними для арабського дієслова
dakhala – входити. Приклад, наведений
О.В. Падучевою для російського дієслова
“входить”, можна перекласти арабською
як دخلت السرورة في بیتھ

В його дім увійшла радість
Тобто, дієслово dakhala дозволяє поз-

бутися компонента діяльність. Але в ре-
зультаті другого семантичного зсуву, коли
змінюється значення дієслова, на місце
dakhala часто потрапляють дієслова на
зразок inamma та indaraa:

Увійти в уряд – انضم الى الحكومة ;
Увійти до списку – اندرج في القائمة
В подібних конструкціях дієслово

dakhala в окремих випадках ще можна зу-
стріти:

Увійти до складу – دخل في حظیرة .
Звертає на себе увагу сьома порода

дієслів inamma та indaraa, яка більше
відповідає “бездіяльності” дієслова “увій-
ти” в даній ситуації, ніж дієслово dakhala.
Однак після третього семантичного зсуву
дієслово dakhala взагалі здається немож-
ливим в даній ситуації:

لم یكن ھذا في حسباني
Це не входило до моїх планів.

В той самий час для дієслова waqaa –
падати подібні трансформації виявляються
можливими:

تقع المسؤولیة علیھ
Відповідальність падає на нього 
تقع الظل على الطریق

Тінь падає на дорогу 
تقع النبرة على المقطع االول

Наголос падає на перший склад 
На нашу думку, це може бути пов’язане

з тим, що дієслово dakhala передбачає
учасника із семантичною роллю Агенс, тоді
як waqaa – Пацієнс, що, ймовірно, викли-
кано приналежністю в минулому першого
дієслова до класу активних, а другого – до
інактивних, хоч і не стативних дієслів. Отже,
можна припустити, що КДП дієслова
dakhala зберігає сліди неможливості сво-
го використання для позначення частини
цілого і зберігає окремі властивості актив-
них дієслів, зокрема, може мати при собі
формально прямий, а  в термінах граматич-
ної системи органічно-активних мов – най-
ближчий додаток, залишаючись при цьому
неперехідним дієсловом, а дієслово waqaa,
належачи до ТКл ненавмисної дії і неаген-
тивної ТК, припускає інтерпретацію резуль-
тату своєї дії як стану або якості.

Наведені міркування дозволяють зро-
бити такі висновки:

– опозиція дія/стан в арабській літера-
турній мові походить від дихотомії ак-
тивність/інактивність мов органічно-актив-
ного ладу;

– синтаксичне оформлення арабського
дієслова зберігає численні сліди минулого,
органічно-активного стану граматичної си-
стеми мови;

– семантична модель багатьох араб-
ських дієслів визначається приналежністю
в минулому дієслова до типологічного кла-
су активних та інактивних дієслів.

Таким чином, дослідження дієслів стану і
стативних дериватів нестативних дієслів в
АЛМ дозволить краще зрозуміти логіку функ-
ціонування конкретних словоформ, допомо-
же впевненіше орієнтуватися в питаннях сти-
лістики, синтаксису і слововживання.
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Книга Лесі Матвєєвої присвячена 85-
річному ювілею Національної академії наук
України. Тривалий час авторка працювала
над відродженням правдивої історії засну-
вання Академії наук України, відновленням
забутих імен видатних наукових діячів.
У виданій книзі зібрана лише частина ок-
ремих нарисів, що публікувалися авторкою
в різних часописах. Вони були серед пер-
ших видань, що досліджувалися на нових
архівних джерелах у відновленні історії Все-
української академії наук.

У монографії цікавими є нариси про ство-
рення Української академії наук, роль
М.П. Василенка як фундатора та згодом її
другого президента.

Слід зазначити, що М. Василенку при-
свячена монографія*, в якій Л. Матвєєва є
одним з авторів розділів, відроджуючих
справжню правдиву історію заснування
Української академії наук.

Монографія відрізняється документаль-
ним характером. В освітленні заснування
Української академії використано велику
кількість архівних джерел, котрі переконли-
во показують основні етапи створення Ака-
демії у 1918 році, в період правління П. Ско-
ропадського, коли міністром освіти був
М. Василенко. З документів стає відомо, що
саме вченому належала досить значна, якщо
не вирішальна, роль у становленні Україн-
ської академії наук, а водночас і Національ-
ної публічної бібліотеки. Як відзначає авторка,
з часом життя підтвердило справедливість
передбачення М. Василенка, що саме ці дві
установи мають стати могутніми фактора-
ми подальшого розвитку науки й освіти в
Україні та підняття її духовності.

“ВУАН: Віхи історії” – таку назву мають
три нариси, що послідовно друкувалися у
“Віснику Академії Наук України”. Архівні
документи, які вперше уводить в науковий
обіг Л. Матвєєва, значною мірою розкри-
вають драматичну долю молодої Академії,
що опинилася на переломі у вирі револю-
ційних подій 1918–1919 рр.

На початку і особливо у другій половині
20-х років статус Академії, а водночас і її
творців поступово змінюється, що зумовлено
рішучою “реформаторською” політикою партії.

Л. Матвєєва ретельно дослідила цей
складний період у житті Академії, виклала
суть реформи, яка мала характер, за вис-
новком М. Василенка, “обвинувального акту
щодо Академії”, показала перші судові про-
цеси над ученими, що перетворилися на си-
стематичні акції за спеціальним сценарієм.

Окремі нариси присв’ячені вченим, які
тривалий час були забуті.

В нарисі “М.І. Туган-Барановський”.
Моє коріння в Україні” цікавими є не лише
сторінки його біографії, але особливо – праці
вченого-теоретика, який глибоко вивчав
господарське життя та економічні потреби
українського села, намагався привернути
увагу уряду до цих проблем.

На думку Л. Матвєєвої, праці М. Туган-
Барановського актуальні в сьогоденні. Доб-
ре обізнаний щодо своєрідності умов Украї-
ни, він цікавився проблемами земельної
реформи, програмами й пропозиціями стосов-
но реформи, що висувалися урядом, різними
суспільними групами чи партіями. Вчений
напружено працював над аграрними питан-
нями сучасності. Вони стали невід’ємною
частиною його наукових досліджень.

У 1918 р. Туган-Барановський став од-
ним із перших академіків УАН.

В останні роки Леся Матвєєва вивчала
біографію славетного сходознавця А. Крим-
ського, про трагічну долю якого вже публіку-
валися статті. Нарис Л. Матвєєвої відкриває
нові сторінки життя та діяльності вченого.
Документи засвідчують, що та чорна смута,
яка простяглася впродовж усього життя та
привела Агатангела Юхимовича до трагіч-
ної загибелі, проявилася саме в 20-ті роки, коли
Академія наук, інтересами якої він жив, по-
ступово втрачала свою автономію.

Л. Матвєєва зазначає, що переслідуван-
ня А. Кримського велося в руслі загальної
політики партії щодо інтелігенції.

ÐÅÖÅÍÇ²¯

Леся Матвєєва. Нариси з історії Всеукраїнської академії наук. – Київ: Видав-
ничий дім “Стилос”, 2003. – 294 с.

* Вороненко В.В., Кістерська Л.Д., Матвєєва Л.В., Усенко І.Б. Микола Прокопович Василенко.
К.: Наукова думка, 1991. – 267 с.
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Рецензії

Закінчуючи нарис про долю А. Крим-
ського, Л. Матвєєва пише: “Велична по-
стать цієї людини, котра все життя присвя-
тила розвиткові української науки і культури,
лише тепер виходить із сутінок забуття.
Роками, десятиліттями в архівах у режимі
секретних утримувалися наведені докумен-
ти, з яких виткано живу канву історичної па-
м’яті, а водночас і правди про трагічну долю
академіка А.Ю. Кримського.

Життя і наукова діяльність Володимира
Андрійовича Косинського – видатного вче-
ного в галузі політекономії, фінансів і аграр-
них проблем, професора провідних вищих
навчальних закладів України та Росії, ака-
деміка першого складу Української академії
наук – протягом тривалого часу не дослід-
жувалися і не висвітлювалися.

В. Косинський відгукується на актуальні
проблеми промисловості та сільського гос-
подарства ХХ ст., намагається визначити
шляхи культурного зростання селянства і
професійного рівня промислових робітників,
адже відсталість їхня була гальмом для будь-
якого господарського рівня. Діяльність
В. Косинського як ученого-теоретика, тво-
ри, присвячені аграрному питанню, є надто
актуальними в сьогоденні, про що свідчать
відгуки сучасних економістів-істориків.
Л. Матвєєва зазначає, що, на думку сучас-
них учених, В. Косинський належав до тих
дослідників, які становили найвпливовіший,
виразно окреслений напрям в економічній
науці – соціально-економічний, чи соціально-
історичний, відмінною методологічною ри-
сою якого було “... прагнення пояснити еко-
номічні явища з точки зору їхньої соціальної
та історичної обумовленості, внести в галузь
політико-економічного дослідження правово-
етичний аспект та пошуки наукових засад
свідомого регулювання суспільно-економіч-
ного процесу... Учених соціального напряму
цікавить передусім проблема історичної ево-
люції сучасного їм господарського ладу у всій
складності його соціальної обумовленості та
перспективи цієї еволюції”.

Поряд з економічними проблемами
В. Косинський прагнув зробити свій внесок
у розвиток національної культури України.

Л. Матвєєва як історик науки, докумен-
таліст цікаво подає свої нариси про вчених
різних напрямків.

Нарис “Остання сповідь патріота” при-
свячений одному з фундаторів географіч-
ної науки – академіку Всеукраїнської

академії наук Степанові Львовичу Рудниць-
кому. Л. Матвєєва, дослідивши слідчу спра-
ву С. Рудницького, подає власноручні
зізнання вченого в катівнях КДБ у вигляді
щоденника і називає їх “останньою сповід-
дю приреченої людини”.

Наукові студіювання в царині географії та
геології С. Рудницький проводив у Віденсь-
кому університеті, Українському Вільному
університеті у Празі, де вперше за кордо-
ном було започатковано широку програму
дослідження проблем сходознавства. Але
мрії працювати на Батьківщині ніколи не за-
лишали його. Рудницький писав: “... Як со-
лідарні громадяни свого народу ми готові
йому служити там, де праця наша дасть
йому найбільшу користь. З тугою дожидає-
мо тої хвилі, коли зможемо працювати на
рідній землі”.

Вчений повернувся в Україну на запро-
шення Наркомату освіти “не оглядаючись
на перестороги звідусіль і вповні завірив-
шись Радвладі”.

Трагічна доля С. Рудницького заверши-
лася в катівнях Соловків.

Л. Матвєєва з усією достовірністю до-
кументаліста відроджує славне ім’я видат-
ного українського вченого.

Нарис “Доля академіка Перетца” відкри-
ває картину життя і діяльності видатного
українознавця, який вперше в Україні ство-
рив науковий семінар, де вивчались матері-
али з історії української літературної мови.

Останній нарис, “Щоб вижила Акаде-
мія”, висвітлює маловідомі сторінки бо-
ротьби вчених УАН за її збереження в роки
денікінської окупації Києва.

Л. Матвєєва на великому архівному ма-
теріалі показує, що Українська академія наук
в ті часи вижила і продовжувала діяти в
складних політичних та економічних умовах
лише завдяки величезним зусиллям уче-
них – її організаторів, підтримуваних вітчиз-
няною інтелігенцією, яка віддавна мріяла про
створення національного наукового центру.

На завершення книги авторка вислови-
ла свої сподівання, що нариси, відкриваючи
ті чи інші грані святої правди, нікого не за-
лишать байдужим.

Видання ювілейних “Нарисів” Л. Матвє-
євої – значна подія у відновленні невідомих
сторінок історії Національної академії наук
України.

О.В. Сухобоков,
доктор історичних наук
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Так називалася одна з публікацій Ю.Ко-
чубея, вміщена на сторінках “Східного
світу” за 1996 рік. Поява наприкінці минуло-
го року монографії цього автора невипадко-
во вихопила з пам’яті вказану працю. Це –
один із напрямків української орієнталісти-
ки, вийти на який може не аматор, а людина,
що добре знає не тільки Ірак (монографія
присвячена вивченню поезії “вільного вірша”
40-70-х рр. в Іраку), а й інші арабомовні куль-
турні світи, надто Лівану, Сирії, Єгипту, Ту-
нісу. Сходознавчі студії Ю.Кочубея – це при-
стойна із сотень двох публікацій картотека
– підтверджують сказане: це й міркування
дослідника про марокканську, мальтійську,
кувейтську літератури… Чимало цікавих
спостережень про арабомовні літератури
знаходимо і в поглядах на розвиток інших,
приміром, тюркомовних літератур, які, з
поміж інших, мали в собі й імпульси араб-
ської словесної творчості: турецької,
кримськотатарської, азербайджанської,
туркменської тощо. У широкому колі арабі-
стичних інтересів Ю.Кочубея, проте, упро-
довж тривалого часу залишався Ірак. Це й
сьогодні, як запевняє автор, ділянка вельми
важлива і непроста для вивчення.

Для мене особисто монографія Ю.Кочу-
бея – книга знакова в розвитку сходознавчої
науки в Україні. Це – не тільки помітний крок
у її розвитку, а й рівень, спроба узяти після
більше як півстолітньої паузи, колишню план-
ку. Передчуваю не одну усмішку, тому що
дуже вже великі постаті попереду: І.Ґаля-
товський, С.Тодорський, Б.Дорн, М.Петров,
А.Ковалівський, Ф.Корш, А.Кримський,
О.Пріцак… не враховуючи доробку “діаспор-
них” орієнталістів. Наполегливе прагнення
А.Кримського заповнити сходознавчими
студіями “зіяючі лакуни” [Кримський 1919,
9] в самому-таки українознавстві, поєдна-
лися з прагненням розвивати сходознавчу
науку, як це також робив А. Кримський, пра-
цюючи в Лазаревському Інституті східних
мов, Московському, Київському університе-
тах, АН України, ВУНАС тощо, а потому –
його учень О.Пріцак. Примітною тут стала,
як на мене, і праця Ю.Кочубея “Євразійство”
та “азіатський ренесанс”: еволюція й доля
двох концепцій” (“Слово і час”, 2003, № 3),
якій передував виступ у “Літературній Ук-

раїні” за 1996 рік. Про нього схвально відгук-
нувся Г.Костюк, відзначивши: “…Ви маєте
правильний ракурс бачення цієї проблеми”
[Кочубей 2003, 25]. Означена проблема не
раз, як відомо, порушувалася також Ю.Ше-
рехом: “Наша культура, – наголошував він,
– вбирала елементи з обох сторін світу, було
багато орієнтальних впливів і зв’язків. Їх тре-
ба виділити, вивчити, випнути… Сходознав-
чий рух двадцятих років… (Кримський і Хви-
льовий – його полюси) не був випадковістю”
[Шерех 1978, 32]. Окрім нових перспектив
осмислення багатьох моментів української
історії, культури, ці виступи науково обґрун-
товували й появу в Україні початку ХХ ст.
цілої низки установ, що займалися вивчен-
ням Сходу.

Монографія Ю.Кочубея з цього ряду.
Матеріал, досліджувати який узявся автор,
був не з простих. Не тільки “чужістю”,
рівнем опрацьованості його, а й відсутністю
аналогічних праць в Україні. Маю на увазі
не тільки саму поезію, а й, як не раз нарікає
автор, “відсутність загальноприйнятої тер-
мінології для багатьох понять”. І це при
тому. що в арабістиці уже були добре відомі
праці Г.Крачковського, Г.Терегулова,
Г.Шарбатова, В.Соловйова та ін. Думаєть-
ся, багато в чому могли б зарадити й не-
названі Ю.Кочубеєм віршознавчі дослід-
ження Ю.Корша, передовсім “Основний час
у риміці” (1898) та “Нарис перського віршу-
вання” (1901). Врешті, монографії переду-
вала й ціла низка досліджень самого Ю.Ко-
чубея. Серед них шість публікацій по темі
кандидатської дисертації, яку захистив у
Москві 1977 року (в тому числі й публіка-
ція “Всесвіту” про сучасну арабську по-
езію). Матеріалом дисертації була поезія
“вільного вірша” в Іраку. Цікаво, що убез-
печуючи себе від можливих гріхів за “ук-
раїнське сходознавство” і, взагалі, за його
відродження, наукова установа, у якій за-
хищалася робота, (а це був Інститут схо-
дознавства АН СРСР) на титулці авторе-
ферату, де, як правило, вказують ім’я
наукового керівника уточнила: робота ви-
конана самостійно, при сприянні та консуль-
таціях відділу літератури Інституту сходоз-
навства АН СРСР. Те дослідження
схвалили такі відомі орієнталісти, як Б.Шид-

ДО СПЕЦИФІКИ УКРАЇНСЬКОГО ОРІЄНТАЛІЗМУ
Ю. Кочубей. “Поэзия “свободного стиха” в Ираке (40-70-е гг. ХХ ст.). –

Київ, 2003. – 273 с.



Східний світ №2  2004 177

Рецензії

фар і Д.Юсупов. Тепло відгукнулися на ньо-
го й фахівці Інституту світової літератури.
Отже, основа майбутньої монографії, у цьо-
му я не маю сумнівів, була закладена ще
кандидатською дисертацією. Мабуть цим
пояснюється і її російськомовність. Але я
далека від того, аби сприймати досліджен-
ня Ю.Кочубея як звичайне (запізніле) ви-
дання дисертації. У цьому переконує і
структура роботи, і посилання на джерела,
у першу чергу віршознавчі праці, що торка-
ються проблем східної поетики. Автор зо-
середжує увагу на тому періодові в розвит-
ку поезії Іраку, коли “народився і цілком
впевнено заявив про себе” напрям поезії
вільного вірша. Такими були 40-70 рр. ХХ
ст. Примітно, перечитуючи поезію ХХ ст.,
автор особливо уважний до того, що пов’я-
зане з традицією, традиціоналізмом як яс-
краво вираженою рисою арабської літера-
тури. Традиційні формули, жанри, теми,
мотиви, сюжети, зазначає А.Куделін, вит-
ворювали в поезії своєрідну нормативну
систему, у якій поєднувалося традиційне й
індивідуальне. Це не могло не позначитися
на “принципах індивідуально-авторської
творчості”, де є “чуже” (запозичене), як
конституйований принцип, і своє, своєрідно
інтерпретоване. [Куделин 1983, 24] Відтак,
Ю.Кочубей чітко визначається в поглядах
на “традиційну” поезію, витворену на ос-
нові середньовічної поетики, і “нову”, тоб-
то “написану не за правилами класичного
вірша. А в ній – поезію “вільного вірша”.
При цьому застерігає – це не є білий вірш
або верлібр європейської поезії. Поняттям
“вільний вірш” автор означає (як це прий-
нято в арабському літературознавстві)
поезії, у яких повторюється один таф’іля
(  | стопа), що є компонентом восьми (де-
сяти) класичних розмірів, більшість із яких
представлені однотиповими стопами. Чер-
гування довгих і коротких складів у таф’ілі
надають віршеві повного ритму (с. 6). Отже,
“вільний вірш” необов’язково повинен мати
риму. Розвиток такої поезії у 40-70-ті рр. ХХ
ст., як переконливо показує автор відбу-
вається з розвитком поезії в прозі, що уріз-
номанітнювало літературу, розширювало її
художні можливості. Позитивним момен-
том роботи Ю.Кочубея є те, що спостере-
ження над “вільним віршем” в іракській

поезії він проводить на широкому тлі ана-
логічних художніх явищ в поезії Лівану, Сирії,
Єгипту, а також у контексті нових течій в
перській, турецькій літературах, поезії, вит-
вореній на івриті. Подібний метод дослід-
ження (від ґрунтовного вивчення окремого
явища – до глибоких синтезів), започатко-
ваний в українському сходознавстві ще
А.Кримським*, вигідно вирізняє студії
Ю.Кочубея, позначається на характері
зроблених ним висновків. Автор часто по-
силається на думки та міркування як
арабських літературознавців (Абу Саада,
І.Аббаса, А.Мулюхі, Л.Авада), так і
західноєвропейських та слов’янських
орієнталістів (Ю.Бєлявського, К.Скар-
жинської-Бохеньської, І.Фільштінського,
Б.Шидфар, І.Тімофєєва та ін.). Причому
жодна з думок не є для автора останньою
інстанцією. В дискусіях, наприклад із си-
рійськими авторами збірника, присвячено-
го творчості аль-Баяті з І.Буллатою про ро-
мантизм у новій арабській поезії; Баді Хакі
про арабський символізм і т.д. Не запере-
чуючи долі зовнішніх чинників у розвитку
поезії “вільного вірша” (наприклад, сирій-
сько-американської школи у посиленні тен-
денцій, спрямованих на оновлення поезії –
Н.Аріду, Джубрана, Рейхані, Ф.Ма’луфа) ав-
тор критично ставиться до будь-яких спроб
бачити виключно західні впливи в її поход-
женні. Слушною у зв’язку з цим є його по-
леміка з єгипетським літературознавцем ан-
Нувайіхі про шляхи розвитку нової арабської
поезії. Неправомірними на думку автора є
також спроби пояснити походження “вільно-
го вірша” і впливом Т.С. Еліота. Дискуту-
ючи зі своїми попередниками (А.Мулюхі,
Ш.Море та ін.), Ю.Кочубей прагне точні-
ше окреслити межі “вільного вірша”. Ана-
лізуючи поезію, що з’являлася на сторінках
літературно-художніх журналів, він перекон-
ливо показує, чим, власне, відрізнявся пе-
рехідний період (експериментаторства, по-
шуків, у т.ч. й у галузі поетичної мови, що
проявлялася і в оригінальній творчості й пе-
рекладній) від того, в якому утверджува-
лися нові якості літератури (в галузі жанру,
метрики тощо). Значне місце в процесі ста-
новлення поезії “вільного вірша”, слушно
міркує Ю.Кочубей, належало фольклору.
Суспільно-політична, культурна атмосфера

* Напр., робота А.Кримського над Гафізом на тлі фундаментальних досліджень перської культу-
ри, включаючи Джамі, або міркування вченого про гафізову газель і стилістичний феномен поета.
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Іраку, рівень розвитку літератури, інших
видів мистецтв, можливість широких кон-
тактів з поезією інших народів (англосак-
сонською поезією, французьким символіз-
мом, наприклад), нарешті, багата власна
традиція сприяли тому, що саме Ірак зпоміж
інших арабомовних країн став країною най-
могутнішої течії в літературі –  “вільного
вірша”. Ґрунтовний аналіз багатого фактич-
ного матеріалу, представленого поезією
“вільного вірша”, дає підстави авторові виз-
начити на основі форми творів основні течії:
реалістичну (представлену “традиціоналі-
стами”) й новаторську (“елітарну”). Кон-
статуючи активний розвиток у цей період і
традиційної поезії (Джавахірі,  Бахр-аль-
Улюм), твореної на діалектах, а також ре-
лігійної та релігійно-містичної, Ю.Кочубей
особливу увагу приділяє реалістичній та но-
ваторській. Опрацювавши чималий доро-
бок Баяті – найяскравішої постаті в реалі-
стичній течії поезії “вільного вірша”, –
Джавада, С.Юсуфа, Назік аль-Маляіки,
автор визначає її найхарактерніші риси, що
проявлялися в художніх прийомах, самій
концепції поезії.

З особливим інтересом читаються сто-
рінки праці, на яких мова йде про творчість
новаторів, оскільки саме в ній найповніше
заявила про себе поезія “вільного вірша”. За
Ю.Кочубеєм, це “абсолютно новий напрям
у галузі поетичної форми”, твори, що й сьо-
годні вирізняються з контексту арабомов-
ної поезії. Автор доскіпливо аналізує
творчість новаторів – таммузівців, що й на-
звою символізували оновлення, відроджен-
ня поезії, підкреслює їх інтерес до античності,
шумеро-вавілонської міфології, християнської
та мусульманської образності, багатство
художніх прийомів. Багатий фактичний ма-
теріал вихоплює не лише із окремих поетич-
них збірок, а й літературно-художнього жур-
налу “Ши’р” (“Поезія”), довкола якого
гуртувалися таммузівці (Х.Мардан, Лямія
Амара та ін.). Вершинною постаттю, проте,
є для Ю.Кочубея ас-Сайаб. Лірико-філо-

софські поезії цього автора, його поеми, що
їх розглядає дослідник у контексті творчості
інших таммузівців, ілюструють ті новації (в
урізноманітненні строфи, рими, образної си-
стеми, нарешті, мотивів), якими відзначене
їх слово. Відмовившись від класичної побу-
дови строфи, поети, як показує Ю.Кочубей,
рішуче відійшли і від монорими, набагато ус-
кладнили архітектоніку вірша. Відмова від
бейта дозволила максимально використати
паузу “як ритмотворчий елемент”. Урізно-
манітненню інтонації сприяло також багат-
ство діалогів, прямої мови, звукопис (наприк-
лад, “Пісня дощу” асСайаба), паралелізми,
прагнення уникати велемовності та екзотич-
них прикрас). Поезія здобула душу. І викли-
кала особливий інтерес у читача.

Автор не вважає, що монографією вичер-
пав тему. Досліджувана тема визначила цілу
низку завдань, пов’язаних не тільки з вивчен-
ням іракської літератури, а й усієї “зони поши-
рення “вільного вірша” в арабомовному світі:
поезія ця популярна. Здається, Ю.Кочубеєві
це під силу. Щоправда, насторожує уперед-
жене, як на мене, ставлення до “уводящих от
жизни “измов” (с. 244). Сучасна 80-90-х рр.
ХХ ст. арабська поезія навіть у російських
перекладах свідчить про інше.

Книга Ю.Кочубея символізувала певний
етап у розвитку орієнталістики в Україні, зок-
рема в літературознавчому напрямку. І займе
належне місце серед досліджень арабістів-
класиків і сучасних українських орієнталістів-
літературознавців – Я.Полотнюка, В.Гамади,
Н.Ісаєвої, О.Пилип’юка, додам сюди й мовоз-
навців з інтересом до літератури – В.Рибалкі-
на, О.Бондаренка  та ін. Монографія є важли-
вим науковим джерелом при вивченні
літератури Іраку, і загалом збагаченні знань про
поезію Сходу. Шкода, що написана по-росій-
ськи. Виправдання знаходжу у відсутності ук-
раїнських перекладів текстів, з якими працю-
вав автор, і яких потребує наша вища школа.
Це теж із ряду міркувань про специфіку.

Л.В.Грицик,
професор
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Поклонники Иліады могутъ порадовать-
ся: XX вhкъ обогатилъ человhчество еще
однимъ языкомъ, на который переведено
это безсмертное произведеніе1. Переводъ
появился около четырехъ лhтъ тому на-
задъ, но пишущій эти строки не могъ съ
нимъ познакомиться во время пребыванія
въ Россіи, и только путешествіе на востокъ
позволило ему ближе изучить этотъ во мно-
гихъ отношеніяхъ замhчательный трудъ.
Въ европейской научной литературh онъ
прошелъ совсhмъ незамhченнымъ, если не
считать небольшой статьи въ одномъ изъ
спеціальныхъ журналовъ2. Иной, конечно,
пріемъ встрhтилъ книгу въ арабской
прессh: еще задолго до ея выхода въ свhтъ
читатели арабскихъ журналовъ знали о
работh переводчика, изрhдка появлялись
отдhльные отрывки, возбуждавшіе все
большій и большій интересъ3. Понятно, что
ея появленіе вызвало одинаковый энтузі-
азмъ какъ среди египетской4, такъ и сирій-
ской5 печати, среди христіанъ въ такой же
мhрh. какъ среди мусульманъ6. Самое имя
переводчика являлось хорошимъ omen’омъ:
журналистъ и общественный дhятель Су-
лейманъ Бустани – племянникъ и ученикъ
того самаго Бутруса Бустани, который
вмhстh съ Насыфомъ Языджи считается
родоначальникомъ современнаго возрожде-
нія арабской литературы; послh смерти
своего дяди онъ продолжалъ редакцію на-
чатаго имъ энциклопедическаго словаря.

Съ перваго взгляда можетъ показаться
страннымъ, что арабскому языку съ пере-
водомъ Иліады пришлось ждать XX вhка:
въ этомъ отношеніи счастливhе его былъ
даже сирійскій, на которомъ еще въ сред-
ніе вhка существовалъ (не дошедшій, прав-
да, до насъ) переводъ7; объ индійскомъ и
персидскомъ упоминаетъ еще Эліанъ8. Ви-
ной въ этомъ, конечно, условія развитія
арабской литературы, распространяться о
которыхъ здhсь было бы слишкомъ долго;
можно утhшиться тhмъ, что теперь этотъ
недостатокъ восполненъ и восполненъ бле-
стяще.

Переводу Иліады С. Бустани посвятилъ
лучшіе годы своей жизни, и исторія этой

работы очень интересна сама по себh.
О ней переводчикъ разсказываетъ въ од-
ной изъ главъ своего обширнаго предисло-
вія (стр. 68–75); только боязнь утомить
вниманіе читателей не-арабистовъ удержи-
ваетъ насъ отъ соблазна привести ее
цhликомъ. Еще съ юношескаго возраста
Бустани чувствовалъ особый интересъ къ
эпическимъ произведеніямь, а главнымъ
образомъ къ тhмъ изъ нихъ, которыя ка-
сались древней миfологіи. При бhдности
арабской литературы въ этой области ему
приходилось довольствоваться тhмъ не-
многимъ, что удавалось слышать отъ учи-
телей или находить случайно въ арабскихъ
книгахъ. И тогда уже онъ пытался сочи-
нять “нhчто подобное”, но теперь безъ
смhха не можетъ вспомнить этихъ опы-
товъ, гдh въ самыхъ причудливыхъ соче-
таніяхъ переплетались халдейскія боже-
ства съ греческими и римскими, вмhсто
египетскихъ появлялись китайскія и индій-
скія и т. д. Только къ концу своего школь-
наго образованія молодой поэтъ понялъ,
что находится на ложномъ пути и принял-
ся за то, съ чего слhдовало бы начать –
за чтеніе самихъ произведеній, начиная съ
“Потеряннаго Рая” Мильтона. Чhмъ боль-
ше онъ знакомился съ новыми и древними
поэмами этого рода, тhмъ болhе увели-
чивалось его восхищеніе Иліадой и тhмъ
сильнhе укрhплялось желаніе обогатить
арабскую литературу ея переводомъ. Въ
концh 1887 года, находясь въ Каирh, Бус-
тани переводитъ три отрывка изъ разныхъ
мhстъ: не обладая еще основательнымъ
знаніемъ греческаго языка, онъ пользует-
ся французскимъ переводомъ, сличая его
съ италіанскимъ и англійскимъ. Первые
опыты были показаны мhстнымъ уче-
нымъ и поэтамъ и вызвали съ ихъ стороны
полное одобреніе. Это укрhпило перевод-
чика въ его намhреніи, и онъ съ жаромъ
принялся за работу, приступивъ уже къ си-
стематическому переводу съ первой пhсни,
но съ первыхъ шаговъ наткнулся на
незамhченное раньше препятствіе: приня-
тые въ качествh руководства переводы
иногда сильно разнились между собой, а
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внhшнихъ критеріевъ для опредhленія пре-
имуществъ того или иного не было. При-
шлось думать о серьезномъ изученіи гре-
ческаго языка. Только съ большимъ
трудомъ Бустани удалось найти учителя
въ лицh одного изъ іезуитскихъ миссіоне-
ровъ въ Египтh. Послh усиленныхъ занятій
съ нимъ въ теченіе года переводчикъ дол-
женъ былъ покинуть Египетъ и пробыть
около двухъ лhтъ въ Месопотаміи и Индіи,
не оставляя, насколько возможно, занятій
Иліадой. Въ 1890 году онъ переселился въ
Константинополь, гдh прожилъ семь лhтъ
съ небольшими отлучками въ Сирію,
Европу и Америку. Знакомство съ
нhкоторыми мhстными учеными изъ гре-
ковъ позволило ему усерднhе приняться за
работу, съ которой онъ не разставался во
время своихъ скитаній “ни на вершинахъ
горъ, ни на палубахъ пароходовъ, ни въ ва-
гонахъ желhзныхъ дорогъ”. Обстоятель-
ства, несмотря на частыя поhздки, скла-
дывались благопріятно и, наконецъ, въ 1895
г. переводъ Иліады – это “дитя четырехъ
странъ свhта” – былъ законченъ. Если бы
Бустани на этомъ остановился, его книга
была бы выдающимся явленіемъ перевод-
ной литературы; однако онъ этимъ не ог-
раничился, и дальнhйшая работа создала
изъ этого перевода такое же выдающееся
явленіе и въ оригинальной. Желая сдhлать
переводь понятнымъ для средняго араб-
скаго читателя, Бустани задался цhлью его
комментировать, но комментировать при
помощи самой арабской литературы и жиз-
ни, иначе говоря, путемъ сравненія клас-
сической гомеровской древности съ араб-
ской до-исламской и частью исламской. Не
только для всякаго факта, для всякой ме-
лочи изъ реалій, но для каждой отдhльной
мысли онъ съумhлъ подыскать аналогію
или помогающей разъясненію фактъ въ
арабской литературh. Понятно, что это тре-
бовало колоссальнаго труда, изученія мас-
сы фоліантовь, поэтическихъ словарей, ан-
тологій и пр., такъ какъ иногда для одного
стиха приходилось перечитывать объеми-
стый томъ произведеній какого-нибудь по-
эта. Благодаря этому, комментарій потре-
бовалъ больше времени (въ общей
сложности), чhмъ самый переводъ, и былъ
законченъ только въ 1902 году въ Каирh,
гдh работа и началась. Лhтомъ 1903 года
были составлены указатели и словарь, а
осенью написано предисловіе.

Не трудно догадаться, что въ настоя-
щемъ видh книга распадается на три час-
ти: предисловіе, переводъ и комментарій,
изъ которыхъ первая и послhдняя даютъ
въ сущности рядъ самостоятельныхъ
изслhдованій. Около четверти предисловія
(стр. 9–66) посвящено Гомеру и Иліадh: пе-
реводчикъ, какъ видно даже и по тщатель-
нымъ цитатамъ, въ совершенствh изучилъ
литературу гомеровскаго вопроса. Самъ
онъ, конечно, примыкаетъ къ консерватив-
ному взгляду, но это не мhшаетъ ему объек-
тивно излагать и прочія мнhнія. Въ отдhлh
о переводахъ на другіе языки онъ дополня-
етъ европейскихъ изслhдователей данны-
ми о восточныхъ обработкахъ Иліады, такъ
что даже въ этой части трудъ не лишенъ
новыхъ, до нhкоторой степени, матеріа-
ловъ. Указанный отдhлъ примыкаетъ ко
второй главh предисловія (стр. 68–106),
посвященной выясненію системы настоя-
щаго перевода. На ряду съ данными объ
его исторіи (стр. 68–74), частью приведен-
ными выше, здhсь идетъ рhчь главнымъ
образомъ о технической сторонh дhла: раз-
бирается вопросъ о транскрипцій собствен-
ныхъ именъ (стр. 81–89), о стихотворныхъ
размhрахъ (стр. 90–106) и т. д. Безъ вся-
кихъ словъ автора изъ самаго изложенія
ясно вырисовываются тh громадныя
трудности, которыя ему приходилось
преодолhвать, и которыя едва ли выпада-
ють на долю хоть одного переводчика Илі-
ады на европейскіе языки. Полнота этой
главы не оставляетъ ничего желать: нhтъ,
кажется, ни одной мелочи въ переводh, ко-
торая не была бы обоснована, и даже стро-
гіе арабскіе критики не нашли здhсь почти
никакихъ матеріаловъ для возраженій.
Послhдній отдhлъ предисловія, озаглавлен-
ный “Иліада и арабская поезія” (стр. 107–
188), представляетъ особенный интересъ
для арабистовъ. Интересенъ онъ не толь-
ко по новизнh вопроса, котораго до сихъ
поръ никто изъ европейскихъ ученыхъ не
касался, но и по самому изложенію. “Клас-
сическое образованіе”, полученное авто-
ромъ, сказалось здhсь въ полной силh, и
эти страницы можно смhло назвать луч-
шимъ, что написано современными араб-
скими учеными объ арабской поэзіи. Зна-
комство не только съ арабской-семитской
древностью, но и съ гомеровской-арійской
позволило Бустани шире освhтить вопросъ
и выйти изъ тhхъ схоластически-тради-
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ціонныхъ рамокъ, въ которыхъ до сихъ поръ
остаются иногда и не заурядные умы пред-
ставителей арабской науки. Очеркъ его
даетъ въ сущности исторію арабской по-
эзіи, конечно, по условіямъ работы набро-
санную въ общихъ чертахъ, не вездh оди-
наково полно, но построенную на вhрныхъ
принципахъ и дающую ясное представле-
ніе о всhхъ стадіяхъ ея развитія вплоть до
настоящего времени. Можно только поже-
лать, чтобы большая спеціальная работа,
которую авторъ обhщаетъ посвятить это-
му предмету, по возможности скорhе
увидhла свhтъ. Судя по этой части пре-
дисловія, она внесетъ не мало новаго и въ
изслhдованія европейскихъ ученыхъ, каса-
ющихся того же вопроса. Заключаетъ свое
введеніе авторъ небольшимъ разсуждені-
емъ (стр. 189–200) объ арабскомъ языкh и
его будущности; здhсь онъ тоже остается
вhренъ себh и съ обычной ясностью об-
рисовываетъ его современную “болhзнь”,
равно какъ и “лекарства”. Спеціальный ин-
тересъ этой главы не позволяетъ, къ
сожалhнію, останавливаться теперь на ней
подробнhе, равно какъ не позволяетъ вхо-
дить въ детальный разборъ перевода и ком-
ментарія, о которыхъ легко было бы напи-
сать спеціальныя изслhдованія. Здhсь
можно только отмhтить, что переводъ ис-
полненъ стихами, но не гексаметромъ, со-
вершенно невозможнымъ по условіямъ
арабскаго стихосложенія, какъ это обстоя-
тельно и разъяснено переводчикомъ въ пре-
дисловіи (стр. 94 сл.); нечего и добавлять,
что всякій знакомый съ арабской метрикой
и поэзіей можетъ только подтвердить
вhрность этихъ выводовъ. Стихомъ пере-
водчикъ владhетъ съ такой же легкостью
и изяществомъ, какъ прозой; едва ли даже
самый утонченный арабскій критикъ
подмhтитъ здhсь что-либо не допускае-
мое законами языка. Уху, привыкшему къ
звукамъ арабской рhчи, могутъ правда на
первыхъ порахъ показаться чуждыми и
странными греческія имена, для которыхъ
путь совершенно не подготовленъ литера-
турной традиціей, но это затрудненіе чисто

внhшнее и легко преодолhвается при
нhкоторомъ навыкh.

Комментарій, какъ можно было
замhтить изъ сказаннаго выше, является
настоящей энцикпопедіей; по объему онъ
во много разъ превосходитъ самый пере-
водъ и нерhдко одинъ стихъ комментиру-
ется на нhсколькихъ страницахъ. Обшир-
ные и разнообразные указатели (стр.
1153–1257), которые до сихъ поръ – увы! –
такъ рhдки въ восточныхъ изданіяхъ, об-
легчаютъ пользованіе книгой и при изуче-
ніи другихъ вопросовъ, связанныхъ съ араб-
ской поэзіей. Само изданіе, украшенное
полусотней аккуратно воспроизведенныхъ
гравюръ съ древнихъ картинъ и статуй, съ
технической стороны выполнено безукориз-
ненно, какъ и большинство книгъ, вышед-
шихъ со станковъ типографіи журнала ал-
Гиляль.

Едва ли надо много добавлять о той
роли, которую суждено сыграть этой книгh
въ арабскомъ обществh9. Хотhлось бы
думать, что, кромh непосредственнаго
вліянія на литературу, которое отчасти на-
чало уже сказываться10, она окажетъ свое
дhйствіе въ восполненіи хоть до нhкоторой
степени, того недостатка “классическаго
образованія”, который такъ чувствуется въ
нhкоторыхъ трудахъ даже выдающихся
арабскихъ ученыхъ. Бустани, повидимому,
и самъ ожидаетъ этого, обhщая выпустить
приноровленное для школьныхъ цhлей
болhе доступное по цhнh и объему изда-
ніе своей капитальной работы.

Одинъ изъ рецензентовъ книги11, закан-
чивая разборъ ея, писалъ что появленіе
арабскаго перевода Иліады должно быть
встрhчено съ одинаковымъ восторгомъ
всhми интересующимися арабской лите-
ратурой, будутъ ли они арабами или ара-
бистами. Пишущему эти строки кажется,
что къ арабамъ и арабистамъ слhдуетъ
еще прибавить классиковъ, которые дол-
жны радоваться, что безсмертноє творе-
ніе и послh тридцативhковой жизни все
расширяетъ и расширяетъ область свое-
го вліянія.

1 М L’lliade d’Homère traduite en vers arabes avec une introduction historique et littéraire sur l’auteur
et son oeuvre en regard de la litterature arabe et des usages de 1’orient. Le texte est accompagné des
notes et suivi d’un vocabulaire par Sulaiїman al-Bustany. Caire 1904. gr. 80 pp. 1266.

2 Проф. Margoliouth въ Journal of the Royal Asiatic .Society за 1905 г. стр. 417 сл.
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3 См, напр., каирскій журналъ ал-Гилялъ, т. XI, стр. 305–309.
4 См. напр., ал-Муктатафъ – т. XXIX, ч. 6 и 7 или ал-Гиляль – т. XII, 508–511, 515–524: ХIIІ, 449–

456.
5 См, бейрутскій журналъ ал-Машрикъ, т. VII, 865–871, 911–919, 1118–1126, 1138–1143.
6 См., напр., письмо переводчику отъ ректора университета при каирской мечети ал-Азгаръ,

Мухаммеда Абдо (Сборникъ Маджали ал-гураръ, Баабда 1904. т. II, стр. 254 слhд.).
7 Ñì. Abul-Pharagi Historia compendiosa dynastiarum, ed. A. Salhani – p. 41, 220.
8 Lib. XII, cap. 48.
9 Съ внhшней стороны переводчикъ удостоился полнаго признанія его заслуги: скромный

ученый оказался избраннымъ въ первый парламентъ, хотя на ряду съ нимъ была выставлена
кандидатура всhмъ извhстнаго капиталиста и финансоваго дhятеля.

10 Напр., одна поэма современнаго поэта Амина Дагера, даже своей формой обязана переводу
Иліады, какъ объ этомъ говоритъ самъ авторъ въ предисловіи (Келиметъ аш-шаыръ, Нью-Iоркъ
1906, стр. 8–9).

11 Проф. Eddй въ журналh ал-Машрикъ, т. VII, 1143.
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O.B. Bubenok
THE DATA OF WRITTEN SOURCES CONCERNING

THE SPREADING OF JUDAISM AMONG
THE ALANS IN THE KHAZAR AND POST-KHAZAR PERIODS

The anonymous Cambridge document and Veniamin from Tudella confirm the conversion
of some Alans to Judaism in early medieval times. If the hypothesis that some medieval Alans
were called Burtas is supported we can also assume that Alans have been converted to Judaism
on the basis of the report by medieval traveler Plano Carpini who told that the Caucasian
people Brutahies (Burtas) were Jews. Thus, in the end of the 9-th century AD rulers and some
noblemen of Alans were converted to Judaism as a result of Khazar influence. Some Alans
confessed this religion not only after Alans’ conversion to Christianity but also after the Khazar
kaganate had been destroyed.

O.O. Romanova
THE PROBLEM OF AUTHORSHIP OF THE MANUSCRIPT V.1123 OF
THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF V. VERNADSKIY NATIONAL

LIBRARY OF UKRAINE AND THE SCHOLAR LEGACY OF
SERHIY VOLODYMYROVYCH DONYCH

The idea that the manuscript V.1123 of the Institute of Manuscripts of V. Vernadskiy
National Library of Ukraine is a draft paper of a thesis by egyptologist S.V. Donych has been
confirmed in the article.

L.D. Pritsak
AN UNSENT LETTER OF SULTAN MEHMET IV

OF AUGUST 10, 1650 TO HETMAN BOHDAN KHMELNITSKI
AND THE REASONS WHY IT WAS NOT SENT

The article by Mrs. L. Pritsak deals with the text of a Sultan’s Letter to B. Khmelnitski
(Aug. 10, 1650) found in the Ottoman Archives. In his letter, written but not sent to the
addressee, Sultan proposed protection to B. Khmelnitski. The author of the article makes an
attempt to find out the reasons for such decision of the Sultan’s Chancellery. She considers
that the Sultan abstained from according his protection to B. Khmelnitski at this moment
because the Ukrainian leader together with the Crimean Khan Islam Giray III took part in a
military action against a Sultan’s vassal – the Moldavian ruler V. Lupul.

Y.M. Kochubey
EDWARD W. SAID (1937–2003): HUMANISM VS “ORIENTALISM”

The author of this article presents an overview of the ideas expressed by the late famous
American scholar of Palestinian origin Edward W. Said. In his book “Orientalism” (1978)
Edward W. Said criticized the approach of Western orientalists of the XIX–XXth centuries
towards the subject of their researches i. e. towards the East as partial, generalistic and
constructed on the unchangeable opposition: “We” (Europeans) – “The Others” (Orientals).
E.W. Said stressed that nothing has changed in theory and methodology of oriental studies
since the second part of the XIXth century: “Neo-Orientalism” is still serving the justification
of Neo-Imperialist policies of the West, especially the US, in the East. Nevertheless supporting
the main theses of E.W. Said’s book Y. Kochubey presents his own alternative views concerning
some accusations by E.W. Said directed against the Western orientalist learning milieu.
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V.O. Kiktenko
JOSEPH NEEDAM ABOUT THE GENESIS OF PHILOSOPHICAL

AND SCHOLAR IDEAS IN TRADITIONAL CHINA
The present paper concentrates on reviewing criticism of Joseph Needam’s conception of

scientific development and civilization in China. Besides, the author proposes systematization
of critical perception of Joseph Needam’s conception and characterizes each of existing
approaches concerning studying the emergence and development of scientific knowledge in
China.

I.V. Otroshchenko
THE COURSE TOWARDS THE OPTION OF THE PAN-MONGOLIAN

IDEA (BURYATS BETWEEN ST. PETERSBURG AND LHASA)
On the basis of a number of archive documents the author of the article presents the

overview of the history of group of Buryats working in 1905–1906 in favor of Russian diplomacy
and secret service and – at the same time – in favor of Tibetan governor, Dalai Lama XIII,
being bending to his ambitious designs. At last, Buryats started to conduct their own political
line, oriented to support of Tibetan high priest, and were collided with position of Russian
Ministry of Foreign Affairs. Presented study is of interest not only due to the elucidation of
little-known pages of life of Dalai Lama but also due to retracing the origins of pan-Mongolian
tendencies of the Buryat elite and to analyzing the role of Buryat factor in the modern history
of Mongolia.

Y.G.. Pysarenko
CONTRACT “ZIRIN” BY LUCIAN FROM SAMOSATA.

SEMIOTIC ANALYSIS
The procedure of the contract “zirin” of “Toxaris” by Lucian corroborates that archaic

traditional concept of connection (friendship, relationship, possession) could be interpreted as
“visibility”, “vision”.

V.S. Rybalkin
INTRODUCTION, UKRAINIAN TRANSLATION FROM ARABIC,

COMMENTARIES. QUR’N. THE TWELFTH SURAH: YUSUF (JOSEPH)
In the Old Testament Joseph was the eleventh son of Jacob. Because he was the favourite

of his father, his older brothers sent him to Egypt and told their father that he had died. In Egypt,
Joseph became an advisor to the pharaoh, and was eventually reconciled with his brothers
when they came to Egypt during a famine.

The story of the Prophet Yusuf, as narrated in the Qur’n, agrees in the main, but not
completely, with the Biblical version; the more important differences between the two accounts
are pointed out. What distinguishes the Qur’nic treatment of the story in a deeper sense is its
spiritual tenor: contrary to the Bible, in which the life of Joseph is presented as a narrative
romantic account. The Qur’n uses it primarily as an illustration of God’s unfathomable direction
of men’s affairs.

One episode that clearly caught the author’s imagination was Yusuf’s stalwart resistance
in the face of his employer’s wife’s attempts to seduce him. Whereas the Bible speaks only
of an anonymous “wife of Potiphar”, the Sefer Hayyashar gives her a name: Zuleika. It
also seems to emanate from Islamic sources. Epic poems on this theme circulated widely in
medieval times, of which the most popular was Persian Yusuf and Zulaikha composed by
the fifteenth-century poet Jami. The author was a Sufi who regarded the story of Yusuf’s
temptations as an allegory for the mystical striving after divinity.
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S.B. Rybalko
COSTUME AND ‘COSTUME BEHAVIOUR’ IN CLASSICAL JAPAN

Japanese costume as a referent structure is analysed in the article. Codex of rules for
wearing the costume has been formed mainly under the influence of Confucianism and reflected
basic social norms. ‘Costume hierarchy’ had no invariable status within the Confucian doctrine
though presented an integral element of Japanese culture. Disregard of norms when wearing
the costume has been based on the complex of Shinto-Buddhist ideas. Breaking the rules of
costume as a sign of someone’s internal freedom and creative or militant exaltation was an
indication of a marginal status in society, characteristic for bards, courtesans and sometimes for
sword masters.

Y.O. Shylin
LATEST FINDINGS CONCERNING THE COINAGE OF QARAKHANIDS

(ON THE MATERIALS OF UKRAINIAN PRIVATE COLLECTIONS)
The article presents description, attribution and images of 114 coins, minted in 27 Qarahanid

cities. Some coins of two earlier unknown mints of the United Kahanat  of the Qarakhanid
cities Quz-Urdukend and, probably, Balh – have also been described. This work contains the
complete references, which have not been made previously in other numismatic sources (or
have been made incompletely) as to the types, date of coinage and types of inscriptions of the
coins.

All Arabic inscriptions or inscriptions with Arabic characters, used on the coins, are quoted.
Attribution of names, titles and anthroponymes has been carried out. The author gives his
comments on the problems of attribution and on errors found in the inscriptions. New names in
the coins listing, as well as new versions of titles writing are represented.

V.A. Bushakov
QUANTITATIVE INDICES IN THE

HISTORICAL TOPONYMY OF THE CRIMEA
In the article the historical Turkic and Rumeic toponyms of the Crimea including quantitatives

are analyzed from semantic, psychological, and statistical points of view. In the Crimean toponymy
the most represented numerals are qo and eki (2),  (3), drt (4), be (5), and qrq (40) and
the numeral on (10) is absolutely absent.

I.M. Dryga
THE LANGUAGES OF THE BALKAN TURKS OR BALKAN TURKISH?

The present article is concerned with the definition in terms of linguistic Turkic Balkan
Studies and concentrates on its semantics in different national traditions. It gives a short
analytical survey of the main modern complete bibliography on the topic, and by the way of
concluding the overall discussion of drawing any clear line between the two dialect zones
in the region, it shows, that it may be useful to eliminate a number of explanations, which
are still maintained. The result of this approach is presented in dividing the development of
Balkan Turkish into six periods and clearing their status up at a point in the beginning of
XXI century. The conclusions clarify the ways of development and differentiation of
Rumelian Turkic dialects, enable to reconstruct the history of Turkish in the region. It is
derived from the analysis that the dialects were unified to so called “Balkan Turkish”,
which seems to be establishing under the influence of information globalisation process
during the last period, 1980-s – up to now. But it is necessary to note, that unlike this
period, while taking into consideration the Rumelian Turkish dialects’ development from
14th century, one should examine a great amount of regional Turkish dialects as a historical
phenomenon.
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Summaries

O.M. Motrychenko
CULTURAL CONNOTED WORDS IN MODERN HINDI

The interpretation of the notion of “cultural connotation” on the material of the vocabulary
and phraseology of Hindi language along with the peculiarities of Indian culture have been
considered in the article. The status of a cultural connoted word as an exponent of people’s
culture in a linguistic sign has been determined.

O.O. Khamray
ARABIC VERBS OF “ACTION” AND “STATE” AS A RESULT

OF “ACTIVE/STATIC” DIATHESIS
The author investigates the question of the traces of the diathesis “active/static” that, according

to author’s opinion, was the main semantic determinative of the grammatical system at archaic
period of the development of Semitic languages.

The article treats the problem of liaisons of some forms with verbal paradigm of modern and
classical Arabic and the mechanisms of its development.
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Ï²ØËÀ Ç ÆÈÒÒß ÍÅÏÅÐÅÑ²×ÍÀ ËÞÄÈÍÀ,
ßÑÊÐÀÂÀ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ,

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÉ ÑÈÍ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ

Життя Івана Корнійовича ЧИРКА, його
праця, покликання міцно і назавжди пов’я-
залися з китайською літературою, культу-
рою. Тільки перекладачем Іван Корнійович
працював понад півстоліття. Він став пер-
шим в Україні добрим знавцем китайської
мови і культури, познайомивши українців з
багатьма творами класичної і сучасної літе-
ратури. Його творчий доробок – 37 творів
та 3 сумісні переклади.

Любов до китайського слова в українця,
народженого 8 березня 1922 року в м. Но-
сівка, на Чернігівщині, розпочалася 1943
року  у Владивостоці, в школі військових
перекладачів. З головою поринувши у інший
світ, Іван Корнійович добре вивчив сам ки-
тайську мову, а потім повернувшись з дію-
чої армії, був її викладачем і перекладачем
у цій же школі.

Та з часом цього вже не вистачало.
Мову викладав людям військовим, коло було
досить обмежене, а хотілося широкого про-
стору.

Стосунки з Китаєм часом складалися
непросто – йшла запекла ідеологічна бо-
ротьба. Та Іван Корнійович весь час повто-
рював, що Китай нам не ворог. Слід вивча-
ти мову, культуру та історію цього великого
народу.

Де б не працював Іван Корнійович: в
школі-інтернаті №1, у Вищому військовому
училищі ім. Фрунзе, у Київському універ-
ситеті, в Педагогічному інституті інозем-
них мов, – він прищеплював любов до Ки-
таю і давав глибокі знання китайської мови
й культури.

З 1964 року Іван Корнійович – член
Спілки письменників України. Вже на той
час у нього було 17 перекладів китайських
творів на українську мову, чільне місце се-
ред яких посідають переклади творів Лу Сіня
і Маодуня. Є в нього переклади з японської
мови, чимало підрядників поезії, переклади
сценаріїв для кіностудії ім. О. Довженка.
Справді титанічна праця!

Ім’я Івана Корнійовича добре відоме в
наукових колах. Він підтримував тісні сто-
сунки з китайськими і російськими фахів-
цями. Особливо зворушливим було його
знайомство з Ге Баоцюанем, який перекла-
дав твори Шевченка китайською мовою.

Чирко був одним з перших ініціаторів
створення Української асоціації китає-
знавців.

Всі, в чиїх серцях довго житиме пам’ять
про Івана Корнійовича Чирка, згадують його
як порядну, працелюбну, сумлінну, товари-
ську, інтелігентну, толерантну людину.

²ÂÀÍ ÊÎÐÍ²ÉÎÂÈ× ×ÈÐÊÎ
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ім. А. Кримського НАН України.
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Радівілов Д. – канд. істор. наук, вчений секретар Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.
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співроб. Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

Кіктенко В.О. – канд. істор. наук, ст. наук. співроб. Відділу класичного  Сходу Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України.

Отрощенко І.В. – канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України.

Писаренко Ю.Г. – канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН
України.

Рибалкін В.С. – доктор філологічн. наук, завідувач Відділу класичного Сходу Інституту сходознавства
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Тортіка О.О. – канд. іст. наук, докторант Харківської академії культури.

Шилін Ю.О. – науковий експерт Вінницького краєзнавчого музею.

Бушаков В.А. – канд. філолог. наук, ст. наук. співроб. Відділу історіографії та джерелознавства
Інституту сходознавства ім А. Кримського НАН України.

Дрига І.М. – канд. філол. наук, старший науковий співробітник Відділу класичного Сходу Інституту
сходознавства ім. А. Кримського НАН України – Інститут країн Азії і Африки Московського
державного унівеситету ім. М.В. Ломоносова.

Мотріченко О.М. – молодший науковий співробітник Відділу сучасного Сходу Інституту
сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

Хамрай О.О. – канд. філол. наук, ст. наук. співроб. Відділу класичного Сходу Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України.
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