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ДО ВIЗИТУ
 ПАПИ РИМСЬКОГО

ІВАНА ПАВЛА ІІ В УКРАЇНУ

Гаврилюк Н. О., Тимченко М. П.

 PACIS NUNTIUS

Пріидоша къ Володимеру послы изъ Рима
отъ папы, с любовію и съ честію

НЛ (ПРСЛ, т. IX. с. 64)
Звичайно, посланцем миру1  називають св. Бенедикта, Співпокровителя Європи2. За сумою

справ, здійснених на користь людства, славу справжнього Pacis Nuntius давно одержав також Папа
Римський Іван Павло ІІ. З ним зустр-
ічались навіть ізгої сучасного pax
americana, наприклад, президент Іра-
ну Мохаммад Хатамі. Іван Павло ІІ
особисто відвідав 124 країни світу. У
канун третього тисячоліття, на почат-
ку ХХІ століття Україна одержала по-
чесну нагоду приймати у себе
Romanus Pontifex.

Наша держава у релігійному
аспекті політики Ватикану входить до
її східної сфери. Кардинал Кароль
Юзеф Войтила так зазначив східний
кордон Європи [Войтыла 1978]3  (тут
і в деяких інших місцях цитується за
перекладом авторів із російської мови
– Авт.): “Східним кордоном Європи є
насамперед межа поширення
Євангелія, а потім рубежі навал з Азії,
що мали за мету поневолення євро-
пейських народів”. Від цього визна-
чення Іван Павло ІІ ані на крок не відступав упродовж свого, майже найбільш довгого в історії като-
лицької церкви, понтифікатства. Тобто Україна є європейською державою і в конфесіональному ро-
зумінні.

Але з цього факту витікають не стільки права, скільки зобов`язання, у тому числі необхідність
відповідності устрою українського суспільства європейським стандартам політкоректності та конфе-
сійної толерантності. У подоланні країною перешкод на шляху відповідності європейським вимогам
може допомогти харизма Папи Римського Івана Павла ІІ. Його Святість везе до України свій особи-



6 Східний світ №2 . 2000

PACIS NUNTIUS

стий приклад життя, свою позицію й погляд на минуле, стан та перспективи відношень Схід – Захід.
Уявлення про них дають численні повчання, енцикліки, послання та інші його роботи. Для поліп-шення
їх  розуміння, можливо – засвоєння, треба згадати історію. Важливі дослідження з цього питання
можна знайти в  літературі, що видавалася українською діаспорою. Їх  висновки зараз доступні завдя-
ки енциклопедичним виданням [Encyclopedia 1984; Енциклопедія 1993–2000; Універсальний... 1999].
Узагальнення сучасної точки зору на конфесійний процес в Україні та прогноз його розвитку містять-
ся у збірці праць “Історія християнської релігії в Україні” (1997), матеріалах міжнародної конференції
(1998). Уже вийшли з друку кілька книг 10-томної праці “Історія релігії в Україні”(1997–1999) та на-
вчальний посібник (1999) під егідою Інституту філософії НАН України. Автори останніх робіт здійсню-
ють спроби відобразити історію української церкви на платформі раціонально-теоретичного розумін-
ня, відшукати “єдино вірний спосіб” вирішення питання, яке саме зараз знаходиться у стані дуже
динамічного розвитку.

1. Україна і Папський престол
Складна історія стосунків України й Ватикану потребує аконфесійного, незаангажованого підходу.

У ватикано-українській орієнталістиці виділяють кілька періодів. Перший прив`язаний до історії Киї-
вської Русі (ІХ–ХІІ ст.) і характеризується він теологічною рівновагою й паритетом двох (можливо,
трьох, якщо вважати давньокиївський духовний центр самостійним) гілок віри. Другий період почи-
нається з часу зростання у ХІІ ст. економічного та політичного значення Галицько –Волинського
князівства і закінчується XVI ст. У цей період здійснюється політико–теологічна доктрина зверх-
ності католицизму над православ`ям на теренах багатьох держав Центральної й Східної Європи.
Наприкінці періоду в католицизмі з`являється розуміння того, що силовими методами в Україні про-
блем співвідношення “латинського” і “руського” (Ruthenian) обрядів не вирішити. У Західній Україні
поширюється конвергійна за суттю ідея унії, однак на більшій частині України ідея співіснування двох
релігій не вкоренилася. Третій період (від Берестейської унії і до останнього століття включно) ук-
раїнсько–ватиканських відносин відзначається відновленням теологічних паритетів обох гілок хрис-
тиянства. На межі ХХ–ХХІ ст. засади порозуміння відшукують на платформі екуменізму, яка напо-
легливо проповідується  Іваном Павлом ІІ.

“Українсько”– ватиканські  відносини VI – середини ХІІ ст. “Ватикан” розглядається
розширено, як загальноєвропейське культурно – історичне поняття. Внаслідок східного розташуван-
ня України, відносини між нею й Апостольською Столицею часто здійснювалися опосередковано
через інші країни, державною релігією яких був католицизм. Наприкінці першого – початку другого
тисячоліття такими країнами були Германія й Польща. На Русі у ХІ ст. вважалося, що “... немци от
Рима глаголюще” [Ипатьевская летопись  1962. т.2]. У цей період римські папи часто були креатура-
ми німецьких імператорів. Тобто німці для Києва тих часів репрезентували обидві частини католиць-
кого світу: Германсько-імперську й Ватиканську. Після церковної реформи, пов`язаної з ім`ям Папи
св. Григорія VII (1073-1085), головним представником Ватикану на Русі стає Польща. Багато разів у
домонгольський період історії  князі, опонуючи один одному, одночасно шукали підтримки в обох
підсистемах католицького світу (і в польській, і в німецькій).

Перші зв’язки між населенням, яке проживало на теренах України у часи ранніх християн, і
Апостольським Престолом відбулися в її південно-східній частині. Сліди ранніх християнських культів
простежуються у Херсонесі з VI ст. [Зубар, Хворостяний 2000]. Саме у Херсонесі Таврійському
прийняв мученицьку смерть четвертий (першим вважається св. Петро) Римський Папа св. Климент
І (88–  97)4 . Через 764 роки Костянтин (827 – 869) – майбутній слов’янський Апостол Кирило в ході
константинопольського посольства до хозар відвідував це місто, де після ознайомлення з книгами,
написаними “руськими” літерами [Хабургаев 1986; Камчатнов 2001], в чудесний спосіб відшукав
останки св. Климента І. З братом Мефодієм (815–885) він переніс мощі у Рим до храму св. Климен-
та. Пізніше там було поховано самого Кирила. Приблизно через 120 років мощі св. Климента І повер-
нулися на Схід (мабуть, спочатку до Корсуня, а вже потім до Києва) дарунком Папи Івана ХV (985–
996) князю Володимиру на знак духовної єдності Русі з Римом. Володимир після свого хрещення
“взяв царицю, і Настаса, і попів корсунських, і мощі св. Климента, і Фіва, учня його, і взяв посуди
церковні, і ікони на благословення собі” [ПВЛ 1990. 183], повернувся до Києва і переніс главу св.
Климента І до собору Пресвятої Богородиці5  (Десятинна церква). Тобто молода руська Церква віддала
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особливу шану святому західної віри, виявом чого й стало обретіння його мощів [Історія 1997, 8.].
Вважається, що частина Давньої Русі була євангелізована вже з другої половини Х ст. і що від Кон-
стантинопольського патріарха вона була відносно незалежною. Ймовірно, примасом руської Церкви
часів Володимира був архієпископ Тмутаракані [Вернадский 1996, 77], де нібито, за свідоцтвом Не-
стора Літописця, існувала “katolikani ikklisia” (католицька вселенська церква) [Encyclopedia 1984, 472].
Не виключається наявність у цей час християнських общин (не обов`язково константинопольської
орієнтації) і в інших пізньоантичних містах Північного Причорномор’я.

Найперші релігійно-політичні зв’язки на державному рівні між Київською Руссю і католицьким
світом документуються другою половиною Х ст. У той час Церква ще була “єдиною Вселенською”
й різниця між західною та східною її гілками була досить умовною. Щасливий кінець майже тися-
чолітньої місії св. Климента І та його мощів свідчить про розуміння князем Володимиром церковної
єдності й разом із тим - конфесійної автономності Києва, а також про його прагнення мати ідеологічні
стосунки з обома головними центрами християнства. У кінці першого тисячоліття дав-ньоруська
православна і католицька церкви були рівноправними суб`єктами, а проповідники на Русь поки ще
йшли без меча й вогню.

Міфологізовані відлуння і прямі дані про перших німецьких місіонерів на конфесійному ланд-
шафті Русі 70–80-х років Х ст. знаходяться не в давньоруських літописах, а у західноєвропейських
джерелах. Першою задокументованою спробою “вестернізації” Русі вважається посольство княгині
Ольги (?–969) до імператора Оттона I (936–973) в 959 р. Небезпідставна думка, що в її зовнішньопо-
літичних планах була розробка нової “позаконстантинопольської” державної ідеології, у якій Візантія
замінювалася Священною Римською імперією. Оттон І охоче погоджується з проханням надіслати
католицьких місіонерів до “королеви“ Олені. Але несподівано вмирає Костянтин Багрянородний і у
Києві відновлюється візантійський напрям політики. Місіонер Адальберт без помітних успіхів у тому
ж 961 р., можливо, 962 р., повертається до Германії.

Є свідчення [Древняя… 1999] про відправку через 14 років онуком Ольги князем Ярополком
другого посольства до імператора Оттона I. За Ніконовським літописом під 979 р., у відповідь на це
прибула місія з Ватикану: “... пріидеша послы къ Ярополку изъ Рима от папы” [Никоновская летопись
2000, 39]. За посланням Папи Пія ХІІ  [Osservatore 1952; Брайчевский 1989, 126] офіційним датуван-
ням цієї події у Ватикані вважається 977 р. Відносно інтенсивні зв`язки Ярополка з католицьким Захо-
дом дали підстави вважати його ледь не першим східнослов`янським володарем “прозахідної орієн-
тації” [Рамм 1957, 38–39; Пашуто 1968, 121], але він був усунений “партіями” варяжських (з оточен-
ня провізан-тійця Володимира Святославича) і київських язичників у період між 977 – 980 рр.

За хроністами ХІ–ХІІІ ст., Русь часів Володимира в очах Заходу вже була християнською
країною. Після офіційного хрещення її присутність на політичній арені католицької Європи стала по-
мітною. У той час у Києві жило багато поляків, німців, чехів, угорців. Мовна близькість ранніх слов`ян
могла дати киянам нагоду познайомитися з католицьким обрядом після приєднання Володимиром
“червенських міст” у 981 р. За Володимиром шлюбні союзи з католиками стали частішими. Епізод
про “змагання” чотирьох релігій вважається пізньою вставкою [Брайчевский 1989, 158], але все ж
таки свідчить про стосунки Києва з католиками. За Г.В. Вернадським [Вернадский 1996, 74], через
кілька місяців після свого хрещення (вірогідно, у лютому 988 р.) Володимир зустрічався з папськими
посланцями у Криму в Корсуні. Неодноразово папські легати перебували у Києві. У Ніконовському
літописі вказані такі дати посольств: 988 р., 991 р.[Никоновская летопись 2000, 64)] від Папи Івана
XV (985–996) і у 1000 р.[Никоновская летопись 2000,, 68)]; від Сильвестра ІІ. Представники князя
Володимира відвідували Рим у 991 і 1001 рр.[Никоновская летопись 2000,, 68)]. Відомості стосовно
цих місій у Ніконовському літописі дуже короткі: “И приде послы из Рима”; “от папежа римського” і
без зайвих коментарів. Щоб уявити собі рівень давньоруських і західноєвропейських відносин, треба
компенсувати політичну аберацію давньоруських літописців. До речі, “в Германії та у Східній Європі,
між Рейном та Ельбою” на початку ХІ ст. було близько 30 діоцезів [Лінч 1994, 169]. Тому можливість
одержання нової єпархії теж могла бути рушійною силою східної місійної діяльності. Відомий місійний
архієпископ на Сході Бруно Квертський загинув у 1009 р., але встиг залишити епістолярні коментарі
свого життя [Древняя... 1999, 313], з яких стають відомими обставини його гостювавання у Володи-
мира й навернення печенігів на Правобережжі Дніпра.



8 Східний світ №2 . 2000

PACIS NUNTIUS

Католицька Польща і православна Русь – молоді близькомовні християнські держави – спо-
чатку розвивалися за подібним сценарієм. Давня Русь з більш розвинутим державним устроєм і нове
державне утворення полян тоді не мали релігійних причин для ворожнечі. Але політичних причин,
звичайно, було чимало, не менше, ніж навіть у синів Ігоря, Святослава, Володимира Святого, Яросла-
ва Мудрого. Із сина Володимира Святополка (Окаянного), коли він одружився з дочкою польського
князя Болеслава І Хороброго, почалися династійні православно-католицькі шлюби київських князів.
До Києва разом із полячкою приїжджає її духівник – єпископ колобрежський Рейнберн, який за політич-
ними мотивами опиняється у в`язниці, де й помирає. Відношення з Польщею наприкінці життя Воло-
димира знову покращуються, Болеслав бере четвертий шлюб з однією з дочок Володимира. У 1015
р. умирає Володимир, і Русь поглинають міжусобиці, в яких активну участь бере Європа. Святополк
Окаянний у боротьбі з Ярославом, котрий князював у Новгороді, привів на Русь свого тестя - польського
короля Болеслава І, а потім розширив антируську коаліцію за рахунок Чехії й Папи Бенедикта VІІІ
(1012–1024). У свою чергу Ярослав шукав підтримки у Генріха ІІ, який ворогував із Болеславом І.
Останній добивається у Бенедикта VІІІ6  призначення єпископа для Русі.

За часів “тестя Європи” Ярослава Мудрого (*978, вел. кн. 1019–1054) дев’ять його найближ-
чих родичів перебували у шлюбах із європейськими володарями. Сам Ярослав Мудрий був одруже-
ний зі шведкою Інгігердою – дочкою короля Улофа Шетконунга. У матримоніальному списку Ярос-
лава Мудрого три королеви, чотири принцеси. Дві його сестри були також одружені зі шляхетними
іноземцями. Перша – Марія-Доброніга (†1087) [Довідник… 1995] - породичалася з королем Польщі
Казимиром І Відновителем (*1016, 1034–1058). Друга сестра вийшла заміж за вельможу із Сак-
сонської північної марки Бернхарда. Майже усі шлюбні партнери родичів Ярослава Мудрого були
католицького віросповідання.

Вважається, що спочатку кордони Західної Європи проходили по Рейну. Потім до Західної Європи
була включена Німеччина. Внаслідок економічних успіхів Європи, германські племена швидко просу-
валися на Схід – на й через слов`янські землі [Лінч 1994]. Ярослав Мудрий, успішно намагався йти
назустріч і закріпитися у культурно-конфесійному просторі Західної цивілізації. При злагоді нащадків
Ярослава Мудрого кордоном Західної Європи міг би бути Дніпро, Східної – Дон.

Впливові візантійські та провізантійські прошарки руської православної Церкви ревниво стави-
лися до західної орієнтації київських князів. Тому після розколу християнства й смерті Ярослава Му-
дрого (1054) відносини між Папським престолом і Київською митрополією набули пунктирного харак-
теру. Князь Ізяслав Ярославич (1024–1078)7  надіслав свого сина Ярополка “ad limina Apostolorum” у
1075 р., щоб у боротьбі за контроль над Києвом заручитися підтримкою Папи св. Григорія VII (1073–
1085)8 . У відповідь на це прохання князя, який побажав поставити своє князівство під заступництво
св. Петра, св. Григорій VII дарував йому королівський титул, про що повідомив у Посланні від 17
квітня 1075 р., адресованому “Demetrio (Isjaslaw) regi Russorum et reginae uxorieius”9  [Caspar 1955,
236–237]. Відомі полемічні послання двох київських митрополитів (греків) Іоана ІІ (1077–1089), Іоа-
на ІІІ (1089–1090) у відповідь на звернення антипапи Климента ІІІ (1080) до східних ієрархів із пропо-
зицією встановити зв`язки. Приблизно в той же час молодший брат Ізяслава – Всеволод (1030–1093)
теж завів дружні стосунки із Заходом, але з ворогом Папи Григорія VІІ – імператором Священної
Римської імперії Генріхом ІV (1056–1106)10 , а також із Польщею, підтримав у 1076 р. останню проти
чехів [Вернадский 1996, 96–97]. У 1102 р. Святополк ІІ, видав одну дочку за польського короля
Болеслава ІІ, а другу – за угорського королевича (1104).

У Володимира Мономаха (сина Всеволода від першої жінки, візантійської принцеси), який зай-
мав Київський стіл у 1113–1125 рр., першою жінкою була англійська принцеса Гіта, дочка Гарольда ІІ.
Їх старший син Мстислав І став новим великим київським князем (1125–1132). Він взяв шлюб з
шведською принцесою Христиною, дочкою короля Інга Стейнкельса. У цій родині змішалися візант-
ійсько-нордичні корені. Після смерті Ярополка ІІ (1137 р.), тобто через 150 років від так званого
Володимирового хрещення Русі, закінчується час єдиної Київської держави – кілька князівських гілок
домагаються київського престолу. Але до кінця 40–50-х років ХІІ ст. політичні події на Русі поки що
не випадають із загальної багатоконфліктної європейської картини [Вернадский 1996, 239] часу “Ліги
двох імперій”. Київ підтримав польського короля Болеслава IV у поході проти пруссів [Головко 1988,
78] і недовго був зв`язаний дипломатично з іншими католицькими центрами, навіть із Парижем і
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Палермо. Можливо, прояви християнського екстремізму11  починаються з відомого теолога-містика,
засновника впливових орденських рухів (цистерціанців і тамплієрів), “хрещеного батька” другого хре-
стового походу (1146), бургундця Бернара Клервоського (1091–1153), який закликав “або цілком зни-
щити, або навернути на християнство” східних слов`ян. Заклик Бернара з Клерво був підтриманий у
Польщі, наприклад, краківським єпископом Матвієм [Щавелева 1976, 119], який намагався будь-
якою ціною, у тому числі за рахунок навернення православних, здобути права на вихід польської Церкви
з-під верховенства Магдебурзьких архієпископів.

Упродовж наступних приблизно 100 років взаємовідносини київських князів і Риму суттєво слаб-
шають. Можливо, причини цього криються у пошуках князівською верхівкою нової патріотично-кле-
рикальної ідеї на шляхах створення своєї – невізантійської, неримської – гілки християнської віри.
Краківський єпископ Матвій у відповіді згаданому Бернару Клервоському писав, що не бажають руси
“бути єдиними ані з грецькою, ані з латинською церквами”. Помітне охолодження у стосунках двох
гілок християнської релігії настало після розгрому хрестоносцями Константинополя у 1204 р. і утво-
рення Латинської імперії (1204–1261). Після цього папа Інокентій IІІ писав про необхідність для наро-
ду Русі “визнання Апостольського Престолу”. Своєрідною реакцією на ці події й на цю увагу Ватика-
ну стало посилення константинопольського впливу на церковну сферу Русі. Але ще довго у Києві
будуть проживати люди, що дотримувались католицьких звичаїв. Так, у 20–30 роках ХІІІ ст. функціону-
вав жебракуючий орденський дім домініканців на чолі з поляком Яцеком, апостолом і просвітником
Русі. І все ж на кілька століть подальші відносини Апостольського Престолу й України будуть здійсню-
ватися в основному за рахунок Галицько-Волинського князівства, яке згодом підпало під залежність
від католицьких держав.

Українсько–ватиканські відносини у кінці ХІІ – ХVІ ст. В історії південно-західного рег-
іону з кінця XII ст. починається тривалий міжнаціональний і міжконфесійний багатосторонній конфлікт
за володіння Галицько-Волинським столом. Тут, окрім чисто руських, фокусувалися інтереси угорців
і поляків. Жодна зі сторін не мала переваги й для одержання перемоги змушена була звертатися за
допомогою до третьої сторони. Щоб відбити в угорців Галичину, яку вони загарбали після смерті
Ярослава Осмомисла (1152–1187), його син Володимир у 80-х роки ХІІ ст. користувався підтримкою
(скоріше моральною, ніж практичною) імператора Фрідріха І Барбароси. За допомогою поляків князь
Роман Волинський захопив Галич (1199). Поляки на чолі з Лешеком планували, що Роман стане їхнім
васалом і перейде до католицької віри. Можливо, на їх прохання Папа Римський прислав до Романа
своїх посланців із пропозицією прийняти католицьку віру. Оскільки цього не сталося, Лешек почав
військову кампанію і вбив Романа. Після його смерті 1205 р. повертаються угорці на чолі з королем
Андрашем, а малолітні на той час брати Данило й Василько з матір`ю вимушені блукати по дворах
інших католицьких князів.

Після таємної угоди поляків і угорців мир у Галичі відновлюється. У 1214 р. галицький стіл
очолює угорський королевич Кальман, син Андраша ІІ (1205–1235). Андраш ІІ у листі до Папи Іно-
кентія ІІІ (1198–1216) пропонує унію. Її зміст був у тому, щоб королем Галича поставити Кальмана,
який зобов`язувався перебувати у єдності й покорі до світлої Римської церкви “із тим, одначе, щоб їм
(народу й вельможам Галичини, Авт.) було дозволено ні в чому від свого обряду (православного. –
Авт.) не відступати”[Большакова 1976, 122] . Через п`ять років перший досвід унії в Україні був
припинений внаслідок протиугорського повстання у Галичі та прибуття з Новгорода (на запрошення
Лешека) князя Мстислава Мстиславича Удалого (1219–1228).

Мстислава Удалого змінив подорослівший Данило Романович. Він опанував ситуацію спочат-
ку на Волині, потім – на всій Галичині (1237 р.). Князювання такої пасіонарної фігури співпало з просу-
ванням татаро-монгольської кочової імперії на східні кордони Європи. Після розорення Батиєм (†1255)
Київської Русі почався його дворічний (до 1242 р.) рейд Центральною і Південною Європою12 . За-
лишки Київської Русі перебували між “молотом” золотоординців і “ковадлом” католицького Заходу.
Для деяких князів, що залишилися після навали Бату, здавалося привабливим в обмін на підтримку у
боротьбі з кочовиками прийняття унії. І навпаки, у той час папство з багатьох причин вважало за
доцільне обіцяти руським князям військовий союз на умовах переходу до католицької віри. В.І. Ста-
виський [Ставиский 1988, 201] висловив думку про те, що найбільш близькими союзниками Ватика-
ну13  у досягненні унії були чернігівські князі, у першу чергу Михайло Всеволодович, син якого у 1243
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р. одружився з дочкою угорського короля Михайла. Чернігів навіть делегував на Ліонський собор
(1244) свого представника14 .

Внаслідок татаро-монгольської загрози у Західній Європі збуджується інтерес до Євразії. Ук-
раїна ж була коли мостом, а коли буферною зоною між Заходом і Сходом - її не могла обійти жодна
експедиція. Відома монгольська місія (квітень 1245  –  листопад 1247 рр., Ліон) францисканського
ченця Плано Карпіні, який діяв за дорученням папи Інокентія IV (1243 – 1254)15 . Програмою-макси-
мум Карпіні було створення умов для залучення до католицької віри татаро-монголів та їхніх анта-
гоністів – руських князів, Данила Галицького і навіть Ярослава Всеволодовича (Володимиро-Суз-
дальського). Інтенсивність, ранги переговорів Карпіні за 2,5 рока вражають: княжий з`їзд у Кракові;
збори єпископів у Галичі; успішні переговори з Васильком Романовичем16 ; переговори у Києві на
прямому і зворотному шляху, у Сараї в пониззі Волги, у ханській ставці в Каракорумі; навернення
поганих і Ярослава Всеволодовича в євразійському степу (останнього  –  до францисканського чину).
Успіхи посольства Карпіні обумовлені як високим рівнем євангелізації  на той час усіх верств русько-
го населення, так і його  сприйнятливістю до декларованих католицькою Церквою ідей. Вінцем вати-
канської місії стали переговори десь на Дону у ставці вождя Картана (зятя Батия) в кінці лютого
1246 р. з Данилом Галицьким. Унаслідок цих переговорів між 3 травня 1246 р. і 23 січня 1248 р. курія
серією з 10 булл здійснює перехід обох галицьких князів, їх родин і майна “під заступництво св. Петра
і Папи” [Большакова 1976, 122 – 129]. Вважається, що одним із політичних результатів місії Карпіні
було приєднання галицького князя Івана17  у серпні – вересні 1247 р. до римської віри. Папським
легатом і новим архієпископом in partibus Russiae був призначений найближчий прибічник Інокентія
IV Альберт Суербеєр [Пашуто 1968, 57]. Останньому окремою булою “Sicut omnes” від 7 вересня
1247 р. доручалося “привести короля, духівництво і вельмож руських у з`єднання з католицькою Цер-
квою” [Большакова 1976, 125]. Таким чином, перша унія відбулася в обмеженому княжою верхівкою
колі. Пройшло ще шість років, поки у 1253 р. нунцій Пруссії і Лівонії Опізо з Мессіни вручив Данилу
Романовичу королівську корону. “Опіза же приде, венець нося, обещаваяся яко помощь имети та от
папы - оному же - одинакову не хотяшу” [ПСРЛ. т. 2, стб. 827; Рамм 1957, 169]. Однак Данило
Романович (†1264), який не одержав вагомої підтримки ні від Інокентія ІV, ні від Олександра ІV
(1254-1261), ні від Урбана ІV (1261 – 1264), припинив подальші стосунки з Римською Церквою і
впродовж 11 років ніяк не проявив себе як католик18 .

Внаслідок татаро-монгольської навали і наступного економічного та політичного занепаду Киї-
вської Русі, її державне життя послаблюється. Згадки “Ruthenian” поодинокі. Інтенсивність контактів,
а також їх ранг помітно знижуються. Доречніше говорити вже про стосунки Ватикану з православни-
ми як етнічно-конфесійними маргінальними меншинами Великого князівства Литовського, Польщі,
Речі Посполитої. Суб`єктами зв`язків папства на землях Південно-Західної Русі стають дрібні князі.
Галицько-Волинський князь Лев І Данилович (*бл. 1225, 1264 – 1301) і його наступник Юрій І Льво-
вич не здобули через опір золотоординців собі київського стола. Їх спадкоємці змушені були шукати
прокатолицьких союзів. “Дуумвірат” (1315 – 1323) Андрія і Лева, князів “всієї землі Руської, Галичи-
ни і Володимирії” ввійшов 1316 р. у союз із тевтонськими лицарями та Польщею. Папа Іван ХХІІ
(*1244, 1316 – 1334), один із найбільш енергійних діячів свого часу, побажав скористатися ситуацією.
У посланні від 2 лютого 1317 р. до руських князів (Ducibus Ruthenorum) він закликав їх “вступити у
єдність із римсько – католицькою церквою”19 . Климент VI (1342-1352) турбувався про відправку у
Південну Русь домініканських ченців для католицької проповіді. Григорій ХІ20  (1371 – 1378) також
намагався посилити вплив католицької Церкви в руських областях (in partibus Russiae) [Рамм 1957,
213]. Але поки Україна знаходилась (з 1367 р.) у складі “федерації” Великого князівства Литовського
[Івакін 1996, 68], релігійний тиск на українських православних був хоч і постійним, але помірним.
Лише у 1375 р. [Ульяновський 1994] організувалися перші латинські осередки в західних землях Ук-
раїни. Загрозою для Литви стали північні хрестоносці, які асоціюються з католицькою експансією.

З боку ж Ватикану загальне неприйняття константинопольської церкви переноситься на руську
культуру та її релігійні інститути. У лексиконі папських послань слов`янське населення, котре сповідує
православ’я, все частіше визначається як “схизматики”, “єретики”, яких треба повертати на істинну,
тобто католицьку, віру. В іншому випадку їм загрожує сумна доля язичників. Контакти і союзи  –
торговельні, військові, шлюбні і династичні, такі бажані у Х–ХІІ ст.  –  засуджуються, бо вони паплю-
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жать католицький світ. Теологічний діалог між церквами замінюється на директивну політику, за
якою альтернатива латинізації церковного життя відсікається. З 1387 р., коли Галичина перейшла під
корону Польщі (аж до її розподілу 1772 р.) на західних землях, особливо у великих містах - Львові,
Галичі - набирають силу полонізаційні процеси, у тому числі латинізація церкви. Узагалі, внаслідок
браку ефективної силової протидії з боку православного населення здійснювалась васалізація Північно-
Західної Русі, спочатку у складі Литовсько – Руської держави, а з 1569 р.  –  Речі Посполитої. Відно-
сини Риму з населенням західноруських земель набувають колонізаційного відтінку. Словами Папи
Івана Павла ІІ [Иоанн Павел ІІ 1993, 28]: “друге тисячоліття було затьмарене, якщо не рахувати
кількох швидкоплинних просвітлень ...”.

До просвітлень можна віднести призначення київським митрополитом Григорія Цамблака (†1420)
на зборах восьми західноруських і українських єпископів 1415 р. Під впливом католицької Церкви у
деяких православних колах набуває привабливості ідея унії. Очолювана Цамблаком депутація з 300
чоловік, взяла участь у Констанському соборі (19 лютого 1418 р.). Але його пропозиція щодо унії зі
збереженням православного обряду була відхилена [Рамм 1957, 220]. Сучасник Г. Цамблака Ян Гус
(1371 – 1415) за вироком Констанського собору за протистояння католицькій церкві був спалений.
Інший київський митрополит Герасим, який був поставлений константинопольським патріархом, у
1434 р. надіслав посольство до організатора Флорентійської унії (1439) Папи Євгена IV (*1383, 1431 –
1447) із готовністю укласти унію. Але Герасим був спалений за іншу провину.

Однією з помітних фігур руху за унію східної церкви з Римом був київський митрополит Ісидор,
грек за походженням. У 1436 р. він був висвячений царгородським патріархом як митрополит “всієї
Русі”, а згодом став кардиналом Ватикану. Він був одним з авторів Флорентійської унії (1439), а у
1440 р. зробив украй невдалу спробу проголосити унію на українських землях. Свідок падіння Царго-
рода (1453), Ісидор деякій час був Константинопольським патріархом. Цей єдиний за 1,5 тисячі років
історії католицької церкви, “руський кардинал” похований 1463 р. у Ватиканській базиліці. Можливо,
він був автором спроби геополітичної диференціації східного православного світу. В посланні Папи
Пія ІІ (*1405, 1458 – 1464) від 3 вересня 1458 р. уперше говориться про Русь, як про дві країни:
Верхню Русь (Russia Superior) і Нижню Русь (Russia Inferior). Russia Inferior застосовується, голо-
вним чином, до України і вона протиставляється “областям Московським”.

Відносини між Ватиканом і Україною в наступні роки ґрунтовно висвітлені у дослідженнях В.І.
Ульяновського історії християнської церкви [Ульяновський 1994]. Звернемо увагу лише на те, що
одним із найефективніших каталізаторів зв`язків між католицькою і православною церквами було
книгодрукування (більш детально про це мова піде нижче). Здається, воно прийшло до України з
католицького заходу. Першим українським автором друкованої книги вважається магістр Юрій Дро-
гобич (бл. 1450 – 1494; псевдонім Ю. Котермака). Ця книга відома лише у двох примірниках, які
зараз знаходяться на Заході - у Краківському і Тюбінгенському університетах [Дрогобич 1483 (1968);
Ісаєвич 1969, 109 – 117; Ісаєвич 1972.; Вавричин, Ісаєвич 1983; Універсальний… 1999, 449.]. На
другому аркуші інкунабули уміщений заголовок: Іudicium prenosticon Anni M.СССС.lХХХХІІІ. currentis
Magistri Georgii Drohobicz de Russia almi studii Boloniensis artium et medicine doctoris, тобто “Прогнос-
тична оцінка поточного 1483 року магістра Юрія Дрогобича, доктора мистецтв і медицини Болонсь-
кого університету“. Книга, що складається з одного зошиту 10 аркушів 18.25х13 см, 19 надрукованих
сторінок, була видана у Римі в один рік із першою книгою глаголичного шрифту, приблизно через 40
років після винаходу книгодрукування і через 17 років після появи першої італійської друкованої книги.
Праця Ю. Дрогобича за формою й змістом була астрологічним календарем [Ісаєвич 1972, 74], мала
римовану присвяту Римському Папі Сиксту IV (*1414, 1471 – 1484). Відкритість культурного просто-
ру католицького Заходу до окремих українців підтверджується також тим фактом, що Ю. Дрогобич
став першим доктором медицини з України, доктором одного з найстаріших європейських універси-
тетів у Падуї (1476 р.), ректором ще одного старовинного європейського університету в Болоньї (1481-
1482 рр.), професором у Кракові (з 1488 р.).

До речі, перші книги кириличного (“руського”) шрифту видані у Кракові  1491 р. винахідником і
підприємцем друкарем-книгарем Швайпольтом Фіолем із Франконії. Ця подія відбулася на 23 роки
раніше ніж було здійснене перше видання польською мовою [Францыск… 1988, 533, 597; Логвин
1990]21 . Іван Федоров навчався і 1532 р. отримав ступінь бакалавра у Краківському університеті.
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Безумовно, йому, як і іншому студенту – слов`янину Ф. Скарині  були доступні книги Ш. Фіоля. Тобто
перші друковані книги, як російський (1563), так і український (1574) “Апостоли”, були добре “змоде-
льовані” в одному з центрів католицької культури.

Берестейська унія, українсько-ватиканські відносини у XVII–XXI ст. Принципово нові
українські зв’язки з Ватиканом почалися після Люблінської унії (1569). Кілька українських і білорусь-
ких єпископів22  звернулися до Папи Климента VIII (*1536, 1592 – 1606) із проханням ініціювати Цер-
ковний союз. Климент VIII до свого призначення Папою, був легатом у Польщі. Він не виділявся у
доктринальній області, майже не мав заслуг у гуманітарній сфері, але добре знав реалії Центральної
та Східної Європи23 . Існує декілька версій та оцінок подій, пов`язаних із Берестейською унією, на яких
тут не варто зупинятися24 . Звернемо увагу лише на той факт, що в Східній Європі (Білорусі, Руській
державі, Україні) на зламі XVI – XVII ст. друкарські верстати ще тільки набирали оберти, а у Західній
та Центральній Європі ще сто років тому, у кінці XV ст. загальний тираж надрукованих книг уже
рахувався на мільйони примірників [Францыск… 1988, 376]. Тобто мав місце цивілізаційний виклик
Заходу до Сходу. Після XV ст. він набрав форми створення нового інформаційного середовища, сут-
тю якого стало друковане Слово. Нам здається, що успіхи Реформації зумовлені не тільки її ідейним
новаторством, але й застосуванням нових технологій поширення знань. Тому Реформація25 , як і Кон-
трреформація26 , здійснювалась не тільки вогнем і мечем, а ще і друкарським верстатом. Письменні
українці потягнулися за друкованою книгою, а вона майже вся була західноєвропейського походження
і проблеми православ’я у цьому океані мудрості висвітлювалися лише незначною мірою. З`явився
вибір: або “вірність” статичній і консервативній візантійській догматиці, або спроба її “модернізації”.
Перед українськими реформаторами відкривався шлях коментарів; написання книжок не тільки
релігійної, а й наукової, прикладної та світської тематики; і навіть здійснення “комерційних проектів”,
наприклад видання календаря того типу, що близько 100 років тому був надрукований   Ю. Дрогоби-
чем27 . Здається, не випадково обидва східнослов`янські першодрукарі – Ф. Скарина (1490?– 1552) і
І. Федоров (1510 – 1583) одержали ґрунтовну освіту саме в Ягеллонському університеті28 .

Таким чином, особливість виникнення феномену Берестейської унії частково лежить у площині
конфлікту гуманітарних інтересів традиційно консервативних неосвічених мас і намагань еліти ук-
раїнського суспільства, вже добре знайомої з книжковою продукцією європейського ґатунку. Наприк-
лад, один з організаторів Берестейської унії й засновників Української Греко-Католицької Церкви Іпатій
Потій (1541 –-1613), як і обидва східнослов`янських першодрукарі, закінчив Краківський університет
[Довідник 1995, 414]. Якийсь час він симпатизує протестантизмові, однак залишається православ-
ним. Відомий як письменник-полеміст, він належав до кола інтелектуальних друзів, літераторів і
публіцистів князя К.– В. Острозького (1526 – 1608); займав впливові державні, духовні ігромадські
посади; впродовж останніх п’ятнадцяти (з 1599 р.) років життя був київським (греко–католицьким)
митрополитом. На цій посаді він часто вимушений був робити непопулярні кроки, але не без особистої
вигоди [Котляр, Кульчицкий 1996]29 . Не варто забувати, що опоненти берестейських уніатів теж на-
лежно цінили силу друкованого слова. Перше повне друковане видання Біблії церковнослов`янською
мовою не тільки в українського, але й в усіх східно- та південнослов’янських народів (“Острозька
Біблія”, 1581) І. Федоровим було здійснено за замовленням авторитетного українського  противника
Берестейської унії князя К.– В. Острозького і супроводжувалося його передмовою. Тобто феномен
Берестейської унії можна вважати своєрідним продуктом інтелектуального і реформаторського руху
обох платформ християнства у генезі першого українського покоління Відродження і Реформації.

Але “Берестейська унія (1596) і опозиція їй розщепили українські церкву і народ і викликали
довготривалу завзяту боротьбу” [Енциклопедія 1993, 116]. Виступи проти унії були одним із головних
напрямів боротьби з Польщею у середині  XVII ст. З часом український католицизм був майже
повністю викинутий за межі територій, що ввійшли до складу Російської імперії.  З  іншого боку,  з
1596 р. установився близький контакт між Українською (Ruthenian) католицькою церквою й Ватика-
ном. У 1596 р. король Польщі Сигізмунд ІІІ Ваза (*1566, 1587 – 1632) – ревний католик, борець проти
Реформації – скасував на користь уніатської церкви права й привілеї Київської православної митро-
полії. З 1596 по 1620 р. у Києві існувала лише католицька митрополія30 . Потім майже 200 років – з
1620 по 1805 р. – у Києві функціонували обидві митрополії. Здійснювалися заходи щодо “універсаль-
ної”, або “загальної унії”, тобто окремі духовні діячі намагалися схрестити православ’я й український
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католицизм. Але з установленням у 1685 р. юрисдикції московського патріархату над київською ми-
трополією  ці євгенічні зусилля припинились. Уніаційний (як і протиуніаційний) процес проектувався на
карти розподілів Європи XVII–XVIII ст. Як наслідок, унія втратила багато позицій на Правобережжі,
але поширилася на Ужгородську (1646), Перемишльську (1692), Львівську (1700), Луцьку (1702) єпархії.
Свідоцтвами наявності у ті часи позитивного потенціалу у відносинах між  православним населянням
України, наприклад, козацьким, і католицьким світом є факти участі козаків, інших православних у
загальній боротьбі проти агресії Османської імперії та Кримського ханства у Півничному
Причорномор‘ї.  Наприклад, за словами Еріха  Лясоти - посла австрійського імператора Рудольфа ІІ
- 20 червня 1594 р. Коло Запорізької Січі на Базавлуку при загрозі з боку Кримського ханства одностайно
схвалило пропозицію “піти на службу до його цісарської величності й віддати за нього життя”. Восени
1627 р. у гавані о. Лесбос Мітілені відбулося повстання 242 невільників-гребців  під проводом
українського шляхтича Марка Якимовського.Повсталі захопили флагманську галеру з ескадри
адмірала Касимбека . Після чого 16 лютого 1628 р. вони ( близько  200 колишніх невільників-
православних)  прибули до Риму і були прийняти Папою Римським Урбаном VIII (1623-1644). Участь
у вирішенні їх долі прийняв також віце-король обох Сіцілій Фердинанд ІІІ Габсбург.  [Мицик, Плохій,
Стороженко 1991].Ці події настільки здивували досвідчених у морських авантюрах европейців, що у
тому ж році одісея козаків була літературно опрацьована (автор Марко Томазо Маранвізіо; видавець
Франческо Онофрі) і декілька разів перевидана італійською, німецькою та польскою мовами. Чимало
українців у той час прийнало безпосередню участь у европейських  подіях, наприклад, Б. Хмельницький
у Тридцятилітньої війни (1618-1648).

Починаючи з І. Мороховського (1596) і І.В. Рутського (1599), багато українців навчаються у
Грецькому коледжі св. Афанасія, заснованому в середині XVI ст. з метою навчання обряду бого-
словів із Сходу. Більш ніж 50 українських василіанців-богословів навчалося в міжнародному коледжі
Святої конгрегації для поширення віри. З 1622 р. і до створення Конгрегації східних церков у 1917 р. він
відповідав за справи уніатської церкви. Українська католицька церква була формально представлена
у Ватикані після 1626 р. повірником Київської митрополії й василіанського чину. Багато єпископів і
митрополитів (наприклад, Рутський, Корсак, Терлецький, Суша) регулярно відвідували Рим. З 1845 р.
до 1897 р. українські католицькі священики навчалися у Греко–Руському (Ruthenian) коледжі. Потім
Римський Папа Лев XІІІ (*1810, 1878–1903), великий прихильник східної (греко-католицької) Церкви,
санкціонував установу Українського Понтифікального коледжу св. Йосифа. Коледж розміщався у
Ватикані до 1932 р., Римський Папа Пій ХІ (*1857, 1922 – 1939) переніс коледж за його межі.

Папа Бенедикт XV (*1854,1914-1922) ретельно вивчав українські справи й у 1918 р. випустив
директиву до встановлення дружніх взаємовідносин з усіма новими незалежними державами, що
сформувалися на теренах колишньої Австро–Угорської імперії. Представником уряду Директорії був
М. Тишкевич, а ЗУНР – П. Карманський. Апостольському представникові в Україні не дозволяли
відвідувати Радянську Україну. Він виконував свої обов’язки з Польщі. Після встановлення радянсь-
кої влади в Східній Україні та узгодження конкордату з Польщею (1925), що неявно визнав польський
контроль над Західною Україною, Ватикан обірвав офіційні дипломатичні стосунки з Україною до
поновлення незалежності країни в 1991 р.

Після ліквідації УГКЦ (“деунізації”) в Україні в 1946 р. у Ватикані відкрився офіційний центр
Галицької митрополії. Багато установ Української Церкви (навчальних, орденських) було переміщено
сюди. Треба відзначити, що притулок у Ватикані знаходили потерпілі не тільки від радянської, але і від
польської влади. Саме тут проходили таємні конклави Українських єпископів у 1929, 1932 рр. Пантеон
Української Церкви (поховання св. Йосафата Кунцевича, Рафаїла Корсака, Йосифа Сембратовича)
частково знаходиться у Ватикані. Після одержання Україною незалежності Ватикан допоміг їй швид-
ко відродити інститути католицької віри. Апофеозом цих зусиль стає візит Івана Павла ІІ до України.
2. Папа Іван Павло ІІ про  століття розколу  Сходу та Заходу  і  шляхах  його  подолання

Церковний розкол греко-римського світу, або розкол між православною й католицькою гілками
християнської віри, офіційно пов`язується з подіями з 16 по 25 липня 1054 р., які вийшли за межі
диспуту двох ревних адептів християнської віри. Немає підстав вважати, що завданням посольства
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св. Лева ІХ (1048 – 1054) було
“слідство” та “винос вироку”  констан-
тинопольським “єретикам”. Навпаки,
у той час як Рим, так і Візантія були
зацікавлені у союзних відносинах. Це
був конфлікт двох амбіційних особис-
тостей. З одного боку виступав патрі-
арх Михайло Керулларій (слабкий бо-
гослов, але жорсткий прихильник “це-
заропапізму ”, який “за своїми обдару-
ваннями скоріше був би на місці на пре-
столі імператорському, ніж патріаршо-
му”) [Поснов 1994, 544]; з другого–
кардинал Гумберт [Лінч 1994, 190],
дуже обізнаний в канонічному праві, але
радикал, завзятий прихильник рефор-
ми католицизму (целібат; відокремлен-
ня від світської влади, ідеї “папоцеза-
ризму” в “Dictatus papae”. заборона
симонізму), пов“язаної з іменами Пап
св. Лева ІХ, св. Григорія VII (1073 – 1085). Перетворення богословського диспу ту в ескалацію
конфлікту (після перемоги на колоквіумі легати вже три місяці як померлого Папи св. Лева ІХ
(†19.04.1054) проголошують анафему константинопольському патріархові Михайлу Керулларію та
деяким іншим духовним особам візантійської церкви; потім посланці Риму анафемуються Керул-
ларієм та його підлеглими) мало великі наслідки. Собору патріарха Михайла однобічно надається
рівень Вселенського, й анафема легатів набуває значення загального осудження латинян. Шляхом
розриву царгородські патріархи  проголошують незалежність від Римської Церкви. Трьохсотлітня
заплутана інтрига відносин Римської Церкви і Константинопольських патріархів та імператорів, яка
почала особливо загострюватися у часи патріархату Фотія (857 – 870; 877 – 886), набула розв`язки.

Пізніше проведений з обох  боків (католицького і православного) аналіз подій, пов`язаних з
розділенням християнської церкви, показує, що на межі першого та другого тисячоліть, крім відвертої
чи напіввідвертої боротьби за владу між Римом і Візантією, не існувало ніяких інших вагомих причин
розподілу. Відмінності літургійного, канонічного, обрядового характеру не можуть вважатися до-
статніми для розділення. Тобто є усі підстави вважати християнську церкву на початку другого тися-
чоліття єдиною. Тому практично відразу після подій літа 1054 р. постало питання про возз’єднання
двох церков. Але пройшла ще майже тисяча років, поки верховні ієрархи обох церков –- Павло VI і
Афінагор I – домовилися 7 грудня 1965 р. викреслити “із пам’яті і з нинішньої історії церкви проголо-
шення у 1054 р. взаємного відлучення” [Иоанн Павел ІІ 1993, 147]. Лише у липні 1967 р. Папа Павло
VI вперше відвідав Константинопольську  церкву, а у жовтні того ж року відбувся візит-відповідь
Константинопольського патріарха Афінагора І.

У Римській церкві довгий час рішення питання примирення шукали на шляхах унії. Оновлення
східної політики католицизму пов`язане з ім`ям Папи Римського Івана ХХІІІ (1958 – 1963).Новий
підхід  до цієї проблеми прийняв  ХХІ Вселенський, або ІІ Ватиканський, собор (1962 – 1965), оголо-
сивши політику екуменізму. Її суттю є єдність світу в його різноманітті і ... ніякого прозелітства. В
особі Папи Римського Павла VI (1963 – 1978) оновлена східна політика одержала подальший розви-
ток. Найбільшим послідовником нового руху єднання двох Церков виступає Папа Римський Іван
Павло ІІ. На другий рік після свого обрання на проповіді за Божественною літургією, яка була відслу-
жена Вселенським Патріархом Дімітриєм у свято св. Апостола Андрія (собор св. Георгія у Фінарі 30
листопада 1979 р.), він казав про себе: “Мої зачинання лежать у руслі діяльності Івана ХХIII. Вони
підхоплюють і продовжують пам`ятні започаткування мого попередника Павла VI” [Иоанн Павел ІІ
1993, 27]. Ще він сказав: “чи не у тому бажання Христа, чи не в тому воля Святого Духа, щоб цей
Папа-поляк, Папа-слов`янин виявив нині духовну єдність християнської Європи?” В чому ж нині ду-
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ховна єдність християнської Європи? Ми знаємо, що християнська єдність Європи складається з двох
великих традицій: Заходу й Сходу. ... У наших землях гостинно зустрічали ці чудесні традиції, що
беруть початок у новому Римі – Константинополі; але разом з тим ми хотіли б голосно звернутися до
наших братів, що виражають традиції східного християнства, щоб ... тепер, в епоху пошуків нової
християнської єдності, в епоху нового екуменізму, вони співпрацювали з нами в цій великій справі, у
якій з нами Дух Святий.”31

Кілька разів Папа Іван Павло ІІ використовував метафору В`яч. Іванова (1866 – 1949) в його
признанні в тому, що тільки у базиліці св. Петра він “ ... уперше відчув себе православним у повному
розумінні цього слова” і що йому здається, що без “іншої половини живого того скарбу святості й
благодаті” він дихає “подібно сухотним однією тільки легенею”. Іван Павло ІІ казав так: “Як христи-
янам, скажу навіть, як католикам, нам неможливо дихати однією легенею; треба мати дві легені -
східну і західну” [Иоанн Павел ІІ 1993, 78]. Крім В`яч. Іванова, відомо ще чимало православних, які
були прихильниками екуменізму. “Пророком і мучеником екуменізму” вважається В. Соловйов [Со-
ловьев 1999]. Його роботи, присвячені взаєморозумінню та співпраці обох церков, подоланню розколу
й поверненню до єдності, випередили час. На початку ХХ ст. екуменізм запропонували протестанти
[Універсальний… 1999, 464 – 465]. Католицькі принципи екуменізму подані у рішеннях ІІ Ватикансь-
кого собору (1962 – 1965). Усі Папи римські з 50-х років  –  Пій ХІІ (*1876, 1939 – 1958), Іван ХХІІІ
(*1881, 1958 – 1963), Павло VІ (*1897, 1963 – 1978), Іван Павло І (*1912, 1978), нинішній Іван Павло ІІ
діяли в одному напрямку боротьби за мир у релігійному, соціальному, політичному аспектах. Не в
останню чергу і їх  зусиллями досягнуто політичне розблокування Європи.

За вихідну точку нового курсу на з`єднання двох церков можна вважати енцикліку Папи Лева
ХІІІ “Grande mumus” (”Велике служіння”) від 30 вересня 1880 р., якою до календаря католицької
Церкви включається святкування православних святих Кирила та Мефодія32  [Leonis XIII, 125 –
137].  Про близькість католицької і візантійської моделей  християнської віри  тих часів свідчать
Київські глаголичні листки, які на 95 % складаються з перекладу  з латинської мови на старослов’янську
західно-християнської меси . Усі сім листків однієї з найдавніших (Х ст.) глаголічних пам’яток, яку у
свій час подарував Київській духовній академії її вихованець, пізніше – начальник Російської духовної
місії в Єрусалимі архімандрит Антонін (Андрій Іванович Капустін, свідчать про те, що це можливо
найперший  зразок духовної православної літератури був присвячений  саме західному церковному
обряду [Німчук 1993].

Іван Павло ІІ ще більше підняв статус цих святих, оголосивши їх Співпокровителями (подібно
св. Бенедикту, за Апостоличним посланням від 24 листопада 1960 р. “Pacis nuntius” Павла VI першо-
му Співпокровителю) Європи. Це відбулося вже на другому році понтифікату Папи Івана Павла  ІІ. У
його Апостоличному посланні ”Egregiae virtutis” (“За безприкладне подвижництво”) від 31 грудня
1980 р. ідею приєднання католицької Церкви до шанування православних святих  можна зрозуміти з
таких слів: “Кирило і Мефодій несли своє місіонерське служіння в єдності як з Константинопольською
Церквою, що їх послала, так і з Римським престолом св. Петра, що підтвердив їхню місію, виявляючи
в такий спосіб єдність Церкви, яка у роки  їхнього життя і праці не була ввергнута в сумний розкол між
Сходом і Заходом, незважаючи на серйозну напруженість, властиву в той час відносинам між Римом
і Константинополем” [Иоанн Павел ІІ 1993, 32]. Ця думка ще раз повторюється у енцикліці Slavorum
apostoli (“Апостоли слов`ян”): “вважали своїм обов`язком –  вони, піддані Східної імперії і вірні чада
Константинопольського патріарха,  –   звітувати перед Римським Первосвящеником у своїй
місіонерській діяльності і віддавати на його суд, у надії заслужити схвалення, те вчення, яке вони
використовували і проповідували, літургійні книги, написані слов`янською мовою, і прийняті ними ме-
тоди євангелізації цих народів” [Иоанн Павел ІІ 1993, 78].

Іван Павло ІІ дає практичні приклади порозуміння. У Пшемислі він допоміг греко-католикам  –
передав їм кармелітський храм [Иоанн Павел ІІ 1993, 229]. Але стосунки греко-католиків з римо-
католиками не єдина складова процесу примирення на теренах України. Існує відносно молодий міжпра-
вославний конфлікт, який загострився після того, як 22 червня 1992 р. митрополит Філарет задеклару-
вав утворення нової церкви. “Природно, що активність церковнотворчої роботи зі створення УПЦ
КП, яка спостерігалася від часу проголошення цієї церкви, була б неможливою, якби не спиралася на
державну підтримку. В питанні протистояння двох найбільших православних церков –  УПЦ, яка
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перебуває в канонічній єдності з РПЦ, і УПЦ Київського Патріархату  – держава відійшла від посе-
редницьких, арбітражних функцій, що лише поглибило конфлікт між ними й актуалізувало медіаторсь-
ке втручання в міжправославне протистояння в Україні і міжнародних релігійних організацій”[Історія
1997, 285]. Зараз “на арені українського православного життя з`явилася й четверта церква... Якщо у
вітчизняному православ`ї не відбудеться докорінної зміни, подібної до “аджорнаменто” в католицизмі,
якщо українське православ`я не мобілізує внутрішніх сил для вирішення своїх колізій і подолання
відцентричних прагнень, не навчиться жити за умов демократичного суспільства, то за два-три по-
коління воно зайде в глухий кут”[Історія  1997, 294]. Вихід з міжцерковного конфлікту автори “Історії
...” бачать на шляху спільних екуменічних дій “в напрямі морального, духовного відродження ук-
раїнського народу ...” [Історія 1997, 295]. І там же: “Екуменічний досвід – досить різноманітний за
формами і багатий за змістом спільних дій – мають християнські церкви Європи й Америки. Конче
потрібно запозичити цей досвід, примножувати його й активно розвивати український екуменізм”.

Українському екуменістичному рухові можна скористатись майже півстолітнім екуменістич-
ним досвідом католицької Церкви. Треба пам”ятати, що “дві Церкви–сестри цвіли разом, як дві ве-
ликі, стійкі традиції однієї Церкви Христової, які доповнюють одна одну” і треба брати курс на прими-
рення всіх ворогуючих гілок християнської віри. Точкою звороту до цього може стати візит до Ук-
раїни Святійшого Отця, який сказав: “Цей богословський діалог, що зав`язується, буде мати за мету
подолання ще існуючого між ними непорозуміння й розбіжності, якщо не на рівні віри, то на рівні
теологічного виховання” [Иоанн Павел ІІ 1993, 29].

З наведених роздумів Папи Римського Івана Павла ІІ, випливає, що  століттям конфронтації
православної та католицької гілок християнства повинен настати кінець. Візит Понтифіка – це ще
один великий крок на шляху подолання розриву Сходу й Заходу. Лише чотири православних країни
мали за честь приймати у себе Посланця миру. Україні випадає шана бути ще однією, а за світовим
значенням цього візиту, можливо, першою.

ВИСНОВКИ
Візит Івана Павла ІІ підтверджує пророцтво, яке було оприлюднене ним 21 рік тому: “зоря

третього тисячоліття побачить нас (католиків і православних. – Авт.) знову поруч, в повному спілку-
ванні, разом виступаючими перед обличчям світу ...” Найбільш рішучі кроки на шляху порозуміння
Рима і Константинополя були зроблені Іваном Павлом ІІ, першим за усю 2000–річну історію христи-
янства Папою-слов’янином. Якщо згадати, що доля одного з найперших римських пап – св. Климен-
та І – також пов’язана з територією сучасної України, і його мощами освячена православна релігія, то
візит Папи Римського до України набуває особливо символічного значення.

1. В Україні ХХІ ст. надається велике значення створенню мосту між західним і східним обря-
дами віросповідання і ширше – між Сходом і Заходом Європи. Подолання розриву між православною
й католицькою Церквами – це гуманітарна складова вступного внеску України при її входженні до
європейської спільноти, де в одному економічному, військовому, владному, юридичному просторах
живе населення реформаторських, контрреформаторських, православних і мусульманської конфесій.

2. Наслідком візиту має стати поглиблення єдності насамперед саме українського суспільства.
Тобто вирішення проблеми подолання розколу християн Сходу та Заходу повинно стати дієвим при-
кладом толерантності, гармонізації внутріполітичного життя України шляхом діалогу. Приклад Бал-
кан нагадує, що епоха релігійних війн у Європі, нібито забута у минулому, може повторитись. Тому
внутрішньополітичний аспект візиту Папи одночасно являє важливу умову забезпечення європейсь-
кої стабільності.

3. Світська історія зв`язків між Ватиканом і Україною, яка налічує майже дві тисячі років,
досліджена ще недостатньо. В України й Ватикані існує об`єктивна потреба й одночасно великі ре-
сурси посилення спільної наукової діяльності у царині сходознавчих досліджень у ракурсі Orientelia
Christiana. Ще є багато проблем і питань із теології, історії, патрології, літургії, археології та інших
питань християнського Сходу.

1 Pacis nuntius - посланець миру.
2 Автори складають щиру подяку Медіа-центру Римсько-католицької Церкви в Україні (Roman

Catholic Church in Ukraine Media-Center) за допомогу  і підтримку  у підготовці статті.
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Гаврилюк Н. О., Тимченко М. П.

3 Цит. за:  [Иоанн Павел ІI 1993, 12].
4 За даними [Meyers 1980, 174] час понтифікацтва св. Климента  визначено  як 92 - 101 (?).

Сукупність даних про переміщення св. Климента І та його мощів (Рим – Херсонес – Рим – Херсонес–
Київ) близька до агіографічної легенди.

5 Про назву Десятинної церкви див. докладніше: [Кабанець 2000, 59 – 67].
6 Ввів у римську літургію молитву “Credo” з словом “Filioque”, що, на відміну від православної

церкви, підкреслює віру у те, що Святий Дух сходить як від Бога–Отця, так і від Бога–Сина.
7 Князь, що послав розкішну мантію для поховання св. Адальберта Войцевича у Гньозно.
8 Св. Папа Григорій VII у цей же самий рік –1075 р. – розробив програму оновлення церкви

(Григоріанська реформа). Суть її–підвищення світського і абсолютизація духовного авторитету
Апостольського Престолу. Саме до папи Григорія VII у замок Каносса приходив каятися  в січні
1077 р. німецький імператор Генріх ІV.

9 Виходячи з цього, приблизно за два століття до епохи Данила Галицького,  першим українським
королем був призначений  Папою Римським  київський князь Ізяслав, старший син Ярослава Мудрого.

10 У 1089–1095 рр. був одружений з княжною Євпраксією, дочкою Всеволода Ярославовича
(1030–1093), вдовою маркграфа  Генріха Високого.

11 Подібно кардиналу Гумберту 70–80 років тому, який несе персональну відповідальність з
боку католицизму за розкол християнства на дві гілки (1054), Бернар Клервоський  також був “святішим
за Папу”. Завдяки підтримці очолюваного  Клервоським ордену цістерціанців, папами були обрані
Інокентій ІІ (1130–1143) та Євген ІІІ (1145–1153), які продовжили бурхливу реформаторську діяльність
пап-реалізаторів реформи католицької церкви Григорія VII (1073–1085), Урбана ІІ (1088–1099), Калікста
ІІ (Бургундця, 1119–1124), Гонорія ІІ (1124-1130). Ввідголосом боротьби за світове поширення
католицької церкви, посилення обсягу прав та повноважень Папи, у тому числі безпосередньо на
світську владу, були визначення єретичним вчення про відокремлення духовної і світської влади
Арнольда Брешианського (1110-1155), учня  видатного філософа Абеляра; заклики до “енергійних”,
включно до фізичного знищення некатолицького населення, дій на сході. Практику здійснення цих
закликів і показує історія другого хрестового походу на Близький Схід. До руського населення у той
час просто “руки не дійшли”.

12 У 1241 р. Батий взяв і спалив Краків; одержав перемогу у битві при Легніці (9.04.1241), у якій
були розгромлені з`єднані війська Тевтонського ордену, поляків та сілезців під керівництвом Генріха
Побожного; спалив Будапешт.

13 Точніше –Ліону, бо у ці часи курія вимушена була шукати політичного притулку у Франції.
14 Петра Акеровича – ігумена монастиря Спаса на Берестові.
15 У подорожі взяв участь 47–річний францисканець Бенедикт Поляк (1200–1280), який

вважається першим  польським мандрівником.
16 Успіху його справи допоміг княжий з`їзд, на якому була присутня зокрема, двоюрідна бабка–

католичка Данила і Василька Романовичів.
17 Іван–це християнське ім`я великого князя Галицько–Волинського Данила [Большакова 1976,

123]
18 Під тиском ханських намісників він навіть повинен був брати участь в їхніх походах проти

Литви, проти католицького Заходу.
19 Цитується за: [Рамм 1957, 192].
20 Автор реформи календаря.
21З “точки зору католицького капітулу Кракова книжки Ш. Фіоля були єрессю і тому його друкарню

було розгромлено, а книжкову продукцію конфісковано” того  ж року [Ісаєвич 1975, 18-19].
22 Деякі деталі (з точки зору опонентів: таємність, келійність, групівщина, неканонічність,

подвійність стандартів і т.д.) такого звернення можливо уявити, якщо звернутися до актів деунізації
1945-1950 рр., інсценованих правлячими колами СРСР на землях Галицької й Карпатської України.

23 “Негативом” його понтифікату була активізація інквізиції, зокрема  спалення Дж. Бруно (нар.
1548), за що римським папам другої половини ХХ ст.довелося каятися. Папа війшов у історію як
організатор пишної зустрічі ювілейного–1600 – року, на яку прибуло три мільйони прочан.
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24 Наприклад, деякі автори вважають унію “сурогатом з`єднання вір” [Ковальский 1991, 192].
25 Реформація регіонально співпадала з центрами книгодрукування, а роки життя М. Лютера –

–(1483–1546) і розповсюдження його вчення припали на часи, коли книговидавнича діяльність стала
комерційною, тобто “масовою”.

26 “Консервативний” папа Климент VIII відзначився виданням нового перекладу Біблії.
27 “Очевидно, Ю. Дрогобич подав свій прогностик до друку, сподіваючись заробити трохи грошей

собі на прожиття” [Ісаєвич 1972, 85]. З кінця XV ст. прогностики стали улюбленим новорічним
виданням.

28 Крім того, Ф. Скарина був признаним вченим-медиком і одержав   у 1512 р. ступінь доктора
в університеті  Падуї [Францыск… 1988, 218].

29Тобто у життєвому шляху І. Потія можна бачити приклад типової метаморфози ліберальних
поглядів у якийсь вид їх протилежності.

30 Є непоодинокі свідоцтва про те, що як перші, так і останні роки тимчасової конфесійної
монополії католицької митрополії у Києві були драматичними, навіть трагічними. Одного з головних
провідників Берестейської унії Іпатія Потія, призначеного архімандритом Києво-Печерської лаври,
міщани і козаки не впустили до монастиря. А. Грековича –намісника уніатського митрополита  було
втоплено у Дніпрі у 1618 р. [Історія 1979, 234].

31 З виступу перед учасниками міжнародного симпозіуму за темою “В`ячеслав Іванов і культура
його часу” 28.5.1983 р.[Иоанн Павел ІІ 1993, 77].

32 Це свято припадало на 7 липня (це число у деяких слов`янських країнах ще залишається у
церковному календарі), а після літургійних реформ ІІ Ватиканського Собору – 14 лютого.
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ДАВНЯ РУСЬ ТА ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

Відмінності у віросповіданні за доби середньовіччя мали величезний вплив на розвиток міжна-
родних відносин. У ті часи фактично склалися  угруповання (або системи) держав, які сповідували
одну релігію. Це  призводило до поділу світу за конфесійно-світоглядним  принципом  на  “своїх” і
“чужих”. Конкретніше, для народів Європи світ чітко розмежовувався на християнський та нехрис-
тиянський, де завдяки силі впливу та могутності особливе місце займали мусульманські держави.

Хрестові походи – величезний тривалий геополітичний конфлікт християнських держав з “іно-
вірцями” — у вітчизняній історіографії (дореволюційній та радянській) довгий час трактувалися
спрощено. На оцінку діянь хрестоносців істориками Російської імперії природно впливав релігійно-
ідеологічний фактор, перш за все позиція православної церкви. За радянський час їх найчастіше
трактували як грабіжницькі війни європейських феодалів проти вільнолюбних народів Сходу.

Зрозуміло, що навіть  сама постановка питання про участь Русі в хрестових походах  довгий
час  могла  розглядатися спочатку як крамольна, а пізніше, в часи певної “відлиги”, з певним “пат-
ріотичним” скепсисом. На це впливала і та обставина, що тодішній православний “старший брат”
Русі – Візантія представлялася в нашій літературі не як один з активних учасників хрестоносного
руху, а лише як країна, що постійно потерпала від хрестоносців, і зазнала жахливих втрат внаслідок
проведення четвертого хрестового походу. Це ж саме слід сказати і про християнську (монофізітську)
Кілікійську Вірменію,  яка насправді в той час перебувала в жорстокій та тривалій  конфронтації  з
країнами мусульманського світу, перш за все з турками-сельджуками.

Необхідно зазначити, що “класичні” хрестові походи, (як вони частіше уявляються в історіог-
рафічній традиції) і за часом здійснення, і за територією  їх проведення значно менші, ніж загальний
комплекс конфліктів під релігійними прапорами європейських держав з країнами та народами, що
сповідували інші релігії. І тут, що цікаво, у серйозному протиріччі опиняються географічні та істо-
рико-політичні орієнтири типу “Схід—Захід”, оскільки найбільш тривалий конфлікт християн з
мусульманами відбувався на крайньому заході  Європи – на Піренейському півострові (з моменту
захоплення вестготського королівства арабами в VII ст. і до кінця   XV ст., коли було ліквідовано
Кордовський емірат). Боротьба західноєвропейських країн з мусульманами у ХІ – ХІІІ ст. досить
швидко переросла у тривалий конфлікт перших проти Османської імперії, і мабуть, не випадково,
що над католицькими соборами і зараз височить під хрестом півмісяць як символ перемоги однієї
релігії над іншою. Завершуючи вступні нотатки, зазначу, що в Радянському Союзі найбільш автори-
тетним і у певній мірі єдиним відомим фахівцем з вивчення історії хрестоносного  руху на сході був
М.А.Заборов, для кого ця тема була другою за значенням, оскільки головною проблематикою досл-
іджень вченого було вивчення історії міжнародного робочого руху в ХХ ст. Остання обставина не
могла не позначитися на трактуваннях істориком подій та явищ далекого минулого [Заборов 1956;
Заборов 1971; Заборов 1972; Заборов 1980].

Традиційно при розгляді обставин, що призвели до виникнення хрестових походів перш за все
називають прагнення мешканців католицької Європи визволити “святі місця”, а також невдоволен-
ня, що виникло на Заході внаслідок численних конфліктів мусульман з християнськими паломника-
ми, що відвідували Близький Схід. На формування відповідних настроїв у населення Західної Євро-
пи вплинув  ряд важливих подій, що передували початку руху хрестоносців.  На Піренеях у 1085 р.
кастильський король Альфонс VI Хоробрий розбив арабів біля Толедо, в чому йому допомагали
загони французьких та германських рицарів. Дещо пізніше на боці іспанських християн у війні з
маврами братимуть участь майбутні учасники першого хрестового походу Раймунд Тулузький та
Гійом Шарпант’є. Жорсткі зіткнення відбувалися в цей час між католицькими рицарями та арабами
на півдні Італії та в Сицилії [Заборов 1980, 21—24 ].

Одним з найважливіших механізмів хрестоносного руху був союз папства та рицарства. Саме
римська курія, використовуючи посилення свого впливу в середині ХІ ст., стала ініціатором походів
на Схід, за наслідками яких папство прагнуло посилитись не тільки на Сході, а й на Заході. Крім
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цього, римські понтифіки прагнули підкорити язичників та православних престолу святого Петра.
Зокрема, 17 квітня 1075 р. Папа Григорій VIІ  в листі до київського князя Ізяслава Ярославича
висловив свої претензії на світове панування [Historica… 1841, 1]. Цей же Папа і був першим ініціа-
тором походу проти “невірних”, ідею здійснення якого він висловив у 1074 р. [Эпоха… 1999, 348].
Проте реалізувати її йому не дала можливості тривала  боротьба з германськими імператорами
(конфлікт за інвеституру).

Під час  собору, який скликав у 1093 р. Папа Урбан ІІ в італійському місті П’яченці, грецьким
посольством було порушено питання про допомогу західних християн візантійцям у боротьбі проти
турків.  Дійсно, з середини ХІ ст. одна з найбільших християнських країн –   Візантійська імперія
починає все більше і більше потерпати на зовнішньополітичній арені, де з півночі та зі сходу на неї
тиснуть кочівники. Мова перш за все йде про племена, які називалися огузами й мешкали наприкінці
ІХ ст. в північно-східному Прикаспії. Протягом Х ст. відбувається поступове переселення основної
маси огузів на захід, внаслідок чого спостерігається  процес розкладу єдиного огузького етнічного
масиву. Основна їх частина мігрувала через Іранське нагір’я у Малу Азію, де у другій половині ХІ
ст. утворилася держава турків-сельджуків, а згодом саме ці турки стали чи не головними суперника-
ми хрестоносців на Сході. Інша група огузів, яка отримала назву торків, на початку ХІ ст. проникла
у причорноморські степи.

У середині ХІ ст. більшість з них  попрямувала на Балкани. Так, за результатами дослідження
В.Г.Васильєвського, саме у вересні 1064 р. сюди прийшла величезна орда огузів. Вчений називає
кількість цих кочівників – 600 тис., але ця цифра взята з вивчення візантійських джерел (хроніки
Михаїла Атталіата) і можливо є перебільшеною [Васильевский 1908, 26]. Можна думати, що значно
пізніше саме перебування цих торків на Балканах полегшило проникнення сюди їх одноплемін-
ників, які прийшли сюди з Малої Азії. Таким чином, візантійцям довелося вести війну “на два фрон-
ти” – на півночі та на сході – фактично з одним і тим же (за етнічним походженням) кочовим наро-
дом. Дещо раніше торків у першій половині ХІ ст. на Балкани прийшли значні за чисельністю угрупо-
вання печенігів. Зазначимо, що останні залишалися  серйозною загрозою для греків і у другій поло-
вині ХІ ст., тобто в час, коли на Русі про  них як про серйозного ворога вже почали забувати. На-
решті,  вже наприкінці ХІ ст. через Дунай починають здійснювати напади половці [Князький 2000,
121—129].

За таких умов константинопольський двір, не маючи достатньо сил для протистояння напад-
никам, з надією дивився на “єдиновірні” християнські країни Західної Європи, де  в цей час набули
популярності  ідеї “священної” війни з язичниками. Але плани та наміри Константинополя і Рима у
їх зовнішньополітичній діяльності за багатьма показниками не збігалися. Головний ініціатор та ру-
шійна сила хрестоносного руху – римська курія фактично боролася за створення великої теократич-
ної держави під егідою папства. Ідеологічне обґрунтування ідеї “папоцезаризму”, тобто підкорення
папству всіх світських монархів знайшло відбиття у відомому трактаті “Dictatus papae” [Средневе-
ковье… 1913, 45]. Ясна річ, що така концепція розвитку католицизму постійно знаходилася в конфлікті
з тенденцією до розвитку національних централізованих держав, які в ті часи тільки починали по-
ступово виникати на карті Європи. Суперечності між римським та константинопольським релігій-
ними центрами призводять 1054 р. до офіційного розколу християнського світу, коли папські по-
сланці на чолі з кардиналом Гумбертом привезли до Константинополя і поклали біля святого пре-
столу в храмі св.Софії грамоти, в яких  відлучали від церкви всіх послідовників патріарха Михаїла
Керуларія [Magolias  1982, 113—116].

З середини ХІ ст. західні і східні церковники починають вести полеміку з питань віри, в яку
поступово було втягнено духовенство всіх  християнських країн, в тому числі й Русі. Проте у перші
десятиліття після “розколу” теологічні розбіжності не створювали нездоланних перешкод між пра-
вославними та католицькими державами: теологічна полеміка часто вичерпувала себе, загасала,
після чого починалися переговори щодо відновлення єдності християнського світу. Ініціаторами ос-
танніх частіше всього були грецькі політики та ідеологи, що було пов’язано з тяжким внутрішнім та
зовнішньополітичним становищем Візантійської Імперії.
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Зазначимо, що нова хвиля значних протиріч між Візантією та західним світом виникла на більш
практичній ниві вже внаслідок проведення хрестових походів, оскільки грекам довелося у повній мірі
відчути на “власній шкурі” наслідки перебування у Візантії численних та погано керованих військ
хрестоносців. Ясна річ, що і в питаннях проведення військових акцій проти мусульман у ватажків
хрестоносців та у візантійських монархів було багато розходжень.

Характерним явищем для розвитку давньоруської церкви цієї доби була наявність елементів
релігійної терпимості. Так, один із найбільш видатних релігійних діячів Русі Феодосій Печерський
наголошував: “Ìèëóé íå òîëüêî ñâîåÿ âåðû, íî è ÷þæèÿ, àùå íàãà èëè ãîëîäíà èëè çèìîþ èëè
áåäîþ îäåðæèìà, àùå òî áóäå æèäîâèí, èëè ñðàöèí. Èëè áîëãàðèí, èëè åðåòèê, èëè ëàòèíÿíèí
èëè îò âñåõ ïîãàíûõ – âñÿêîãî ïîæàóé è èçáàâè îò áåäû ÿ, ÿêî ìîæåøè” [Патерик… 1911, 133].
Щоправда, в цій проповіді милосердя християнський ідеолог, віддаючи традиційну данину суспіль-
ним настроям тієї епохи, протиставляє християн-русів прихильникам інших релігій.

Аналогічні прояви терпимості щодо західного варіанту християнства характерні і для твору
чернігівського ігумена Данила,  який незабаром після першого хрестового походу здійснив подорож
до Ієрусалиму (1107 р.), жив при дворі “охоронця гроба господня” та володаря Ієрусалимського коро-
лівства Балдуїна Фландрського. Разом з рицарями останнього Данило подорожував по містах, які
контролювали хрестоносці. В розповіді про свою мандрівку давньоруський монах не приховує свого
доброго ставлення до хрестоносців, які визволили від мусульман “святі землі”. Проте у цьому творі
відчутні і певні антилатинські мотиви, оскільки головну мету своєї місії давньоруський паломник
вбачав в уславленні Русі: “Àç ïîñòàâèë êàíäèëî íà ãðîáå ñâÿòåìü îò âñåÿ Ðóñüñêèÿ çåìëè”
[Книга… 1984, 74—75 ].

Як доводить французький історик В.Гулдсдофф, винятковий прийом Данила королем хресто-
носців, дозвіл оглянути фортецю в Ієрусалимі, відвідати  фортеці на підході до Бейруту пов’язані з
тим, що давньоруський монах вів переговори з Балдуїном про участь у хрестоносному русі норвезь-
кого короля Сігурда. Дійсно, в 1111 р. велика армія хрестоносців з Норвегії (біля  10 тис. воїнів)
прибула до Акри, що допомогло Балдуїну захопити у мусульман Бейрут [Gultzdoff  1983, 526—527].

Зацікавленість Русі ідеєю хрестових походів була викликана не лише релігійними причинами.
Вона обумовлювалася напруженою боротьбою східних слов’ян з новою хвилею кочівників, що нако-
тилася на причорноморські степи у другій чверті ХІ ст. Розповідаючи про розгром коаліцією давньо-
руських князів кочовиків-торків, київський літописець наголошує, що останні “áîæüèì ãíåâîì ãî-
íèìû îò çèìû, äðóçè æå ãëàäîì, èíè æå ìîðîì è ñóäîì áîæüèì. Òàêî áîã èçáàâè õðåñòüÿíû îò
ïîãàíûõ” [Повесть… 1950, 109]. У такий  спосіб на сторінках давньоруських політичних трактатів
при оцінці подій міжнародного життя з’являються і поширюються ідеї боротьби християн з язични-
ками, тобто фактично ідеї хрестових походів, які викладаються у типовій для середньовіччя церков-
но-релігійній формі.

Ще більш напруженою у другій половині ХІ – на початку ХІІ ст. була боротьба Русі з половця-
ми. Необхідно зазначити, що тоді кочовики вдиралися в глибину східнослов’янських земель, грабу-
вали околиці південноруських міст, перш за все Києва та Переяславля, виводили у степ численних
полонених і захоплювали велику воєнну здобич. Одночасно половецькі хани здійснили наприкінці ХІ
ст. серію широкомасштабних походів на захід, завдавши великої шкоди польським та угорським
землям [Галл Аноним 1961, 81—82; Chronici…1936, 412—414, 424—425; Chronicon… 1937, 80].

Велика загроза для Русі експансії половецьких орд змусила на початку ХІІ ст. князів Свято-
полка Ізяславича та Володимира Всеволодовича “Мономаха” організувати серії виправ у степ. Ха-
рактеризуючи переможні походи давньоруських князів 1103, 1109, 1110, 1111 рр., під час яких давньо-
руські дружини завоювали половецькі міста на Сіверському Донці, доходили до Азовського моря,
Б.О.Рибаков охарактеризував ці військові кампанії як “хрестові походи”, оскільки вони здійснювали-
ся як типові для того часу релігійні війни, в яких активну участь брало православне духівництво
[Рыбаков 1982, 459]. Перемога давньоруських князів у цій боротьбі на довгий час ліквідувала поло-
вецьку загрозу як для Русі, так і для її західних сусідів. Не випадково, описуючи перемогу руських
дружин над половцями, київський літописець підкреслює, що звістки про неї дійшли до багатьох
країн, навіть до віддаленого Риму [Повесть… 1950, 195].
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Аналіз передумов першого хрестового походу дає підстави зробити висновок, що хрестові
походи  як явище в самому широкому розумінні необхідно розглядати в контексті загального розвит-
ку суспільства в добу середньовіччя і взаємин, які тоді склалися між державами та народами. Супе-
речності, які виникали, значно посилювалися між державами та народами, що сповідували різні
світові релігії, набували під впливом конфесійно-світоглядного фактору своєрідної форми. Саме ця
обставина дає підстави з певними застереженнями розглядати тривалий конфлікт між різними за
релігійними ознаками державами та народами як конфлікт глобальних систем держав та народів.
Проте цей конфлікт мав суттєві відмінності на кожному конкретному хронологічному зрізі, на його
розвиток в конкретних обставинах впливали місцеві особливості.

Саме  тому в загальній історії боротьби християнського світу з нехристиянським, в історії
хрестоносного руху ХІ – ХІІІ ст. необхідно окремо розглядати походи  військ хрестоносців  на Схід,
боротьбу християнських держав на Піренейському півострові проти арабів, конфлікти християнсь-
ких володарів з арабами в Південній Італії та Сицилії тощо. Однозначно, що боротьба Русі проти
половців мала всі ознаки релігійно-ідеологічного та релігійно-політичного конфлікту, який за змістом
та формою можна порівнювати не з подіями на Близькому Сході, а з багатолітньою війною на Піре-
нейському півострові, яка отримала назву “реконкіста” (відвоювання).

Для розуміння подій кінця ХІ – початку ХІІ ст. та історії наступних хрестових походів важли-
вою обставиною є те, що самій християнській релігійно-політичній наддержавній системі були при-
таманні серйозні протиріччя. Це перш за все протиріччя між католицьким Заходом, з усіма держава-
ми, що сповідували католицизм, та православною Візантією та іншими державами, де поширюва-
лося візантійське християнство. В самій західній Європі стрижневим був конфлікт двох тенденцій.
З одного боку, римська курія прагнула створити загальноєвропейську (а згодом і загальносвітову)
конфесійну супердержаву на чолі з Папою, а з іншого – поступово викристалізовувався процес ство-
рення централізованих національних держав.

Головним союзником папства та католицької церкви в хрестоносному русі було рицарство.
Одночасно християнські монархи не дуже охоче підтримували ідею проведення походів, оскільки
участь в них шкодила національним інтересам їх держав і об’єктивно в разі успіху в першу чергу
посилювала папство. Останнє по мірі посилення своєї могутності прагнуло поширювати свій вплив
не тільки на Близький Схід, а й на країни та народи, де взагалі не була поширена католицька релігія.
Важливим знаряддям в цьому процесі перш за все були монахи-місіонери, які задовго до початку
хрестових походів розпочали активну діяльність серед “невірних”. Із західними місіонерами Русь
познайомилася майже за сто років до початку хрестових походів. Відомо, що в правління княгині
Ольги в Києві побувала місія германського архієпископа Адальберта та в 1008 р. у столиці Русі
побував авторитетний католицький діяч — місійний архієпископ Бруно Кверфуртський. Останній
перед подорожжю до Русі здійснив мандрівку до язичників-угорців, а тепер у Східній Європі праг-
нув навернути до християнства печенігів [ Про Бруно див.: Древняя… 1999, 313—317; Widera 1959,
365—370; Алпатов 1973, 71—74].

Вже в ході першого хрестового походу стало зрозуміло, що недисципліноване західноєвро-
пейське рицарство само по собі не є достатнім знаряддям для реалізації планів папства. До цього
слід додати, що рицарі були представниками світської частини панівного класу, на чолі якого стояли
суверени держав, противники посилення папства – королі. Саме тому невдовзі на землях, захопле-
них на Сході хрестоносцями, виникли воєнно-чернецькі ордени тамплієрів та іоаннітів, які були
симбіозом місіонерів та воїнів. На Піренейському півострові були створені ордени монахів-воїнів –
Калатрава, Алькантара та Сант’яго. В добу хрестових походів навіть склався у світогляді ідеальний
тип воїна, яким був рицар-монах [Гуревич 1972, 223].

У середині ХІІ ст. сфера дії хрестоносців на чолі з папством розширяється. 1147 року хресто-
носці допомогли португальцям відвоювати Лісабон. У полі зору курії опиняються нехристиянські
народи Європи, з якими до цього не одне століття воювали східнонімецькі феодали. Того ж року, коли
розпочався другий хрестовий похід, Рим проголосив, що боротьба з полабськими та прибалтійськи-
ми народами є також частиною загального хрестоносного руху, тим самим папство фактично пере-
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хопило ініціативу в боротьбі з європейськими “невірними” у східногерманських герцогів. Цікаво,
що в  цьому поході разом з польськими феодалами брали участь і руські дружини. У зв’язку з цим
Магдебурзькі аннали повідомили, що польський князь Болеслав IV “з величезним військом висту-
пив проти прусів, безжальних варварів, в поході його підтримували руси, хоч і в меншій мірі, але
відзначені іменем християн” [Annales…1859, 188]. Історики вважають, що в бойових діях брали
участь загони київського князя Ізяслава Мстиславича [Головко 1988, 78] .

Дуже схвально на Русі був сприйнятий і найбільш масштабний воєнний захід хрестоносців на
Сході – третій хрестовий похід. Давньоруський літописець в піднесених тонах писав про перебування
на Сході германських  рицарів на чолі з імператором Фрідріхом І Барбаросою, яких він порівнював
навіть із “святими мучениками”. Необхідно відзначити, що руські князі напередодні походу мали
активні зв’язки з германським імператорським двором, а підтримка Барбароси відіграла важливу
роль для князя Володимира, сина Ярослава Володимировича “Осмомисла” у завоюванні престолу в
Галичі [Полное…1908, 667—668].

Східнослов’янські книжники продовжували сприймати боротьбу Русі проти кочовиків (“не-
вірних”) як складову частину хрестоносного руху [Пашуто 1973, 60]. З хрестовими походами по-
рівнюються і конкретні зіткнення давньоруських князів з нехристиянами. Так, у 60-х роках ХІІ ст.
на честь перемоги над волзькими булгарами (1164 р.), що була здобута дружиною суздальського
князя Андрія Боголюбського, створюється нове свято Спаса, а автор “Слова великого князя Андрія
Боголюбського про милость Божу” порівнює цей похід з хрестовими походами проти сарацин [Ры-
баков 1973, 110].

Історія здійснення третього хрестового походу (1189 – 1192 рр.) певною мірою нагадувала
події першої акції хрестоносців: знову на Візантію здійснюють напади з півночі та сходу кочівники,
і знову, як сто років тому, греки, забувши про існуючі політичні та релігійні протиріччя, звертаються
по допомогу до західноєвропейських  християнських країн, але справжню підтримку Імперія отри-
мала з півночі. Наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. давньоруський князь Роман Мстиславич здійснив
три переможних походи проти половців, що кардинально покращило для візантійців ситуацію на
Балканах [Котляр 2000, 9—10]. У Константинополі перемога русів сприймалася як чудо. З іншого
боку, там з тривогою отримували повідомлення із-за Дунаю про конфлікти між давньоруськими
князями, оскільки це вело до ослаблення потенційних союзників греків у боротьбі з кочівниками.
Зокрема, візантійський історик Нікіта Хоніат з великим сумом розповідає про війну Романа з Рюри-
ком на початку ХІІІ ст. [Бибиков 1981, 71; Древняя… 1999, 139],  оскільки міжусобиці князів спри-
яли активізації спільних для Русі та Імперії ворогів – половців.

У ХІІ ст. поступово починають змінюватися в негативний бік  взаємини латинського Заходу
не тільки з Візантією, а взагалі з усіма країнами, що не входили до католицького світу. Вже у 40-х
роках ХІІ ст. один з найвпливовіших католицьких діячів Бернард Клервоський закликав “або цілком
знищити, або навернути до християнства” східних слов’ян [Рамм 1957,76]. Знаменно, що краківсь-
кий єпископ Матвій, реагуючи на заклики та послання Бернарда, писав йому: “Не бажає згаданий
народ (руси. – О.Г.) бути єдиним ні з грецькою, ні з латинською церквами” [Щавелева 1976, 115]. Це
перш за все свідчить про певну автономність в той час Русі у церковно-політичному житті.

Умови для перетворення антиправославних закликів латинських ідеологів в конкретні плани
дій хрестоносного воїнства починають реалізовуватися на початку ХІІІ ст., що було пов’язано з по-
чатком нового етапу в історії хрестових походів. Ідеологом  нової хвилі хрестоносного руху природ-
но була римська курія, яка фактично очолила широкомасштабний наступ західноєвропейського ри-
царства проти народів східноєвропейського регіону від Північного кола до Босфору. Саме тоді Близь-
кий Схід втрачає своє пріоритетне значення в експансивних планах папства.  1204 року на  Балка-
нах в результаті здійснення четвертого хрестового походу було захоплено Константинополь і виник
оплот католицизму на Балканах  – Латинська імперія. Остання вела боротьбу не тільки з “уламками”
колишньої Візантійської імперії – Нікейською та Трапезундською імперіями, а й з православними
південнослов’янськими державами – Болгарією та Сербією. Хрестоносці з Данії, Швеції та Німеччи-
ни з’являються у Фінляндії та Прибалтиці, на території якої виникає новий тип державних утворень,
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сформованих на базі духовно-рицарських орденів. Природно, що ці ордени стають провідниками
реалізації планів папства, а римська курія водночас надає значної переваги “орденським братам” у
порівнянні з представниками світської влади, оскільки “брати” знаходились під безпосереднім па-
тронатом понтифіка [История … 1992, 282 ].

Проявом високої активності римської курії стає не тільки проникнення на Русь її представ-
ників, перш за все монахів домініканського монастиря, а й поява католицьких місіонерів у половець-
ких степах, де виникає католицьке єпископство [Щавелева 1984, 139—151; Пашуто 1966, 33—40].
1207 року Папа Римський Інокентій ІІІ, враховуючи ситуацію, що склалася внаслідок четвертого
хрестового походу (захоплення Константинополя та виникнення Латинської імперії) та бажаючи
поширити католицький вплив на Східну Європу, звернувся з посланням до всіх єпископів, кліру та
народу Русі з закликом: “… країна греків і їх церква майже повністю повернулася до визнання
апостольського престолу і підкорилася його розпорядженням, тому уявляється оманою, що частина
не об’єднується з цілим і що часткове відкололось від загального” [Historica…1841, 3—4]. У тому ж
році Інокентій ІІІ послав на Русь місію, що повинна була сприяти проведенню унії в Галицькій землі
[Abraham 1904, 101]. Проте ця акція не мала успіху, можливо тому, що угорський король Андрій ІІ,
який в цей час мав значний вплив у Південно-Західній Русі не бажав ділитися здобутками своєї
східної політики з курією.

Зростанню протиріч у взаєминах між Руссю та західним світом сприяє те, що на початку ХІІІ
ст. хрестоносна агресія поширюється в Східній Прибалтиці, а згодом і в Західній. На землях ливів,
куршів, латгалів створюється Орден мечоносців [Генрих Латвийский 1938, 112—124], а згодом та-
кий самий процес починається у Прусії. В 30-ті роки тут різко посилюється Тевтонський орден. Цей
орден виник у 1190 р. на Близькому Сході, на початку ХІІІ ст. певний час знаходився в Східній
Угорщині, де вів боротьбу з половцями. Тевтонці, незабаром після своєї появи у Прибалтиці, інкор-
порували до свого складу невеликі місцеві  орденські організації тамплієрів та іоаннітів. У 1235 р.
до складу Тевтонського ордену ввійшли рицарі так званого Добжинського ордену (офіційна назва –
Орден пруських рицарів Христових ), що виник 1228 р. із прибулих з Риги мечоносців.

Необхідно зазначити, що крім безпосередньої боротьби з хрестоносцями, яку в основному
вели Новгородська, Псковська  та Полоцька землі-князівства,  правлячі кола на Русі прагнуть позба-
вити католицьке духівництво головного козиря, яким воно виправдовувало свої дії – ініціативи в
наверненні до істинної віри. Тому саме в цей час спостерігається активізація діяльності давньорусь-
кого духовенства, представники якого докладають значних зусиль, намагаючись залучити до право-
слав’я ливів, естів та ін. [Пашуто 1968, 230].

Давньоруська церква активно займалася місіонерською діяльністю і в причорноморських сте-
пах. Для цього вже в ХІ ст. у Пороссі в місті Юр’єві виникає єпископія, духовенство якої провадило
активну християнську пропаганду серед “поганих” [Poppe 1968, 189—190]. Як свідчать археологічні
та письмові джерела,  діяльність руських та православної церкви по наверненню кочівників до хри-
стиянства давала реальні наслідки: частина степовиків приймала нову віру, вступала в шлюбні зв’язки
зі слов’янами, сприймала культуру останніх, переходила до осілого та напівосілого господарювання
[Плетнева 1984, 64 ].

Нова корекція відносин між Руссю і папством, зокрема у ставленні давньоруської верхівки до
хрестоносців, відбулася в середині ХІІІ ст., на що вплинули не тільки поразки західного рицарства
під Дорогичиним (1238 р.), в гирлі Неви (1240 р.) та на льоду Чудського озера (1242 р.), а й вторг-
нення монголо-татарських полчищ у Східну Європу [Запровадження… 1988, 167—168]. Підкорення
нападниками значної території Східної Європи, похід монгольського війська у 1241—42 рр. в Цен-
тральну Європу, постійні напади останніх на Польщу в третій чверті ХІІІ ст. змусили папську курію
більш толерантно  ставитися до руських князів як потенційних союзників проти агресорів. Відомо,
що з ініціативи папства в середині ХІІІ ст. були здійснені численні поїздки католицьких місіонерів
на схід, метою яких фактично було проведення розвідки ситуації у Східній Європі. Серед цих місіо-
нерів були  відомі мандрівники Плано Карпіні та Гійом де Рубрук, подорожні записи яких є важливим
джерелом з історії Східної Європи середини ХІІІ ст.
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Саме під час цих поїздок і встановлювалися дипломатичні контакти Риму не тільки з татарсь-
кими ханами, а й з давньоруськими князями. Зокрема, небезпека з боку монголів примусила римсь-
ких пап встановити і підтримувати тісні контакти з галицько-волинським князем Данилом, про що
свідчить активне листування західноруського володаря з Римом у другій половині 40 – на початку
50-х років ХІІІ ст.

Необхідно зазначити, що в цих взаємних діях кожна із сторін переслідувала власну мету. Да-
нило сподівався, що римська курія, яка мала величезний авторитет в Європі, зуміє організувати
активні дії проти загарбників. Проте Рим не зробив нічого для активної боротьби із загрозою з боку
Золотої Орди, причому не тільки через свою ворожість до православних. Вочевидь, що курія не
могла організувати  потужні хрестові походи проти монголів, оскільки хвиля хрестоносного руху
вже давно пішла на спад. А тому в Римі сподівалися якимсь чином використати опір давньоруських
князів для проведення вигідної для курії дипломатії  з золотоординцями.

Головним же для папства було отримання з Русі інформації про ситуацію в Східній Європі,
яка сильно хвилювала західноєвропейський світ. Зокрема, 23 січня 1248 р. Папа Інокентій ІV в листі
до князя Данила просив: “Якщо тобі буде відомо, про те, що військо татар збирається напасти на
християн, передай про це улюбленим синам, братам Тевтонського ордену, які мешкають в землях
руських. Це повідомлення через братів дійде до нас, що дозволить нам продумати, як з Божою допо-
могою організувати мужній опір означеним татарам” [Большакова 1976, 129]. 1253 року в Дороги-
чині відбулася коронація князя Данила Романовича королівською короною.

В нашій історіографії довгий час недооцінювалася ця подія для Русі. Дослідники мали підста-
ви вважати, що згода на коронацію була пов’язана зі сподіваннями Данила отримати допомогу із
Заходу проти монголів. Ці сподівання не справдилися, більш того папство вимагало навернення
Русі до католицької віри. Проте отримання нового титулу мало певне політичне значення для Русі,
оскільки сприяло дипломатичним зносинам галицько-волинського володаря із Заходом. Не випад-
ково, що прихильний Данилові літопис постійно з цього часу згадує його саме як “короля”.

У 1253 р. Папа Інокентій IV начебто оголосив хрестовий похід, але закликав до нього не шведів
та німців, а країни Центральної Європи, котрі на той час не були здатні до війни з ординцями. Тому
цей заклик виявився лише словесною декларацією. Більш того, в березні 1255 р. новий Папа Олек-
сандр IV відмовився від обіцянок своїх попередників взяти під захист “престолу святого Петра”
Східну Європу і почав намовляти литовського володаря Міндовга напасти на володіння Данила.
Зрозуміло, що вже наступного року галицько-волинський князь припинив контакти з папською ку-
рією. А 13 лютого 1257 р. у своєму посланні до оломоуцького та вроцлавського єпископів Папа
Олександр IV прямо звинуватив Данила в тому, що він, незважаючи на “духовні і довгочасні благо-
діяння” римської курії, відмовився служити апостольському престолу. Наприкінці листа Папа гово-
рить про необхідність “використати проти цього короля (тобто Данила. – О.Г.) допомогу світської
влади”, якщо згаданим єпископам не вдасться підкорити Данила [Documenta…1953, 49—50]. А дещо
пізніше, в квітні 1257 р. римська курія доручає своїм наближеним розпочати пропаганду хрестового
походу проти Русі, обіцяючи його учасникам відпущення гріхів. Зрозуміло, що з цього моменту
давньоруські князі вже не могли і мріяти про можливі спільні дії під гаслом хрестоносного руху
разом із представниками західноєвропейського рицарства проти монголів.
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ІСТОРІОГРАФІЯ  І
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Щербань Т. О.
АКАДЕМІК М.О.КОРОСТОВЦЕВ: ДОСЯГНЕННЯ НА ТЕРЕНІ

ЄГИПТОЛОГІЇ

У 2000 р. виповнилося 100 років від дня народження відомого вченого-єгиптолога, доктора
історичних наук (I943), професора (1944), академіка АН СРСР (I974) Михайла Олександровича Ко-
ростовцева. Науковий доробок М.О.Коростовцева, який нараховує близько 100 праць, містить дослі-
дження в галузі міжнародної політики, історіографії, icтopiї  духовної культури i peлiгiї кpaїн Сходу,
соціально-економiчної i політичної icтopiї, джерелознавства, топоніміки. Вчений був одним із пер-
ших видавців та дослідників унікальних єгипетських пам’яток, започаткував їх ґрунтовний палео-
графічний аналіз та історико-філологічне коментування. М.О.Коростовцев — один із фундаторів єги-
петського мовознавства в СРСР. Його монографії та статті,  присвячені як вирішенню складних
лінгвістичних завдань, так i загально-теоретичного змісту, заклали підвалини наукового вивчення
єгипетської мови i не позбулися актуальності у наш час. Наукова спадщина академіка М.О.Коростов-
цева — цінний внесок у розвиток світової єгиптологiї.

Михайло Олександрович походив від двох славетних родин — Коростовцевих і Герсеванових,
історично пов’язаних з Україною. Його давній предок Тимофій Хоростовецький переїхав у середині
ХVII ст. із Польщі в Україну, де почав зватися Коростовцевим. Він служив при гетьмані Івані Мазепі,
отримав від царського уряду дворянське звання і земельні володіння [Коростовцеви 838].

Родовід Герсеванових сягає коренями до Гаврила Євсейовича Герсеванішвілі, який після пере-
їзду із Грузії в Москву в першій чверті XVIII ст. через турецьку навалу, прийняття російського піддан-
ства і вступу на військову службу, був зведений у дворянське достоїнство з передачею у спадкову
власність великого маєтку [Гогонидзе 1967]. У 1810 р. його нащадок Олександр Іванович, який вже
звався на російський лад Герсевановим, був прирахований до дворянства Слобідсько—Української
губернії (з 1835 р. — Харківська). Його син — Микола Олександрович служив підпоручиком лейб-
гвардії Фінляндського полку. 25 березня 1830 р. в с.Нікополь, що на Харківщині, у нього народився
син — майбутній видатний вчений й інженер портових споруд.

Михайло Миколайович Герсеванов (1830—1907), вихованець, а згодом професор Головного
інженерного училища у Петербурзі, служив в інженерній команді Київської фортеці (1852—1857),
був консультантом на будівництві Миколаївського, Керченського, Одеського портів (1862—1868),
працював інспектором громадських споруд на Кавказі (1868—1883), обіймав посаду директора Пе-
тербурзького інституту шляхів сполучення (1883—1901).
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М.М.Герсеванов — автор численних наукових праць і курсів лекцій в галузі гідротехніки, один
із фундаторів та активний член Російського технічного товариства, організатор і багаторічний голо-
ва його Кавказького відділення, ініціатор багатьох прогресивних реформ і нововведень у вищій
технічній школі Росії, блискучий інженер-практик будівельної справи [Будтолаев 1950].

Під час перебування у Тифлісі (Тбілісі) Михайло Миколайович одружився із талановитою піа-
ністкою Єлизаветою Василівною Шенгард [Гогонидзе 1967]. 1871 року у подружжя народилася донька
Ганна, потім Марія і нарешті син Микола — (1879—1950) — майбутній відомий вчений в галузях
механіки ґрунтів і математики, професор (1923), член-кореспондент Академії наук СРСР (1939).

Родина Герсеванових зазвичай відпочивала у власному маєтку — в с. Михайлівка на Катери-
нославщині. Жвава і привітна Ганна приваблювала молодиків, та її обранцем став показний сусід —
Олександр Глібович Коростовцев. Після одруження на початку 1899 р. молодята оселилися у багатій
садибі Коростовцевих у с. Попівка. 10 квітня 1900 р. у них народився син Михайло. Та щастя вияви-
лося короткочасним. У лютому 1903 р. внаслідок запалення легенів раптово померла Ганна Миколаї-
вна, восени того ж року поховали i Олександра Глібовича. Маленького сироту Мишка взяли на вихо-
вання батьки Ганни, та кілька років по тому помер й М.М.Герсеванов. Сподіваючись на допомогу
родичів та друзів, Єлизавета Василівна переїхала iз онуком  у рідне мicтo Тифліс.

Під час навчання у місцевій гімназії Михайло виявив неабиякий хист до вивчення іноземних
мов і вільно володів трьома європейськими мовами, зачитувався пригодницькими книжками про
мандрівників далеких країн, захоплювався давньою історією.

У 1919 р. Михайло Коростовцев вступив до Політехнічного інституту, та вже через два роки
переконався, що техніка не його покликання, історія і культура стародавніх цивілізацій і насамперед
Єгипту, зацікавлювали юнака. Михайло вивчив усі праці з історії країн Сходу, які міг добути у бібліо-
теках Тифлісу. Він навіть наважився написати листа академіку Б.О.Тураєву із проханням допомогти
йому зорієнтуватися у царині сходознавства. Борис Олександрович відповів йому, однак листування
незабаром припинилося, бо 23 серпня 1920 р. видатний вчений в галузі історії стародавнього Сходу
помер.

 В 1921 р. Михайла Коростовцева було призвано у Червону армію. Протягом чотирирічної
служби він багато спілкувався і товаришував із моряками. Під враженням їх розповідей про роман-
тику морських плавань у Михайла Коростовцева виникло рішення піти на флот. 3 1925 р. i упродовж
наступних десяти років М.О.Коростовцев пройшов шлях від матроса до капітана, здобув диплом
штурмана далекого плавання [Кацнельсон 1975, 3—6]. Проте інтерес до всесвітньої історії у нього
не згас.  У 1934 р., М.О.Коростовцев заочно закінчив історичний факультет Азербайджанського дер-
жавного університету в Баку, а наступного року став на роботу в Ленінградське відділення Інституту
icтopiї АН СРСР як науковий співробітник, де під керівництвом В.В.Струве i Ю.Я.Перепелкина по-
чав ґрунтовне вивчення єгиптологiї. У 1939 р. він захистив кандидатську дисертацію «Рабство в
добу ХVIII династії», протягом 1935—1941 pp. був вченим секретарем Інституту. [К 70-летию…
1970, 229—230].

3 початком Великої Вітчизняної війни М.О.Коростовцев пішов добровольцем на фронт, та
незабаром був відкликаний у Москву для виконання обов’язків вченого секретаря відділення icтopiї
i філології Академії наук СРСР. Адміністративна діяльність не відволікала його від наукової праці i
1943 р. він захистив докторську дисертацію “Мова i письмо стародавнього Єгипту”. Того ж року він
виїхав у тривале відрядження до Єгипту, де спочатку працював кореспондентом ТАРС, а згодом став
офіційним представником Академії наук СРСР в Єгипті  [К 80-летию 1980, 210—211]. У цей період
вчений підготував низку наукових праць, які згодом вийшли друком. У 1944 р. його затвердили у
званні професора.

У 1947 р. М.О.Коростовцева викликали в Радянський Союз, його плідна діяльність була пере-
рвана безпідставним арештом. Лише через багато років вченому пощастило після повної реабілі-
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тації повернутися до улюбленої  справи. Як науковий співробітник Інституту сходознавства АН СРСР
у Москві, М.О.Коростовцев невтомно працював, наче намагаючись надолужити згаяні на засланні
роки. Одна за одною почали виходити у світ його ґрунтовні cтaтті та монографії, присвячені пере-
важно питанням icтopії духовної культури стародавнього Єгипту, єгипетському мовознавству,
icтopioграфії, текстології, які дістали світового визнання. В 1958 р. М.О.Коростовцева було обрано
дійсним членом Французького єгиптологічного товариства, 1965 р. — доктором Єгиптологічного
інституту Карлова університету у Празі. З 1965 р. Михайло Олександрович обійняв посаду завідува-
ча відділом стародавнього Сходу Інституту сходознавства АН СРСР. Під його керівництвом була
запроваджена підготовка двох багатотомних академічних видань — “Icтopії стародавнього Сходу”
та “Культури народів стародавнього Сходу”, які повинні були “охопити у всій складності і розмаїтті
стародавню і давню історію країн на величезному просторі від Північної Африки і Малої Азії до
Китаю та Південно-східної Азії” [Коростовцев, Грантовський 1976, 14]. Другим напрямом діяль-
ності відділу стала робота над cepією книжок, розрахованих на широкі кола істориків, викладачів,
студентів, з icтopії, культури, релігії, етнографії i т. ін. окремих народів стародавнього Сходу.

Під проводом М.О.Коростовцева почала виформовуватися нова галузь сходознавства — наука
мероїстика. Михайло Олександрович надавав величезного значення становленню мероїстики, оск-
ільки держава Мерое і створене до неї царство Напада знаменували собою перший вихід на історич-
ну арену народів негроїдної раси Африки, тому організував при відділі Мероїтський центр. М.О.Ко-
ростовцев сприяв розвитку сабеїстики, шумерології, aсcipioлoгії та ін. Вибагливий до себе, він при-
щеплював і учням шану до вчених попередніх епох, які забезпечили поступ науки, та був нетерпи-
мим до несумлінності й некомпетентності у роботі. Один iз його бувших аспірантів Ю.Рознатовсь-
кий згадував: “Він прямий i різкий у науковій дискусії.  Багато які його праці полемічні. Без вагання
відкидаючи застаріле, переборюючи хибне, він не жаліє i самого себе. Він ніколи не забуває підкрес-
лити, що на певному етапі науки застаріла праця його попередника була досягненням. I він нещад-
ний до войовничого невігластва” [Рознатовський 1968].

У 1974 р. М.О.Коростовцева було обрано академіком АН СРСР за cпeцiальністю icтopiя закор-
донного сходу. Він став заступником голови вченoї ради Інституту сходознавства АН СРСР, входив
до складу редколегії “Вісника древньої історії”. Наукову і науково-організаційну діяльність він по-
єднував із педагогічною роботою і викладав в Університеті дружби народів ім. Патриса Лумумби
[Академик… 1981, 230].

Незважаючи на те, що у подружжя Коростовцевих не було дітей, вони не були самотніми, бо їх
завжди оточували друзі, співробітники і учні Михайла Олександровича, яким подобалася весела і
добра вдача академіка.

У Києві мешкає родич М.О.Коростовцева — Володимир Дмитрович Коростовцев, учасник
Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох бойових орденів, за фахом інженер-електрик. За його
спогадами, в останні роки життя Михайло Олександрович мpiяв приїхати в Україну, пройтися вули-
цями Києва і обов’язково побувати на Дніпропетровщині, відвідати колишню родинну садибу, де
ставний військовий Олександр Коростовцев закохався у тендітну Ганнусю Герсеванову, дізнатися чи
збереглася та церква, де вінчалися молоді на щастя, на радість, на довгі літа. Академік хотів схилити
сиву голову на цвинтарі, де лише через кілька років після весілля були поховані його батьки. Та не
судилося літньому i хворому М.О.Коростовцеву поринути у спогади минувшини на Батьківщині. 24
жовтня 1980 р. академік помер. Похований у Mocквi при Донському монастирі.

Наукова діяльність М.О.Коростовцева почалася із вивчення соціально-економічної icторії ста-
родавнього Єгипту. Ця наукова проблематика почала виформовуватися iз другої половини 30-х років,
а десять років по тому пociлa одне iз центральних місць в радянській icтopioгpaфії. В.В.Струве в
свoїx працях виявив прикмети рабовласницького характеру в хеттському законодавстві, яке фіксува-
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ло безправне становище рабів [Струве 1941]. М.М.Никольський доводив, що поряд iз рабами на
стародавньому Сході підлягали жорстокій експлуатації общинники, примушені платити великі по-
даті [Никольский 1939, 68—76]. М.О.Коростовцев в праці “Декрет Сети І в Наурі” (1939) дійшов
висновку, що в господарстві абидоського храму використовувалася праця як рабів-військовополоне-
них, так i вільних найманців [Коростовцев 1939, 238—287]. Ю.Я.Перепелкин додавав, що у Старо-
давньому царстві, де вже здобули поширення товарно-грошові відносини, рабство аж ніяк не обме-
жувалося одними лише військовополоненими [Перепелкин 1949, 302—311]. У 1941 р. в “Історії Ста-
родавнього Сходу” В.В.Струве висунув гіпотезу, яка набула поширення в радянській iсторіографії,
що характерну рису стародавньосхідного суспільства становить примітивне рабство із специфічни-
ми пережитками древніх общин [Струве 1941]. Та у В.В.Струве виявилося i багато опонентів, які
вважали помилковим застосування терміну “рабство” до тих видів експлуатації, що відрізнялися від
типового “античного” рабства. Аж до початку 70-х років, попри великий обсяг літератури із проблем
соціально-економічної історії, не вщухала дискусія щодо механізму експлуатації давньосхідних рабів.
Статті М.О.Коростовцева “Про характер стародавньосхідного суспільства” (1966), “Особливості ра-
бовласницького суспільства на стародавньому Сході” (1966) та ін. залишалися непереконливими
для деяких вчених-сходознавців. Проблема посилювалася ще й відсутністю загальновживаного по-
няття “раннього рабства”, у яке окремі вчені вкладали різний зміст. У 1973 р. М.О.Коростовцев
виклав “Досвід застосування системного аналізу у дослідженні ранньокласових суспільств”. Він ввів
до наукового oбiгy власне формулювання “раннього рабства” як історичнoї категорії, спираючись на
марксистську методологію: “Раннім рабством називається той ступінь розвитку рабства, який пере-
дує “античному” (або повному рабству). Залежність безпосереднього виробника від експлуататора
при “ранньому рабстві” характеризується лише трьома необхідними умовами: відсутністю у раба
засобів виробництва; працею на експлуататора внаслідок позаекономічних примусових заходів; цілко-
витим фактичним правом власності хазяїна на раба” [Коростовцев 1973, 72]. Вчений розробив мо-
дель “раннього рабства” —  = Рn +  / Х

1
 + Х

2
 + X

3
 + ... / Рn, якою проілюстрував, що сукупність вcix

безпосередніх виробників () складається iз “повних” рабів, становище яких зафіксоване відповід-
ним законодавством на зразок античного (Рn), та сили угруповань безпосередніх виробників, що
потрапили у piзнi інші типи залежності, переважно потенційних рабів (Х

1
, Х

2
, Х

3
, …). Оскільки в

ранньокласових суспільствах співіснували рабовласницький та общинний уклади, модель М.О.Ко-
ростовцева призначалася лише для характеристики першого із них. На перспективу Михайло Олек-
сандрович пропонував запровадити дослідження у напрямі систематизації та класифікації вcix форм
залежності в країнах ранньокласових суспільств, при тому маючи на увазі, що кількісний підхід до
визначення формаційної приналежності суспільства неприпустимий, а принциповим повинно стати
питання про структуру суспільних відносин.

Заслуга М.О.Коростовцева полягала у спробі формалізації складної проблеми визначення cyтi
соціально-економічних відносин у ранньокласових країнах із застосуванням системного аналізу та
використанням методів індукції й дедукції.

В галузі політичної icтopії М.О.Коростовцев працював над визначенням i уточненням хроно-
логії династій в стародавньому Єгипті, реконструкцією перебігy історичних подій під час їx правлі-
ння i зміни. Михайло Олександрович глибоко вивчив зміст казки папірусу Весткар про народження
перших трьох царів V династії та співставив його із розповідями Геродота і Діодора про падіння IV
династії, з урахуванням даних про культ царів IV династії упродовж всієї історії стародавнього Єгип-
ту. Він дійшов висновку, що хоча казка папірусу Весткар і зберегла справжні імена царів V династії,
а її хронологія відповідає дійсності, це ще не доводить історичної достовірності факту повалення IV
династії жерцями Геліополя, про що йдеться у казці. У розвідці “Із історії V династії в стародавньо-
му Єгипті” (1941) М.О.Коростовцев зауважив, що немає жодних підстав протиставляти четверту
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династію п’ятій, бо перехід влади стався цілком природно i не носив характеру державного перево-
роту [Коростовцев 1941, 31—44].

До історичної топографії належить стислий, але цікавий нарис М.О.Коростовцева “Скільки
років Kaїpy?” (1971). Навесні 1969 р. урочисто  святкувалося тисячоліття м. Каїра. Михайло Олек-
сандрович підтвердив факт заснування в 969 р. арабським полководцем міста Аль-Кахіра (Каїра), та
заявив, що може “довести, що ці десять віків становлять лише останнє, але в жодному разі не перше
тисячоліття багатовікового життя одного із найдавніших міст світу” [Коростовцев 1971, 21]. Для
з’ясування віку Каїра вчений реконструював місце розташування першого населеного пункту на його
території. Він знайшов у пам’ятках III ст. до н.е., Текстах Пірамід (вірш 1350) і Палармському Камені
згадки про Хери-аха — одну iз назв давнього селища, що становить частку сучасного Kaїpа, тому
стверджував, що місту аж ніяк не менше 4 470 років.

М.О.Коростовцев визначив давню назву Kaїpа не випадково, він завжди цікавився топонімі-
кою Єгипту. Михайло Олександрович брав участь у наукових заходах із проблем топоніміки, наприк-
лад, виступив із доповіддю “Із топоніміки сучасного Єгипту” на нараді, скликаній у квітні 1961 р. за
ініціативою топонімічної комісії Московського філіалу Географічного товариства СРСР. М.О.Коро-
стовцев зазначив, що у житті сучасного Єгипту залишилося багато пережитків сивої давнини. Відгу-
ки глибокої минувшини він помітив і у арабських географічних назвах, що зберегли архаїчні риси
давньоєгипетської, коптської, староєврейської та старогрецької мов [Коростовцев 1962, 99—102].

Знання топоніміки стародавнього Сходу та вивчення зв’язків периферійних регіонів поши-
рення елліністичної культури із її центром у Єгипті допомогли М.О.Коростовцеву не лише зробити
огляд давньоєгипетських пам’яток, знайдених на території СРСР, а і обґрунтувати здогади щодо
шляхів їх проникнення на північне узбережжя Чорного моря [Коростовцев 1957, 72—86].

Протягом 30 — 40-х poків XX ст. радянські вчені приступили до публікації окремих пам’яток
стародавнього Єгиптy, серед яких були коментовані переклади М.О.Коростовцева “Декрету Сети I в
Нaypi” (1939), верхівки військового штандарту, вивезеного iз Єгипту персидськими військами (I947),
стели Рамзеса IV із Каїрського музею (I947). Одночасно із  публікацією джерел, вчені поступово все
більше заглиблювалися у їх критичне вивчення. М.О. Коростовцев виявив себе як видавець і автори-
тетний дослідник низки надзвичайно цінних папірусів. У 1960 р. вийшла в світ публікація Михайла
Олександровича “Подорож Ун-Амуна в Бібл”. Текст пам’ятки, на думку видавця, становив справжній
звіт Ун-Амуна про мандрівку, викладений в літературній формі. М.О.Коростовцев розповів про по-
ходження і значення папірусу, навів факсиміле тексту, відтворив ієрогліфічну транскрипцію попе-
реднього видавця — А.Гардинера разом із своїм виправленням та коментований переклад [Корос-
товцев 1960]. Рецензенти підкреслювали високу якість перекладу: “Адекватно відтворюючи рос-
ійською мовою значення, i по можливості конструкцію кожного речення, переклад разом iз тим до-
сить літературний i в усякому випадку позбавлений тої недорікуватості, яку деякі єгиптологи при
перекладі єгипетських текстів вважають за найкраще виявлення точності” [Кацнельсон 1962, 142].
Особливе місце у праці М.О.Коростовцева посідала глава “Дієслова у тексті Ун-Амуна”, у якій було
систематизовано усі дієслівні форми, що траплялися у тексті, відповідно до норм німецької та англ-
ійської шкіл єгиптології.

У 1961 р. М.О.Коростовцев перевидав пaпipyc “Пророцтво Неферти” — копію тексту, зробле-
ну на початку царювання Тутмоса III з оригіналу, який, за припущеннями дослідника, можна віднес-
ти до часів Середнього царства. Михайло Олександрович навів текст папірусу у супроводі із доклад-
ним документом, в якому уточнив значення багатьох до того незрозумілих слів і фраз [Коростовцев
1961, 45—58]. Того ж року побачили свiт “Роздуми Хахаперресенба” — нанесений на дерев’яну
дошку літературний текст своєрідної “збірки висловів”. Після ретельного палеографічного аналізу
Михайло Олександрович відніс пам’ятку до періоду Середнього царства. Він підкреслив особли-



Східний світ №2 ‘ 2000 33

Щербань Т. О.

вості твору, які крилися в ідеалізації прийдешніх часів, на відміну від усталеного в стародавньому
Єгипті уславлення минувшини [Коростовцев 1961, 45—58].

Значною подією в єгиптології стала публікація М.О.Коростовцевим маловідомого “Ієратично-
го папірусу №127 із зібрання Державного музею образотворчого мистецтва ім. О.С.Пушкіна”.  “До
теперішнього часу, — зауважував Михайло Олександрович, — цей документ не був ані опублікова-
ний, ані вивчений і в науковій літературі відсутні праці або замітки присвячені йому спеціально”
[Коростовцев 1961 в, 4]. Він дійшов висновку, що папірус являє собою копію літературного твору
епістолярного жанру ХІ ст. до н.е. у формі листа від Урмаї, який скаржиться на своє скрутне станови-
ще через внутрішні заворушення в Геліополі та вторгнення ворожих племен і просить адресата спо-
вістити про це в Нахарину, мабуть, сподіваючись на допомогу. М.О.Коростовцев припустив, що в
літературній пам’ятці йдеться про реальні події: “наш текст все ж таки становить віддзеркалення у
літературі тих бід, які довелося витримати Єгипту у важкі роки вторгнення лівійців та інших народів
у країну в епоху Нового царства” [Коростовцев 1961 в, 57].

Спеціалісти високо оцінили працю М.О.Коростовцева, проте i висловили деякі poзбіжності у
поглядах на техніку перекладу.  Професор С.С.Кацнельсон, наприклад, був проти ідентичного пере-
кладу cлів із однаковим написанням, що стоять близько одне до одного, він Сидір Савич Кацнельсон
дотримувався протилежних правил, слушність яких пояснював захопленням єгиптянами грою слів
[Кацнельсон 1962, 219—221]. C.C.Кацнельсон загалом позитивно оцінив працю М.О.Коростовцева
і висловив впевненість, що “підготовлена М.О.Коростовцевим публікація приверне увагу фахівців і,
можливо, стане темою для нових досліджень” [Кацнельсон 1962, 221].

Вивчення текстiв давніх пам’яток дало поштовх до постановки М.О.Коростовцевим питання
про визначення їx авторів та тієї ролі, яку вони відігравали в icтopiї єгипетської культури. Він був
переконаний, що у єгиптян — творців і носіїв однієї із найдавніших культур у світі існували уявлен-
ня про особистості письменників. На відміну від гадки багатьох вчених, зокрема С.Херманна, які
вважали за неможливе викладення icтоpiї єгипетської культури, як icтopiї її письменників, Михайло
Олександрович, посилаючись на приклад М.Е.Матьє, яка вивчала роль особистості в історії матері-
альної культури стародавнього Єгипту і наприкінці 40-х років опубліковувала працю із 136 іменами
зодчих, скульпторів, живописців, починаючи від ІІ династії і закінчуючи часами правління Птоле-
меїв [Матье 1947 а], стверджував, що аналогічне дослідження корисно було б запровадити i щодо
історії духовної культури єгиптян. Монографія М.О.Коростовцева “Писарі Стародавнього Єгипту”
(1962) мала велике теоретичне значення, оскільки у ній було принципово доведено, що “у різних
галузях духовного життя єгипетські писарі виявили себе як автори індивідуальних творів” [Корос-
товцев 1962 б, 99]. Автор проаналізував, яким соціальним прошаркам, а іноді й кому особисто завдя-
чувала своїм розвитком писемність стародавнього Єгипту: “Єгипетські писарі, поряд iз адміністра-
тивно-господарською діяльністю, якою вони займалися, зробили вагомий внесок у творення i розви-
ток єгипетської культури” [Коростовцев 1962 б, 50]. Вчений розповів у монографії про систему на-
вчання у Єгипті, яка гарантувала писарям майже однаковий рівень освіти, охарактеризував “будинки
життя”, як науково-освітньо-культурні вогнища країни, з’ясував авторство деяких літературних творів,
ділових документів, наукових праць і навіть винаходів. М.О.Коростовцев назвав писарів не лише
будівничими єгипетської культури, але й її розповсюджувачами та популяризаторами на теренах інших
кpaїн: “…саме єгипетські писарі відігравали вельми суттєву роль в поширенні здобутків єгипетської
культури за межами Єгипту” [Коростовцев 1962 б, 111].

М.О.Коростовцев вважав, що навіть фольклорні твори, відредаговані та записані у літературній
формі писарями, ставали носіями елементів індивідуальної творчості. Вчений погоджувався, що імена
авторiв художньої літератури стародавнього Єгипту збереглися лише у поодиноких випадках, оск-
ільки “в громадській уяві єгиптян, у тому числі й самих авторів, різниці між фольклором, міфологі-
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чним сюжетом і т. ін., із одного боку, і літературною творчістю індивідуального автора — з іншого,
не було чітко окреслено. Тому більшість літературних творів механічно зараховували до анонімної
творчості” [Коростовцев 1970 а, 12]. Але, як зазначав Михайло Олександрович, у дидактичних тво-
рах завжди зазначалися імена авторів, оскільки повчання складали найшанованіші та найвідоміші
люди у суспільстві. На підтвердження своїх висновків Михайло Олександрович процитував пaпipyc
№10684 часів Нового царства iз Британського музею: “Ti учені писарi часів нащадків богів, які  пе-
редрікали майбутнє, — їx імена увічнені ...” [Коростовцев 1970 а, 12]. Ці рядки, дійсно, спростову-
ють міркування про анонімність єгипетської літератури й доводять слушність думки М.О.Коростов-
цева, що давньоєгипетській культурі були притаманні уявлення про індивідуальних авторів.

Після ґрунтовного аналізу впливу індивідуальних авторів на розвиток духовної культури древ-
нього Єгипту, М.О.Коростовцев заглибився у вивчення залежності культурного поступу країн Сходу
від більш загальних факторів, а саме географічного середовища. Він зазначав, що: “народи і племе-
на, які належать до різних рас, але потрапляють в однакові географічні умови, створюють однотипні
цивілізації” [Коростовцев 1970 б, 7]. Через нерівномірність історичного розвитку, вів далі М.О.Ко-
ростовцев, рівень культури в окремих країнах Сходу різний, тому було б хибним намагатися розро-
бити періодизацію давньоєгипетської культури як єдиного цілого.

Разом із тим у статті «Про поняття “Стародавній Схід”» (1970) він виявив характерні особли-
вості давньосхідної культури в галузі ідеології: наявність уявлень, успадкованих від світогляду перв-
існородового ладу; панування політеїзму, поряд із яким згодом виник, але не переміг монотеїстич-
ний напрямок; сприйняття культурного розвитку як одкровення богів; релігійна та расова толе-
рантність; сакральний характер суспільства; виникнення найдавніших у світі складних систем пись-
ма. Наостанок вчений зазначив, що самобутня антична культура багато запозичила у  народів старо-
давнього Сходу, але виникла і розвивалася у зовсім інших умовах. Вона швидко подолала майже усі
етапи розвитку, як і давньосхідна, і рушила далі. Антична культура створила духовні цінності й зго-
дом протиставила їх релігійному світоглядові народів Сходу. Ці протиставлення захоплено сприйня-
ли гуманісти епохи Відродження у Європі, й на них значною мірою ґрунтується новітня європейська
цивілізація [Коростовцев 1970 б].

Історія культури народів Сходу нерозривно пов’язана iз формуванням i розвитком релігійних
вірувань. Наукові студії єгипетської peлiгiї започаткував у 1822 р. основоположник єгиптології Франсуа
Шампольон (I790—I832). Єгипетська релігія була об’єктом досліджень багатьох закордонних вче-
них: А.Ермана, Х.Кееса, Я.Черна, Ж.Вандьє, Х.Бонне та інших. У СРСР перші праці iз цієї пробле-
матики належали I.Г.Франк-Каменецькому, який, наприклад, у статті “Релігія Амона і Ветхий Завіт”
(1920) намагався довести монотеїстичний характер культу Амона в період XVIII—XIX династій
[Франк-Каменецкий 1920, 114—140].

Наприкінці 20-х років ХХ ст. співробітники Інституту мови та мислення АН СРСР вивчали
походження і особливості поширення міфів, що відбивали релігійні звичаї стародавніх народів. Ре-
зультатом колективної роботи став вихід у світ збірника “Тристан і Ізольда” (1932) [Тристан… 1932].
Помітним кроком вперед на шляху пiзнання icтopiї peлiгiї стали “Міфи стародавнього Єгипту” (I940)
Е.Матьє — найповніше на ті часи зведення міфологічного матеріалу. Неабияку цінність мала її роз-
відка “Тексти пірамід — заупокійний ритуал” (1947), в якій авторка зробила відкриття, що тексти
пірамід — не безсистемний набір магічних формул, як звикли думати вчені, а запис заупокійного
царського ритуалу, який слід читати по ходу погребальної процесії [Матье 1947 б, 30—56].

У 1957 р. вийшло друге, розширене, видання “Давньоєгипетських міфів” М.Е.Матьє із альбо-
мом з 64 фотографіями давньоєгипетських богів із авторськими коментуваннями, яке використову-
валося фахівцями як довідник із єгипетського релігієзнавства [Матье 1956 а].

Одну із важливих проблем авторка порушила у статті про давньоєгипетські церемонії, де зібрала
матеріал на підтвердження гіпотези, що хебсед — обряд фіктивного ритуального вбивства літнього
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або хворого царя [Матье 1956 б, 7—28]. Книжка Ю.П.Францова “Біля витоків релігії та свободомис-
лення”(1959) містила дані щодо історії виникнення християнства в Єгипті [Францов 1959]. У 1971
р. “Дві глави із Книги Мертвих” опублікував М.О.Коростовцев. Визначенню загальних соціально-
політичних умов зародження християнства та наявності у ньому елементів єгипетської peлiгiї при-
свячена його розвідка “Стародавній Єгипет і християнство” (1972). Єгипетські елементи у христи-
янстві можна умовно поділити на світоглядні, міфологічні, ритуальні й т. ін. Вчений розглянув дог-
мати першої групи і підтвердив наявність в обох релігіях принципу триєдності. У християнстві це
догмат про Бога Отця, Сина і Духу Святого, у єгиптян — сонячний бог зранку дитина, ополудні —
чоловік, увечері — старий. Як у християнстві, так і у єгипетській релігії присутні поняття про страш-
ний суд та звіт про земне життя. Автор підкреслив, що “два найважливіших світоглядних моменти
християнства — догмат про трійцю i вчення про загробну відплату походять від єгипетського реліг-
ійного мислення” [Коростовцев 1972, 58]. Він навів ще кілька прикладів  пережитків давньоєги-
петських вірувань у релігіях інших народів.

Єгипетська релігія — явище не лише хронологічно протяжне, але i багатоаспектне, тому до
середини 70-х років у радянській icтopioгpaфiї не бракувало наукових видань, присвячених окремим
питанням цiєї багатогранної проблеми. Разом iз тим не існувало жодного узагальнюючого дослід-
ження iз єгипетської peлiгiї. Першою в СРСР синтезуючою працею у цій галузі стала монографія
М.О.Коростовцева “Релігія стародавнього Єгипту” (I976).

Єгипетська релігія через відсутність цілісної системи церковних інституцій та єдиних для вcix
віруючих догматів являла собою своєрідний феномен співіснування різних, іноді суперечливих або
навіть взаємовиключних вірувань, які виникли в різні часи у різних частинах країни. Тому М.О.Ко-
ростовцев застосував до величезних масивів першоджерел історично-типологічний метод дослід-
ження, заснований на співставленні особливостей формування єгипетських вірувань із загальними
закономірностями виникнення і розвитку peлiгiї в стародавню епоху. Крім того, він вивчив i пояснив
конкретні форми прояву саме давньоєгипетської pелiгiї від неолітичної доби до греко-римського
панування на основі наукової інтерпретації даних. У 24 главах монографії академік розглянув прита-
манні єгипетській релігії культ тварин, магію, локальні божества тощо. Він спростував усталене
твердження, якого дотримувався, зокрема, академік Б.О.Тураєв, що у Єгипті від найдавнішої доби до
падіння єгипетської культури вірували, що цар — бог за життя і після смерті. Михайло Олександро-
вич довів, що “оспівування фараона як справжнього бога не більше, як літературна гіпербола, до якої
були схильні єгиптяни” [Коростовцев 1976 б, 158].

М.О.Коростовцев узагальнив особливості єгипетської peлiгiї: пoлiтeїзм, який через вчення про
розмаїття проявів єдиного бога дав паростки монотеїзму, що остаточно так i не виформувався; віро-
толерантність уможливлена відсутністю єдиної церковної організації; дуалізм релігійних вчень про
боротьбу сил добра i світла проти зла i темряви; панування в peлігійному мисленні поряд iз устале-
ними догматами скептицизму (наприклад, у ставленні до потойбічного життя); ритуальний характер
найдавнішого періоду розвитку peлiгiї й пробудження релігійної свідомості індивідууму у пізніші
часи i т. ін. [Коростовцев 1976 б].

Наукова громадськість високо оцінила монографію: “Вихід у свiт багатоаспектної пpaцi ака-
деміка М.О.Коростовцева iз icтopiї давньоєгипетcької peлiгiї (цілої енциклопедії релігійного життя
єгиптян!) став великою подією в науці. Велетенська дослідницька робота автора по осмисленню
складних релігійних текстів на piвні сучасної єгиптології дозволила йому не лише підвести підсум-
ки, але i по-новому висвітлити низку важливих i цікавих питань та проблем icтopiї peлiгiї стародав-
нього Єгипту” [Завадовський, Савельева 1977, 205].

Центральне місце у науковій спадщині М.О.Коростовцева посідають дослідження із проблем
єгипетського мовознавства. Ключ до читання єгипетських текстів винайшов французький вчений Ф.
Шампольон — автор першої граматики єгипетської мови та укладач єгипетського словника. Його
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наступниками у справі вивчення єгипетської мови були німці Р.Лепсиус і фахівець у галузі демотич-
ного письма Г.Бруш; англійці С.Берч, Ч.Гудвін, П.Лепаж-Ренуф; французи Ф.Ж.Шаба, Е.де-Руже, Е.Ре-
війю, Г.Масперо. Вагомий внесок у розвиток єгипетського мовознавства зробив професор Берлінсь-
кого університету А.Ерман та представники німецької школи єгипетської філології: К.Зете, Г.Шефер
Г.Грапов та ін. Важко переоцінити праці англійського вченого А.Гардинера, який опублікував най-
повнішу граматику середньоєгипетської мови. Цінні розвідки з питань єгипетської філології належа-
ли Є.Питу, Р.Ферману, Б.Ганну.

У СРСР аж до кінця 50-х років XX ст. приділялося недостатньо уваги давньосхідній філології.
Лише час від часу з’являлися невеликі праці, присвячені окремим питанням із цієї галузі А.І. Рифт-
іна, В.В.Струве, Д.А.Ольдерогге, І.М.Лурьє, Н.Я.Марра.

Значний імпульс опрацюванню давньоєгипетської філології надав вихід у світ в 1947 р. “Хре-
стоматії давньоєгипетських текстів” І.М.Лурьє і наступного року “Хрестоматії давньоєгипетських
ієрогліфічних текстів” М.Е.Матьє. Тоді ж були опубліковані перші статті М.О.Коростовцева із цари-
ни давньоєгипетського мовознавства “Ієрогліф для 10 000” (1947), присвячена дослідженню ево-
люції значення числівника, і “Рука в писемності та мові давнього Єгипту” (1948) із спробою поясни-
ти важливу роль зображення руки існуванням у минувшині в єгиптян мови жестів. Та навіть на-
прикінці 50-х років ХХ ст. в СРСР бракувало досліджень з єгипетського мовознавства, на що вказу-
вав, зокрема, В.І.Авдієв: “Все ж таки до сих пір у нас ще обмаль підручників і навчальних посібників
для вивчення давніх мов. Єгипетська хрестоматія О.Лемма відноситься до ХІХ ст., хрестоматія ж
ієратичних текстів, укладена I.М.Лурьє, переклад граматики А.Ермана — явища поодинокі i досить
випадкові” [Авдиев 1958, 64].

Велике  значення для розвитку єгипетського мовознавства мала граматика М.С.Петровського
“Єгипетська мова”, видана друком у 1958 р. [Петровський 1958]. Наступним ґрунтовним виданням
стала “Єгипетська мова” (1961) М.О.Коростовцева. Праця містила загальну характеристику єгипетсь-
кої мови, аналіз її фонетики, лексики, будови речень тощо. [Коростовцев 1961 б].

У 1963 р. вийшло в свiт “Введення у єгипетську філологію” М.О.Коростовцева. Вчений назвав
єгипетською мову стародавнього, язичницького, дохристиянського Єгипту i визначив місце, яке вона
займає серед інших мов. М.О.Коростовцев відніс єгипетську мову до мов семіто-хамітськoї групи
мов африканського походження i окреслив етапи її розвитку: мова давньоєгипетська Стародавнього
царства (ХХХІІ—ХХІІ ст. до н.е), середньоєгипетська або класична (XXII—XVI ст. до н.е.), новоєги-
петська (XVI—VIII ст. до н.е.), демотична (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.), коптська (від ІІІ ст. н.е.), яка
після завоювання Єгипту арабами в VII ст. н.е. почала поступово витіснятися арабською, доки оста-
точно не згасла і не перетворилася на мертву. Михайло Олександрович охарактеризував ієрогліфічну
систему письма, що проіснувала 3,5 тисячоліття, навів класифікацію ієрогліфів із перекладом рос-
ійською мовою їх значень, розглянув силабічні тексти. Він виявив елементи криптографії у пам’ят-
ках Середнього i навіть Стародавнього царства i зробив припущення, що декоративність написів
можна пояснити змаганням писарів у майстерності. М.О.Коростовцев зупинився на аналізі ієратич-
ного i демотичного систем письма як таких, що розвинулися із ієрогліфічного письма. Він визначив
вплив єгипетської системи письма на системи письма інших народів. Найбільше місця у монографії
відведено для характеристики фонетики, лексики, морфологiї, синтаксису єгипетської мови [Корос-
товцев 1963 а]. Монографія М.О.Коростовцева, яка узагальнювала найновіші  філологічні досягнен-
ня, а також особисті відкриття автора, упродовж тривалого часу залишалася кращим виданням із
царини єгипетського мовознавства.

Великий цикл статей М.О.Коростовцева присвячений вивченню конкретних лінгвістичних
проблем єгипетського мовознавства. Дієслівна форма iw. sdm. f належала до численної групи оста-
точно не розв’язаних питань єгипетського мовознавства. Е.Т.Піт якось побіжно зауважив, що ця форма
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вживається у підрядних обставинних реченнях, А.Ерман навів кілька прикладів її вживання у голов-
них реченнях, А.де-Брук стверджував, що вона завжди передає час дії в підрядних реченнях, що
передує часу дії у головному реченні. М.О.Коростовцев вивчив 127 випадків вживання цієї форми. У
статті “Дієслівна форма iw. sdm. f у новоєгипетській мові” (1962) він дійшов висновку, що дана
форма зустрічається дуже рідко у головних реченнях. Вона, як правило, вживається для виразу: часу
дії, що передує або відбувається одночасно із дією головного речення; релятивних речень, що відно-
сяться здебільшого до об’єкту головного речення; підрядних речень різного типу у пасивній конст-
рукції. Таким чином, вчений довів, форма iw. sdm. f переважно вживається у підрядних реченнях, і
тоді як у середньоєгипетській мові надає реченню колориту незалежності, у новоєгипетській — на-
впаки — відтінку підпорядкованості [Коростовцев 1962 а, 86—103].

У статті «Ергативний “відмінок” у новоєгипетській мові» (1967) М.О.Коростовцев вказав на
відсутність у єгипетській мові відмінків, що компенсується службовими словами, які стоять попере-
ду знаменного слова. Такі словосполучення він умовно назвав аналітичними відмінками. В резуль-
таті дослідження багатьох прикладів вживання сполучення “службове слово in + іменник”, яке до
того описувалося лише емпірично, Михайло Олександрович теоретично обґрунтував, що “Введення
поняття ергативного відміна у граматику єгипетської мови так само правомірно, як і введення до неї
поняття давального або родового відмінків” [Коростовцев 1967, 93]. При цьому вчений нагадав, що
йдеться про аналітичні відмінки. Таке трактування, на його думку, логічно пояснює вживання сполу-
чення “in + іменник”.

З приводу публікації розвідки “Категорія перехідності та неперехідності дієслів у єгипетській
мові” (1968) М.О.Коростовцев писав: “У численній єгиптологічній лінгвістичній літературі до цього
часу немає жодного спеціального дослідження, присвяченого цій проблемі, наукову значущість якої
доводити зайво” [Коростовцев, 109]. Завдання полягало у вивченні особливостей дієслів, здатних в
окремих випадках змінювати властивості. Вчений навів таблицю із 193 дієсловами, які назвав ди-
фузними, що містяться у великому берлінському словнику із визначенням їх типів (за критерієм
здатності поширювати дію, виражену дієсловом на об’єкт без посередництва прийменника) та мож-
ливих “переходів” із одного типу в інший у супроводі із російськими перекладами та посиланнями
на том та сторінку словника, де вони трапляються [Коростовцев 1968].

Навіть вибірковий огляд праць М.О.Коростовцева свідчить про його вагомий внесок у єги-
петську філологію. Дослідження академіка як із конкретних лінгвістичних проблем, так i загально-
теоретичного значення, були одними із перших у СРСР i заклали підвалини багатьох напрямків єги-
петського мовознавства.

Характерною рисою вcix без винятку праць М.О.Коростовцева було супроводження їх доклад-
ною історіографією проблем. Вчений високо цінив досягнення своїх попередників, навіть якщо їх
науковий доробок вже не відповідав новим  вимогам    наукової думки в галузі сходознавства. Ака-
демік досконало опанував жанр наукової біографістики, у його блискучих працях постала галерея
видатних вчених: В.С.Голенищев, В.В.Струве, В.Г.Бок, А.В.Прахов, А.С.Сванідзе, П.Успенський,
А.Х.Гардинер, Ю.Я.Перепелкiн, С.Л.Утченко та ін. При публікації навіть колективних праць, на-
приклад збірника “Мистецтво Сходу i античність” (1977), академік як головний редактор збірника
не забув згадати Всеволода Володимировича Павлова (1898—1972) i присвятив вченому-мистецт-
вознавцю стислий, але змістовний нарис.

“Хрестоматія iз історії стародавнього Сходу” (1980) під редакцією М.О.Коростовцева також
стала своєрідним пам’ятником корифеям у галузі сходознавства [Хрестоматия… 1980].

Визначною науковою спадщиною, численними учнями i послідовниками, самовідданою діяль-
ністю на користь багатьох галузей єгиптології Михайло Олександрович Коростовцев увічнив i своє
ім’я. Постать академіка повік залишиться в icтopiї розвитку сходознавства.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ 17-Ї ГЛАВИ

ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ КНИГИ МЕРТВИХ

Питання виникнення, датування, умов і місця створення  давньоєгипетських епіграфічних
джерел займає одне з найважливіших місць у єгиптологічних дослідженнях. Встановити походжен-
ня того чи іншого документу допомагає палеографічний аналіз і побічні докази [Bjorkman 1964, 9-
11]. Стаття присвячена питанню походження 17-ї глави Книги Мертвих, однієї з найцікавіших у
збірці, яка являє собою своєрідний компедіум теологічних сюжетів. Якщо встановити датування
окремих свитків Книги Мертвих, які містять 17-у главу, в цілому не викликає великих труднощів,
характер змісту джерела потребує, на наш погляд, більш прискіпливої уваги до походження та умов
виникнення цієї пам'ятки релігійної думки як цілісного артефакту з акцентом на культорологічний
аналіз.

Перш за все необхідно зупинитись на вже відомих, хоча ще не достатньо досліджених фактах
щодо походження 17-ї глави Книги Мертвих. Це топографічне місце її виникнення, час і, відповідно,
першоджерело.

1.Топографічне місце виникнення.  Перші перекладачі і дослідники текстів Книги Мертвих
(як, наприклад, Е. Навіль і У. Бадж) майже одностайно відносили 17-у главу до так званої "фіванської
версії" Книги Мертвих (XVIII – XIX дин.), а авторство, в основному, до Геліополя, пояснюючи пер-
ше походженням більшості папірусів з фіванського некрополю, а друге  –  присутністю богів пере-
важно геліопольського пантеону (Ра, Атум, Хепрі, Осіріс, Ісіда, Нефтіда і т.д.) [Budge 1986, XLVII –
XLVIII, CII – CIV; Budge 1894, 206 – 210; Budge 1926, 240 – 241; Naville 1886, 123. Пор.: Hornung
1993, 68 – 69]. Однак, на сьогодні доведено, що в основі Книги Мертвих лежать тексти, створені в
різні часи і в різних місцевостях Єгипту [Kees 1956, 305 – 313], а сама 17-а глава (як і низка інших
глав, зокрема, відома 125-а, а також 175-а, 137-а, 18-а, 42-а та ін.), походить, як було остаточно дове-
дено Г. Кєєсом, з верхньоєгипетського міста Гераклеополь [Kees 1952, 43 – 44; Kees 1977, 323 – 324;
Sethe 1931, 528 – 529,532 – 533].

 Судячи з тексту глави, Гераклеополь виступає як важливий культовий центр. У тій її частині,
де йдеться про космогонію, повідомляється, що Гераклеополь - це місце, де сонце-Ра вперше підня-
лося над землею і стало правителем світу, створеного Атумом [Тарасенко 2000b, 117, 121]. В другому
місці Гераклеополь - культовий центр Осіріса [Kees 1933, 328], місто, де цей бог зійшов на царство1:
"Він (Осіріс) отримав корону Уререт, і серце його було задоволено, бо він став правителем Сутен-
Хенена" (тобто Гераклеополя) (стк.47). "Осіріс - це Душа (bA), що живе в Сутен-Хенені, яка знищує
зло (icft), дає їжу і воду праведникам і проводить їх шляхами вічності (D.t)" (стк.49) [Budge 1986,
107. - Pap. Ani; Brit. Mus. № 10470; XVII, Pl.7].

Отже, Гераклеополь - це місто, правителями якого, судячи з тексту, були Ра і Осіріс - цент-
ральні фігури загальноєгипетського пантеону. Навіть з побіжного знайомства із текстом можна відзна-
чити, що те чи інше місце, яке потребує пояснення, коментується в переважній кількості як з точки
зору лінії культу Ра, так і з точки зору лінії культу Осіріса. Цей цікавий стиль, на наш погляд, пояс-
нюється, певною мірою, і гераклеопольським походженням 17-ї глави, що підтверджується  факта-
ми релігійної історії цього міста.

Верхньоєгипетське місто Гераклеополь (Heracleopolis Magna, дав. єг.: nnj-ncw  (H.t-nnj-ncw)

[Erman Grapow 1921, 83], столиця 20-го нома Верхнього Єгипту - ,

вар. - nar.t-xnt.t [Erman Grapow 1921, 230; Budge 1894, 72-73], сучасний Іхнасья-ель-Медина,

розташовувалося на західному березі Нілу, на схід від Бахр-ель-Юсуфа. В часи VI –  Х династій (бл.
2181 – 2040 рр. до н. е.) Гераклеополь відігравав провідну роль у політичному і культурному житті
країни [Kees 1961, 215 – 217]. Вірогідно, важливим центром це місто було вже у Давньому царстві
(як таке його характеризують вже царські анали Палермського каменю [Emery 1961, 75]), якщо в
період його кризи [Wilson 1967, 104 – 124; Gardiner 1961, 107 і наст.] зміг стати об'єднуючим цент-
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ром і заснувати власні династії (IX – X , бл. 2222 – 2070 рр. до н.е.) [Helck 1968, 93 – 103].
Для розуміння 17-ї глави для нас важливіша, як відзначалось, не стільки політична, скільки

релігійна історія Гераклеополя. Кінець Давнього царства, або Перший Перехідний період  –  часи
хаосу і смут, розпаду держави і безперервних міжномових воєн, коли влада мемфіського царя роз-
повсюджувалась не далі мемфіського ному [Перепелкин 1988, 391; Перепелкин 2000, 179 – 180]. Все
це не могло не відбитися на культурній і духовній сфері [Большаков, Сущевский 1991, 10; Демидчик
1988, 76 – 83]. З'являються  твори, пронизані скепсисом як відносно царської влади, так і відносно
самого принципу божественої світобудови, заснованої на доктрині Маат, і навіть щодо ідеї потойб-
ічного існування. Ця течія сформувала своєрідні жанри в рамках повчальної і пророцької літератури,
яка в західній історіографії отримала назву "літератури мудрості" [Fox 1980, 120 – 135; Brunner 1952,
90 – 110] (термін вперше запропонований, здається, А. Ерманом, як "інструкції" або "повчання" у
"мудрості" [Erman 1966, 54]), а в радянській  –  "дидактичної" [Коростовцев 1970, 12; Коростовцев
1978, 8-9]. Г. Кєєс, обгрунтовуючи походження 17-ї глави Книги Мертвих з Гераклеополя, відштов-
хується виключно від релігійних текстів місцевого походження [Kees 1952, 43 – 44]. На нашу думку,
було б доцільно доповнити його висновки даними інших епіграфічних джерел з цієї місцевості відпо-
відного періоду, як от свідоцтвами "літератури мудрості". Ці витвори добре відомі науці: "Бесіда
розчарованого зі своїм духом" (або "Суперечка людини та її Ба"), "Речіння Іпувера", "Пророцтво
Неферті", "Роздуми Хохапересенеба" і, найважливіше для теми нашого дослідження,- "Повчання ге-
раклеопольського царя своєму синові, Мерікаре" [Коростовцев 1978, 243 – 248; Струве 1925, 209 –
227; Erman 1966, 110 – 115].

Можливо, ідея цих "кризових" творів відбилась у більш пізньому масиві апокаліптичних текстів
[Ассман 1999, 113 – 118] (для Книги Мертвих це 175-а глава [Kákosy 1963, 18, 28 – 29]). Зі змінами у
суспільстві починаються важливі зміни у релігійній сфері, особливо у поховальному культі. Цей про-
цес прийнято називати "демократизацією заупокійного культу"2  [Коростовцев 1971, 46; Koch 1993,
209 і наст; Тарасенко 1996, 36 – 37]. Поховальний ритуал царів переймається амбіційною номовою
знаттю, і незабаром стає доступним усякому, хто має на те кошти, єгиптянину. Разом з тим у релігійній
ідеології з'являється дещо нове, ще непритаманне у повному обсязі Давньому царству  –  виникає
"морально-етичне вчення"3 , головне в якому, як відзначав М. О. Коростовцев, це "ідея посмертної
відплати за прожите на землі життя" [Коростовцев 1971, 47].

Одним із перших зафіксованих центрів появи цього вчення і був Гераклеополь. У Перший
Перехідний період у "Гераклеопольському повчанні царя своєму синові" вперше чітко фіксується
ідея посмертної відплати. Це дуже важливий факт. Більш того, "Повчання" проголошує, що і сам цар
(!) несе відповідальність перед богом за свої вчинки (у даному випадку за руйнування тініського
некрополю: Mirikare: стк. 119 – 125, 127 – 130, 139 – 141 [Коростовцев 1978, 216 – 217]).

Богом, що уособлював ідеї Загробного суду у початковий період Середнього царства стає Осіріс4.
Хтонічним покровителем померлих Осіріс був ще у Давньому царстві, але вже в кінці його, з V
династії, починається широке розповсюдження культу Ра, який підтримувався царською владою5

[Коростовцев 1941, 38 – 41]. Не дивно, що із руйнацією цього державного утворення, яка потягла за
собою певні ідеологічні зміни у масовій свідомості, на перший план знову виступив Осіріс – спра-
ведливий Суддя душ, який має змогу покарати за гріхи (хоча б і після смерті) і воздати праведникам.

Цілком природними при цьому були зміни у релігійній топографії, які найяскравіше просте-
жуються на прикладі Абідоса та Бусіріса [Ассман 1999, 275;  Koch 1993, 209]. Гераклеополь, об'єдну-
вальний центр Перехідного періоду, стає місцем, де нові елементи осірічного вчення вперше  пись-
мово фіксуються; наприклад, досить чітко вони помітні у "Повчанні гераклеопольського царя" [Асс-
ман 1999, 256-260] і надалі в місцевих Текстах саркофагів [Grieshammer 1970; Kees 1956, 226 – 229].
І, нарешті, головним виразом морально-етичної сторони релігії Осіріса стають 125-а і 17-а глави
Книги Мертвих  (взаглі "spruchgruppen" на думку З. Моренза [Morenz 1975, 454]).

З появою у Гераклеополі вчення Осіріса, культ Ра (який традиційно тут шанувався і навіть
синкретизувався із місцевим Хершефом [Коростовцев 1976, 105; Топоров 1980, 85]. Пор.: Pap. Berlin
№ 3049, стк.40 – 45 [Франк-Каменецкий 1917 I, 31]) анітрохи не похитнувся, оскільки Гераклеополь
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менше постраждав від міжномових війн і, більш сильний в економічному відношенні, зміг заснува-
ти власні династії. Один із фараонів такої гераклеопольскої династії (Х дин.), до якого було звернено
"Повчання"(?) [Bjorkman 1964, 13, 32 – 33], ніс у своїй тронній титулатурі  "ім'я Ра" (Mrj-kA-Ra -
"Улюблена душа Ра" [Helck 1968, 97]).

Відзначимо також, що "Повчання гераклеопольського царя" змальовує космогонічну систему
[Демидчик 1999, 107 – 126; Erman 1966, 82 – 83, Пор.: 47 – 49]. Хоча ім'я творця в ній не згадується,

як взагалі  тут не знаходимо імені жодного бога, йдеться про "Владику" або "Володаря" ( -
nb-r-Dr- "Владику всього сущого" (досл.: "Владика до краю всього") - звичайний епітет Осіріса або
Атума). При цьому анонімний бог "Повчань" несе у собі функції як деміурга, так і караючого (за
гріхи), властиві Осірісу [Barta 1976, 79 – 88 (зноски під "с")]. Таким чином, у Гераклеополі в Перший
Перехідний період відбувається поєднання двох ліній релігійної думки – лінії Ра і лінії Осіріса [Ко-
ростовцев 1976, 105]. Підсумок цього поєднання виразно демонструє, зрештою, 17-а глава. Окрім
коментування релігійної "догматики" з точки зору лінії Ра і лінії Осіріса, в 17-й главі містяться вказ-
івки на ідею воздаяння за гріхи. Нагадаємо, що сам Гераклеополь за текстом - це місце, де душа-bA
Осіріса (вона ж – душа-bA Ра (!)) знищує зло і проводить праведних шляхами вічності-D.t" (стк.49)
[Budge 1986, 107]. Тут же відбувається очищення померлих у двох загадкових водоймищах, які при-
свячені, здається, Ра (стк.43 – 50) [Budge 1986, 96 – 97]. І, нарешті, "в ніч розплати і винищення",
"ніч спалення проклятих, страти грішників на пласі і вбивства душ" бог "Нему, палач Осіріса" або
"Гор з двома головами" "віддає зло (icft) тому, хто служить злу, а правду і істину (mAat) дарує він тому,
хто слугує правді і істині" (стк.25 – 30) [Budge 1986, 104]. Список подібних вказівок у 17-й главі
можна, за бажанням, продовжити [Hornung 1968].

Не можна не відзначити, що перехрещування двох течій теологічної думки відбилося  в цей
час і на уявленні про місцевого бога Гераклеополя – Хершефа [Kees 1961, 215], але це має бути
темою окремого дослідження.

2.Час виникнення та першоджерело. Сам текст 17-ї глави демонструє собою нетиповий для
Книги Мертвих стиль. Помітно, що глава є теологічним коментарем іншого тексту. Цей випадок вже
давно привернув до себе увагу єгиптологів, які досить швидко знайшли "першоджерело" на саркофа-
гах кінця Першого Перехідного періоду - початку Середнього царства. Ще У. Бадж відносив "старшу
частину" глави до ХI династії [Budge 1986, CIII], а К. Зете, уточнюючи, до ІХ – Х династій [Sethe
1931, 528 – 529]. Вже у 1867 році Р. Лепсіус видає кілька таких текстів саркофагів (ХІ – ХІІ дин.) із
зібрання Берлінського музею [Lepsius 1867] і намагається зробити їх порівняльний аналіз із 17-ю
главою Книги Мертвих за так званим Турінським папірусом Птоломеївського періоду (ІІІ – ІІ ст. до
н.е.), незадовго до цього ним же виданого (1842 р.). На його думку, на саркофагах була найдавніша
версія цієї глави. Трохи пізніше російський єгиптолог В. С. Голеніщев присвячує цьому питанню
цікаву статтю (1870 р.  – non vidi) в якій, зокрема, повідомляє про присутність 17-ї глави на ермітаж-
ному саркофазі єгиптянки ‘Jt(i) (№ 769) [Авдиев 1960, 78 – 79], що датується ХII династією. Цей
досить повний екземпляр тексту, що гарно зберігся, було покладено в основу кількох авторитетних
західних виданнь (А. де Бука  –  А. Гардінера та Г. Грапова (Urk.V)) [Лившиц 1969, 17]). Б. О. Тураєв,
якого ця проблема також цікавила [Тураев 1904], видав єдиний на сьогодні російськомовний пере-
клад цього тексту ермітажного саркофагу, але, на жаль, неповний [Тураев 1913, 239 – 240]. Аж  до 30
– х років ХХ ст. в науці панував погляд, що текст, відомий з багатьох саркофагів Середнього царства
і є 17-ю главою Книги Мертвих в її первинному варіанті. Оскільки більш ранніх пам'яток знайдено,
не було, дослідники дійшли висновку, що текст було створено саме в цей період. Він не має аналогій
в Текстах пірамід  або якихось інших першоджерел Давнього царства [Тураев 1898, 39; Тураев 1904,
16]. Проте, на думку автора, якщо ранніх аналогій не знайдено, це ще не означає, що вони не могли
існувати. Як влучно відзначає О. І. Павлова, "релігійний текст фіксує, як відомо, те, що стало вже
стійкою традицією"[Павлова 1999, 189].

Загальновідомо, що систематизація Текстів саркофагів відбулась пізніше за  інші  збірки  зау-
покійної літератури, оскільки самі саркофаги (на відміну від, наприклад, пірамід) зберігались в му-



До питання про походження 17-ї глави давньоєгипетської Книги Мертвих

46 Східний світ №2 ‘ 2000

зейних зібраннях всього світу, що й ускладнювало роботу. Класифікацію Текстів саркофагів по "реч-
інням" було закладено 7-томним виданням А. де Бука та А. Гардінера (1935 – 1961 рр.).

"Ранній версії" 17-ї глави Книги Мертвих відповідає, згідно цієї класифікації, 335-е Речіння
Текстів саркофагів [Kees 1956, 311 – 312]. Є в главі і елементи деяких інших Речінь, як наприклад,
237 і 238-го [Лившиц 1969, 99; Buck 1947 ІІІ, 307 – 319]. Термін "17-а глава…", який до публікації
вказаної праці, використовувався вченими [Напр.: Лившиц 1935, 234, прим.5; Lepsius 1867, 20 – 21;
Breasted 1959, 275 – 277; Lexa 1921, 186 – 193] насправді ми маємо відносити, лише до текстів не
пізніше Нового царства. Стосовно 335-го Речіння Текстів саркофагів, важливим є той факт, що текст
його завжди розташовувався на внутрішній поверхні кришки саркофагів [Тураев 1904, 24; Лившиц
1969, 23; Breasted 1959, 272], тобто знаходився безпосередньо перед обличчям покійного. Це вказує,
на нашу думку, на його цінність та важливість в очах єгиптян. Окрім того, остання частина Речіння
містить у собі, як відзначав Б. О. Тураєв, «нарис тієї "психостасії" або "зважування" (серця. –  М.Т.),
вчення про яке отримало таке широке росповсюдження у Новому царстві» [Тураев 1913, 240-241].
Отже з'ясовано, що 17-а глава Книги Мертвих походить від гераклеопольських Текстів саркофагів.

На час своєї появи на папірусах Книги Мертвих за ХVІІІ династії Нового царства текст вже не
був просто копією раннього оригіналу, але був його коментарем, іноді заплутаним і громіздким. Майже
кожне речення або сюжет першоджерела супроводжувались декількома тлумаченнями (глосами) [Osing
1977, 628 – 629], іноді зовсім протилежними за змістом. Такий стиль глави, фактично унікальний,
ставить її на особливе місце серед інших глав і створює враження про її штучне вміщення  до збірки.
М. Е. Мат'є в своїх спробах реконструювати поховальний ритуал у Книзі Мертвих так і не змогла
знайти для 17-ї глави відповідне місце і тому вирішила взагалі не згадувати про неї [Матье 1996, 98
– 105].

У зв'язку із стилістикою тексту  цієї глави єгиптологи висували різні гіпотези. Частина вважа-
ла, що причиною нагромадження коментарів була незрозумілість тексту Середнього царства при
ХVІІІ династії, після близько п'ятисот років духовного розвитку [Тураев 1898, 39]. О. Море припус-
кав, що коментарі накладались і доповнювались у різні епохи [Море 1998, 174]. З останнім важко
погодитись, зважаючи на той факт, що глава в закінченому вигляді існувала вже за ХVIІІ династії.
Ймовірно, на наш погляд,  що саме в цей період вона була складена  і відредагована6, до Саїської
епохи вона дійшла без значних змін і була навіть скорочена. Наявність декількох тлумачень наштов-
хнуло інших дослідників на думку про розбіжності між жерцями або, навіть, теологічні суперечки
між ними [Gardiner 1947, 28]. М. О. Коростовцев, наприклад, стверджує, що це "свідоцтво вільно-
думства, що торкається вже не проблем потойбічного життя, а кардинальні питання теології" [Коро-
стовцев 1976, 265]. Така точка зору є,  здається, на сьогодні пануючою, але ми не можемо з нею
погодитись, оскільки саме явище "дискусійності" не властиве єгипетській релігії. Релегійний дис-
пут потребує, як відомо, теологічної догми  (на зразок того, що ми бачимо всередині християнства
або ісламу). В Єгипті ж цього явища ніколи не існувало, як не існувало тут "абсолютної істини",
"релігійних війн", "інквізиції" або "єресі". Релігія Єгипту була заснована на більш плюралістичних
та внутрішньо-синкретичних засадах [Жак 1999, 83, 109 – 110, 190, 191]. Отже, вважати 17-у  главу
Книги Мертвих "теологічним диспутом" або "вільнодумством", на нашу думку, є спробою видавати
бажане за дійсне, як і в випадку з "Мемфіським теологічним трактатом", у якому вбачали протисто-
яння між мемфіською та гелеопольською жрецькими школами  [Франкфорт 1984, 66 і наст.; Breasted
1959, 43 і наст.; ANEA 1958, 1 – 2]. З цієї ж причини ми не можемо погодитись і з визначенням К.
Коха, який називає 17-у главу "ein dogmatischer Tractat"  [Koch 1993, 318]. Наскільки відомо, 17-у
главу  ніколи не вважали в Єгипті критикою теології, навпаки, вона була дуже популярною, якщо так
можна висловитись про текст заупокійного жанру [Breasted 1959, 275]. Наявність же глоссів у главі,
зокрема "осірічих" і "солярних", можна пояснити, скоріш її гераклеопольським походженням або, як
пропонував ще Б. О. Тураєв,  необхідністю тлумачення застарілого твору. Ймовірно також, що цей
текст,  перш ніж увійти до складу заупокійних збірок, мав довідковий характер [Тарасенко 2000с, 47
– 50] (Пор. із стилістикою Pap. Berlin № 7809).

Поза всякими сумнівами, авторство цієї і абсолютної більшості глав Книги Мертвих належало
жерцям. При цьому слід конкретизувати місце такого творіння, зважаючи на той факт, що між по-
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явою першоджерела і його коментуванням (тобто ХІІ і XVIII династіями) пройшло близько п'ятисот
років.

При єгипетських храмах вже з Давнього царства існували архіви і бібліотеки [Wessetzky 1975,

783 – 785]. З вказаного періоду відомий термін - pr-mDAt  [Erman Grapow 1921, 53], що мав
значення "архів" або "бібліотека" (в залежності від контексту). З Середнього царства відомий і інший

термін - pr-n-sS(w)[Erman Grapow 1921, 53, 148] - "будинок книг", тобто "бібліоте-
ка".

На жаль, археологам не вдалося знайти жодного  "архіву" чи "бібліотеки", де б зберігались
папіруси. Хоча й відомі засоби збереження літератури й документації, інформацію про те, що збері-
галося в єгипетських бібліотеках, можна встановити лише з фрагментів "каталогів", що дійшли до
нашого часу [Коростовцев 1962, 52; Тураев 1920, 11; Schott 1952, 226 – 227; Kees 1933, 282].

Наскільки багатими були ці архіви невідомо. Наприклад, греків, що відвідували Єгипет, кількість
книг тут вражала. Античний письменник Ямвліх в праці "Про таємні книги" передає твердження
Манефона про те, що Гермес (Тот) написав 36525 творів (VIII. I). Климент Александрійський (ІІ ст.
н. е.) говорить про 42 "Гермесові книги" [Борухович 1976, 55; Тураев 1920, 9 – 10]. Подібні свідоцтва
є і в інших античних авторів. Важко сказати, що це були за твори, до нашого часу вони не збереглися.
Із напису стели Каїрського музею № 757 відомо, що до деяких "Аналів (?)7  Тота" звертався Рамсес
IV, відвідуючи Абідос [Korostovtsev 1947]. Звертаючись до цих "аналів", Рамсес IV, відомий своєю
набожністю, намагався осягнути таємничу сутність Осіріса. Варто сказати, що ця пам'ятка є надзви-
чайно  цікавим джерелом для вивчення культу останнього (ми ще повернемось до неї нижче).

Можна тільки здогадуватись, як збагатились би наші знання про Стародавній Єгипет, якби
дійшла до нас така бібліотека. Природно припустити, що текст епохи ХІІ династії (першоджерело
17-ї глави) міг зберігатися в одному з таких "архівів", однак навряд чи він міг бути перероблений
жерцями у такому закладі.

А. Вольтен ще у 1942 р. у своєму спеціальному дослідженні показав те місце, де найімовірніше
створювались Речіння Книги Мертвих, а раніш Тексти пірамід і Тексти саркофагів [Volten 1942, 33 –

37; Пор.: Солкин 2000, 200]. Таким місцем були так звані "Доми життя"8  – (вар. )  – pr-

anx- [Erman Grapow 1921, 53; Weber 1980, 954 – 958;  Volten 1960, 312, 318 – 319, 321 – 322, 324].
Що саме являли собою ці прихрамові заклади до цього часу залишається остаточно не з'ясова-

ним (нерідко вищезгадані книгосховища pr-mDAt та pr-n-sS(w) входили до структури pr-anx [Brier
1981, 42; Wessetzky 1973, 54 – 59]). Першим дослідженням цього питання зайнявся А. Гардінер
[Gardiner 1938a, 157 – 180], його наступниками були Г. Позенер, А. Вольтен, Ж. Вергот і, нарешті, М.
О. Коростовцев та П. Шаллонгуі 9.

"Доми життя" були місцем, де збиралася "інтелектуальна еліта" давньоєгипетського суспіль-
ства. Основним видом діяльності їх було, судячи з джерел, переписування і створення релігійних

текстів, чим займалися особливі писці – - sS(.w) pr-ahx (одночасно – жерці) [Коро-
стовцев 1962, 65 – 66; Ritner 1992, 194]. Окрім цього, тут займались медициною і астрономією,
прикрашуванням храмів, бальзамуванням, контролем над своєчасним і правильним виконанням свят
та ритуалів; тут знали таємні ознаки священних тварин, саме тут збирались славетні і таємничі єги-
петські маги10  [Коростовцев 1962, 58 – 69; Brier 1981, 42 – 45; Ritner 1992, 194 – 195]. Безсумнівно,
що "Доми життя", як відзначав М. О. Коростовцев, "це заклади, які бесперечно відігравали величез-
ну роль у культурному житті Стародавнього Єгипту" [Коростовцев 1962, 53]. Персонал "Домів жит-
тя" мав високий соціальний статус, а його верхівка була наближена до фараона і надавала йому як
магічну [Евгенова 1933, 503 – 538; Коростовцев 1976, 165 – 166], так і практичну допомогу [Gardiner
1938a, 160].

На наш погляд, глосси 17-ї глави були створені саме в такому закладі. Прямих вказівок в тексті
глави на це звичайно не існує, однак є побічні підтвердження. Це, по-перше, стилістика тексту – на
релігійний твір Середнього царства був накладений більш пізній коментар, метою якого було не



До питання про походження 17-ї глави давньоєгипетської Книги Мертвих

48 Східний світ №2 ‘ 2000

тільки тлумачення давнього тексту, але й подання декількох версій цих тлумачень. На нашу думку, ці
коментарі-глосси були накладені приблизно в один період - на початку XVIII династії11 . Варто відзна-
чити, що в цей період зафіксовані варіанти тексту, які можно ідентифікувати ще як 335-е Речіння
Текстів саркофагів (!). Це, зокрема, папірус @At-nfr.t (Cairo J.E. 66281), що походить з фіванського
некрополю і датується часом Хатшепсут – Тутмоса III [Munro 1994 I, 27; II, стк.19 – 51, Taf.24 – 25].
І навпаки, від часів Другого Перехідного періоду маємо фрагмент дерев'яного саркофага (Brit. Mus.
EA 29997) принца і генерала Херунефера (сина царя Ментухотепа та цариці Сатмут (кінець XVII-ї
дин.?)), а також факсимільну копію тексту втраченого саркофага цариці Ментухотеп (середина ХІІІ
дин.?), яку виконав Вілкінсон ще у 1834 р. (Brit. Mus. EA 10553)12 , в ідентифікації текстів яких
єгиптологи вагаються між 335-м Речінням Текстів саркофагів та 17-ю главою Книги Мертвих
[Parkinson Quirke 1992, 37 – 49]. На нашу думку, імовірніше перше.

У всякому випадку, числені тлумачення (глосси) 17-ї глави, які У. Бадж іменує "the articles of
faith" [Budge 1987, 62], складались жерцями безперечно дуже компетентними. Найбільш же "вчени-
ми" були жерці "Домів життя". Самі єгиптяни цей факт підкреслювали неодноразово. Наприклад, з
так званої Бентреш - стели, що зберігається у паризькій Національній бібліотеці, дізнаємося, що
Рамсес ІІ, аби вилікувати принцесу країни Бахтан, Бентреш (яка була старшою сестрою  його дружи-
ни Неферуре), звернувся по допомогу до персоналу "Дому життя" (стк. 9 – 10 [Lemm 1883, 79]),  щоб
вони обрали серед себе і відправили до неї вправного мага-медика [Коростовцев 1962, 59]. На
Луврській статуї А 94 і аналогічній статуї Британського музею № 1646 часів ХХХ династії згадуєть-
ся титул «Керівник майстрів магії у "Домі життя"» [Коростовцев 1962, 60]. У  Канопському декреті

(32, 37) [Коростовцев 1962, 55; Muller 1961, 25] ієрогліфічне письмо має назву - sS pr-anx-

тобто "письмо "Дому життя" у протилежність демотичному письму – sS n Sa - "пись-
мо писем", що вказує на те, що в пізній період ієрогліфами користувалися у релігійних справах, при
цьому охоронцями традиції давніх "священних" літер були  саме писці "Дому життя". Нарешті, в
папірусі Ріланд ІХ, що датується періодом персидського завоювання, повідомляється, що жерці міста
Теуджоя, які хотіли відправити жерця Петеісе ІІ у свиті царя в Сирію, умовляли його: "Ось ти, писець
"Дому життя", нічого немає, про що би тебе запитали, а ти не відповів" (ХІV. 20  –  21) [Коростовцев
1962, 63; Коростовцев 1978, 189].

Важливим підтвердженням зв'язку 17-ї глави з діяльністю "Домів життя" є та частина тексту,

де йдеться про зустріч душ (bA) Ра і Осіріса між двома стовпами "Джед" (Dd- [Erman Grapow

1921, 222; Kakosy 1989, 203 – 205; Wiedemann 1890, 158 – 159; Bonnet 1952, 149 – 153; Budge 1894,
255; Kees 1977, 97; Gardiner 1958, 502 (R11)]) в Бусірісі. Багато єгиптологів вважає, що назву топоніма
необхідно перекладати як "Мендес" (Напр.:[Чегодаев 1994, 157; Renouf 1882, 106; Koch 1993, 319]).
Г. Кєєс взагалі стверджував, що душа Осіріса прибула з Бусіріса в Мендес, щоб зустріти там душу Ра
(прямої вказівки на цю мандрівку в тексті немає), хоча робить влучне спостереження відносно при-
сутності на ієрогліфічних назвах обох міст двох символів Dd [Kees 1956, 150; Kees 1977, 165]. Справді,
написання назв цих міст дуже схоже [Erman Grapow 1921, 222], якщо в тексті не було виписано
фонетичних знаків для їх ідентифікації, то сказати про яке місто йдеться справді важко. Втім, у

папірусі Ані (Brit. Mus. № 10470) знак "пташеня перепелиці"  – (фонетичне – w) [Gardiner 1958,

472 (G43)], виписано цілком виразно. Отже, на нашу думку, правильнішим буде переклад топоніма за

транслітерацією У. Баджа - +d.w - - тобто Бусіріс (а не +d.t  –  –  "Мендес") [Budge

1926, 226 – 227; Budge 1987, 62]. Водночас культовим центром Осіріса ("Володаря Dd") був, як відо-
мо, саме Бусіріс. Цілком можливо, що єгиптяни вкладали тут сакральне значення беспосередньо у
символіку  двох Dd, а не   у конкретні топоніми.

Знову підкреслимо, що практично всі прокоментовані міфологічні сюжети 335-го Речіння
Текстів саркофагів, яке лягло в основу 17-ї глави, трактуються з двох позицій –  теологічної лінії Ра
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і теологічної лінії Осіріса. Ці дві течії дуже чітко простежуються протягом всього історичного роз-
витку єгипетської "богословської думки", доповнюючи одна одну, а іноді, як в деяких Текстах пірамід,
вступаючи у протиріччя [Тарасенко 2000a, 231; Weill 1947, 159 – 197].

Однак, "теологічні лінії" Ра і Осіріса, на нашу думку, все ж існували. Єгиптологи вже давно
звернули на це увагу. Як відзначалося вище, єгипетська релігія не була побудована на "догматично-
му" принципі, тобто ніяких зіткнень на релігійному грунті не було (отже, говорити про "догматич-
ний трактат" або про "теологічний диспут" неможливо). У чому ж тоді проявлявся "антагонізм" Ра і
Осіріса у  тексті глави і в чому його взаємозв'язок з "Домами життя"? Текст дає цілком зрозумілу
відповідь на перше питання. Йдеться про темпоральну міфотворчість єгиптян.

Осіріс і Ра уособлювали два ключові поняття в єгипетському уявленні про час [Assmann 1975;
Assmann 1976, 47 – 54; Kákosy 1986, 1361 – 1371; Žabkar 1965, 77 – 83]. Осіріс пов'язувався з понят-

тям "Джет" –  – D.t і мав також епітети:"День вчорашній"  – - cf (як і в 17-й главі) тa

"Уннефер" - -wnn-nfr.w [Коростовцев 1961, 26], який можна перекласти: "Перебуваючий

зрілим" [Ассман 1999, 125; Ладынин 1999, 164, прим.4]. Ра пов'язувався з поняттям "Нехех" –  –

nHH і носив епітет "День завтрашній"  –  – dwA. На він'єтці до 17-ї глави ця часоваа

констеляція представлена у вигляді пари левів, що тримають на спині символи "неба" ( ) і "гори-

зонту" ( ) [Лившиц 1935, 238, Іл.3; Morenz 1964, 151, Іл.48; Koch 1993, 319, Іл..74; Sethe 1928,

274; Schäfer 1928, 103, Іл.27; Schott 1965, 185, Іл.1]. Ці леви звичайно трактуються як Шу і Тефнут
[Жак 1999, 203; Morenz 1964, 151] (тобто  відома вже з Текстів пірамід їх леонтопольська персоніф-

ікація як Руті  (  – Rw.tj) [Voss 1984, 321]), або як Акеру ( - Akr) [Schafer

1928, 103; Bonnet 1952, 12]. На папірусі Ані зображення супроводжується пояснювальними написа-
ми: біля правого лева  – cf –  "Вчора", біля лівого  – dwA  –  "Завтра" [Лившиц 1935, 237 – 238; Sethe
1928, 274]. Хоча Шу і Тефнут могли асоціюватися з "Нехех" і "Джет"13 [Ассман 1999, 267; Anthes
1961, 66], у тексті глави вказується щo це Осіріс і Ра – ir cf Wcir pw ir dwA Ra pw –  "День вчорашній
("Вчора")  –  це Осіріс, День Завтрашній ("Завтра", вар.: "Ранок")  –  це Ра" [Тарасенко 2000а, 232;
Lepsius 1867, 29; Budge 1910 I, 54 (cтк.12), 55, (стк.9); Shorter 1938, 87]. Треба звернути увагу, що
окрім 17-ї глави Книги Мертвих не так багато джерел, які так чітко підкреслюють темпоральні ас-
пекти Ра і Осіріса (Пор: [Anthes 1962, 42 – 43]). Часто один бог міг пов'язуватись з обома "вічностя-
ми" або з вічністю, яка йому "не властива". На багатьох інскрипціях, присвячених Осірісу, можна

зустріти епітет  – Wcir nb nHH HqA D.t –  "Осіріс  – володар "Нехех", князь
"Джет" [Clere 1959, 87; Hornung 1956, 32; Schott 1964, 31, 32 (зн.2); Daressy 1906, 70 (Cairo № 38327),

102 (Cairo № 38378)]. Досить часто Осіріс, замість звичайного  – nb D.t [Gardiner 1958, 70,

прим.3] отримує епітет  – nb nHH –  "Володар вічності "Нехех" [Hornung 1956, 32], як,

наприклад на статуетці - ушебті (?) з бідного поховання часу ХVІІІ династії  (Ермітаж № 2976)
[Лурье 1940, 94]. Таких прикладів використання епітета nb nHH по відношенню до Осіріса можна
знайти, починаючи з Середнього царства, чимало [Hodjash Berlev 1982, 140 Pl.79 (A), Pl.83 (A), 149
Pl.89 (A 1), 170 Pl.112 (2), 176 Pl.118 (5)]. Цікаво, що навіть один із храмів Осіріса (в Фівах?), який
згадується на стелі Нітокріса (ГМИИ №1,а,5642), часів ХVІІІ династії, мав назву nbw nHH. [Hodjash
Berlev 1982, 170 Pl.112 (зноска C), пор.: 311] З іншого боку, розповсюдженим епітетом титулатур

фараонів був  –  – (anx) mi Ra D.t [Перепелкин 1967 I – 1, 209 – 230; Blumenthal 1970, 35,
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39, 40, 51, 75, 86] – "(Живий) як Ра навіки" (точніше  –  "у вічності  – Джет"). З першого погляду з
наведених прикладів здається, що єгиптяни не бачили чіткої різниці між цими двома часовими тер-
мінами та їх приналежності до сфери того або іншого бога14  (а це могли бути не тільки Ра  і Осіріс
[Тарасенко 2000а, 230 – 231]). З цього, однак, не випливає, що найбільш теологічно освічені жерці та
писці, а саме таким був персонал "Домів життя", не бачили відмінностей між цими поняттями. На-
впаки, приклад 17-ї глави, а також деяких інших джерел (про це нижче), що походили з "Домів жит-
тя", говорять про інше. Цілком можливо, що подібна "плутанина" для самих єгиптян була зрозуміла
та логічна, а отже, протиріч не викликала  [Ассман 1999, 125 – 126].

Воз'єднання душ Ра і Осіріса, про яке згадується у 17-й главі Книги Мертвих, повинно було
сприйматися єгиптянами як "велике таїнство". Питаннями "великих таїнств" займались "Доми жит-
тя". Досить ясно це зрозуміло з магічного папіруса Salt 825 Британського музею (№ 10051) часу
Лагидів, який походив з абідоського "Дому життя". Судячи з його тексту "Дім життя" був житлом
(святилищем) бога Осіріса [Струве 1967, 8 – 10]. Захист Осіріса забезпечував Ра. Цікавий такий
уривок (VII.5 – VII.7):

Ir mDAt nty im.f bA.w Ra pw r rdi.t anx nTr pn imw r cxr xftjw.f ir (sS.w) mDAt pr-anx pw nty Snj.f Smcw
pw n.t Ra sAw cA.f Wcir ra-nb [Derchain 1965 II, 9]:

"Стосовно книг, які в ньому ("Домі життя".  –  М.Т.)  –  це душі (bA.w) (Пор.: [Тураев 1920, 12 –
14]. – М.Т.) Ра, що дають життя  богу цьому (Осірісу.  –  М.Т.) та повергають його ворогів (або: "…
мають на меті  оживити бога цього та звергнути  його ворогів"). Стосовно книжників "Дому життя"
– це ті що в середині його, супутники (або "слуги") Ра, що захищають сина його, Осіріса повсякденно".

Кульмінацією "містерії" папіруса Salt 825 було воз'єднання Ра та Осірісa [Derchain 1965 I, 82-
95], про яке говориться (XVIII, 1-2):

Ir prj Xr.f15  m(w)t.f16  n Sad17  m Dr-ntt18  sStA.i pw wr Ra pw pA19  Wcir pw20 [Derchain 1965 II, 19]:
"(Той) хто відкриє це (той) загине злою смертю21. Тому, що це велике таїнство (бога?). Це Ра (і)

це Осіріс…" (Пор.:[Ассман 1999, 127; Derchain 1965 I, 144])
Даний ритуал міфічного воз'єднання Ра і Осіріса проходив у "Домі життя" в Абідосі, і, судячи

з британського папірусу, вважався "великим таїнством" цього закладу. Ймовірно, на нього вказується
в 17-й главі коли говориться:

Ink cf iw.i rx-kwj dwA ptr rf cw ir cf Wcir pw ir dwA Ra pw hrw pfj niw (c)Htm.tw22  cbj.w23  (вар.:
xftj.w24) nb-(r)-Dr im.f Hna cip.t nti.f25  (n) cA.f @r ky Dd hrw pn [...]26  qrc pw n.t Wcir in it.f Ra  [Lepsius 1867,
29 – 30 (А). Пор.: Budge 1910 I, 54 (стк.9 – 12), 55 (стк.8 – 10); Shorter 1938, 86 – 87]:

"Я –  День вчорашній і я знаю День Завтрашній. Хто це?  День вчорашній  –  це Осіріс, (а )
День завтрашній  –  це Ра, в (цей) день, (коли були) винищені вороги (або "зрадники") Неб-ер-тчера
("Володаря Всесвіту". – М.Т.), (і) коли він призвав на царювання (або "затвердив спадкоємцем")
свого сина Гора. Інші кажуть (це) день [коли ми відзначаємо свято на чeсть зустрічі]27  померлого
(цього) Осіріса з батьком  його Ра"28 (Стк.15 – 19).

Після ідентифікації Осіріса і Ра як "Вчора" й "Завтра" [Koch 1993, 223] надалі у сповіді 17-ї
глави вказується, що мова йде саме про часовий аспект богів:

(ky Dd) nHH pw Hna D.t ir nHH hrw pw ir D.t grH.wj  [Lepsius 1867, 32, 45 – 53]:
"(Або мова йде про29) вічність – Нехех та вічність Джет. Вічність Нехех  –  це День, а вічність

Джет  –  Ніч" [Тарасенко 2000а, 232; Budge 1910 I, 56 (стк.17 – 18), 57 (стк.14); Shorter 1938, 90].
Таким чином, темпоральні характеристики Ра і Осіріса тут пов'язані з традиційними уявлен-

нями про цих богів [Hornung 1965, 73 – 83, особливо 79; Assmann 1992, 149]. Відповідно йдеться
мова про денне (сонячне) царство Ра, що пов'язується з вічністю Нехех, та нічне (місячне) царство
Осіріса, пов'язане з Джет. Даний фрагмент глави дав змогу з'явитися тлумаченню про Нехех - як
денну вічність, а Джет – як нічну [Hodjash Berlev 1982, 123 Pl. 71 (зноска B); Hornung 1956, 31 – 32],
хоча ці амбівалентні терміни слід трактувати як більш універсальні [Тарасенко 2000а, 227 – 237;
Assmann 1975; Assmann 1977]. Втім, лише разом Ра і Осіріс та пов'язані з ними вічності створювали
єдине уявлення про час [Ассман 1999, 125 – 126]. Розглядати їх нарізно як антагонії, як це інколи має
місце [Koch 1993, 319], неможливо, тим більше, що згідно з єгипетськими уявленнями, сонце (Ра)
кожну ніч сходило до Дуату (_(w)A.t) – загробного світу Осіріса й здійснювало там небезпечну (змій
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Апоп, наприклад) мандрівку по підземному Нілу [Матье 1956а, 34 – 45; Bonnet 1952, 729 – 733; Kees
1977, 235 – 237]. Місяць, одна з персоніфікацій Осіріса [Bonnet 1952, 471 – 472; Daressy 1906, 12 –
17 (Cairo № 38029  – 38044), 115 – 116 (Cairo № 38427 – 38428)], в той же час "заміщував" вночі
сонце на небі [Матье 1956а, 85]. Нарешті, слід особливо підкреслити, що "містерія" воз'єднання Ра і
Осіріса, яка проходила в "Домі життя", про що йдеться в папірусі Salt 825, також має вказівки на
"темпоральний" характер при цьому Ра і Осіріса  [Derchain 1965 I, 35-37, 82 і наст., 170; Derchain
1965 II, 5 (IV.5 – V.4), 9 (VIII.2 – 8), 12 (IX.2 – 10)].

Далі по тексту 17-ї глави повідомляється про те, що душі-bA Осіріса і Ра при зустрічі в Бусірісі
(або Мендесі - див. вище) утворюють "подвійну душу", як результат їх злиття (тобто dual від bA –
bA.wj  –  "Doppel-Aktiv-Seel" або "Doppel-Ba" [Koch 1993, 319]). Якщо в 17-й главі відображено опис
(або, скоріше його частину) ритуалу, аналогічного птоломеївськім містеріям "Домів життя" в тому
вигляді, в якому їх зберіг папірус Salt 825, або, як вважає Я. Ассман, обряд ініціації [Ассман 1999,
119], то наступне місце, здається, було кульмінаційним:

Ink bA.wy.fy Hry-ib TA.wy.fy ptr rf cw Wcir [pw] m aq.f r +d.w (або .t) gm.n f bA im n Ra aHa.n Hpt.n ky
ky aHa.n xpr m bA.wy.fy ir grt tA.wy.fy @r pw nD-Hr-it.f Hna @r-mxnty-n-irty ky Dd ir bA.wy.fy Hry-ib TAwy.fy bA
pw n Ra bA pw n Wcir bA pw imj-Cw bA pw n imj-&fnwt bA.wy.fy n imyw +d.w (.t) [Budge 1910 I, 67, 69
(стк.51 – 54); Shorter 1938, 108 – 109]:

"Я (є) подвійна душа ( ), що30  в двох юнаках31. Хто це? Це Осіріс, коли він вхо-

дить в Джеду (Бусіріс або +d.t –  Мендес). Він знаходить там душу – bA Ра. Тоді боги обіймають один

одного32  (і) тоді виникає (  – xpr) подвійна душа (bA.wj), що в двох юнаках. Що стосується  двохх

юнаків, - це Гор-Месник-за-свого-батька та Гор-без-очей33. Інші кажуть, подвійна  душа (bA.wj), що
в двох юнаках,  –  це душа – bA Ра  (і) це душа – bA Осіріса, душа-bA Того-хто-в-Шу і душа-bA Того-
хто-в-Тефнут34. Це подвійна душа (bA.wy.fy), що в Джеду (Бусірісі, або +d.t - Мендесі)" (стк.110  –
118) [Пор.: Budge 1986, 102 – 103; Чегодаев 1994, 156 – 157].

У згаданому вище написі Рамсеса IV (Cairo № 757) в Абідосі, який він залишив, що важливо,

після візиту  до місцевого "Дому життя", де він досліджував –  –
gnwt (?) t.w +Hwty imj pr-anx - "Анали Тота які в "Домі життя" [Korostovtsev 1947, 157 (стк.3)], ми
також знаходимо  вказівку на цей "подвійний Дух-Ба" створений душами Ра і Осіріса (стк.9 – 10):

HAi ( ) Ra ra-nb cpr.f r _(w)A.t r iri sxr n tA pn tA.w m r-a iw.k cnDm.tw35  m r-a mi kd.f36  Dd.tw bA

(nTr) _mdm r tn n cp iw Hm n +Hwty aHa r-gc tn n sS m wD pri m r.w tn [Korostovtsev 1947, 157 – 158]37:

"Сходить Ра повсякденно, досягає він Дуату (де) створює Долю (або "таємницю"  – - sxr.

–  М.Т.) країни цієї (Єгипту.  –  М.Т.) (та) країн усіх сторін (іноземних (тобто ).  – М.Т..). Ти

(Осіріс. – М.Т.) посідаєш (поряд) з усіх сторін подібний йому (Ра. – М.Т.) (або вар. "як одне ціле з
ним"). Іменуєшся ти "Дух (bA) (божествений) Демдем (?)"38  (який) в них цілий (подвійний). Величність
Тот стає поряд із ними, щоб записувати повеління, (які) сходять з вуст їх"39.

   Паралель до ролі Тота в цьому священодійстві знаходимо і в папірусі Salt 825 набагато більш
пізньої епохи, але також з абідоського "Дому життя": sS mDAt nTr40 +Hwty pw [Derchain 1965 II, 9] –
"Писець божественної (або "священної") книги - це Тот". З контексту зрозуміло, що мова йдеться про
"книгу" Ра і Осіріса. "Подвійний  дух - bA.wj" згадується і в інших главах Книги Мертвих, зокрема,
64-й главі, на думку У. Баджа найдавніший з усієї збірки [Budge 1986, 218 – 222], а також в 71-й главі
(стк.10 – 12 за папірусом Брит. Муз. № 9900) [Budge 1986, 237] та деяких інших.

Отже, виходячи з усього вищенаведеного, можна зробити висновок, що 17-а глава Книги Мер-
твих Нового царства була продуктом теологічної діяльності саме "Домів життя" цього періоду41. Про
таку можливість здогадувалась, можливо, ще В. Євгенова, яка знайшла кілька аналогій між папіру-
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сом  Salt 825 і 17-ю главою [Евгенова 1933, 534], а також М. О. Коростовцев [Коростовцев 1962, 69 –
70], хоча обидва дослідники  так і не наважились провести чітку паралель. Текст Середнього царства
Гераклеопольського походження (335-е Речіння Текстів саркофагів, яке в свій час відігравало значну
роль у  заупокійній літературі) міг бути збережений та у відповідній стилістиці оброблений і проко-
ментований лише у такому закладі, як "Дім життя". До того ж запис (папірус Salt 825) ритуалу-містерії
воз'єднання (міфо-темпоральних аспектів?) душ Ра і Осіріса, який відбувався у "Домах життя" що-
найпізніше з Нового царства і до Пізнього періоду, має достатнє відображення в 17-й главі Книги
Мервих. Це також, на нашу думку, є підтвердженням  висновку про походження цієї глави Книги
Мертвих з  "Дому життя".

1 Згідно із 175-ю главою Книги Мертвих, коли Осіріс посів трон Ра в Гераклеополі, всі боги
зібрались привітати його. Бог Сет, давнішній ворог Осіріса, при цьому настільки розійшовся у по-
клонах, що навіть зломав собі ніс (!) [Kees 1961, 215]. Луврська стела С 286 (І,2) повідомляє, що
Осіріс царював у Гераклеополі як "Душа-bA Ра у своєму власному тілі" ("The Soul of Ra" in his own
body" [Kees 1961, 215]). Культтопографічний список Г. Кєєса повідомляє, що в одному із гераклео-
польських храмів була похована права нога Осіріса, а за іншими джерелами  і деякі інші частини тіла
цього бога [Kees 1977, 317 – 318; Bonnet 1952, 287 – 288; Daumas 1967, 280].

2 "Традиційне" визначення. Сьогодні серед єгиптологів поширюється думка про те, що у вка-
заний період мала місце скоріше "демократизація заупокійної літератури (або письмової традиції)".
Тобто відбувалась письмова фіксація заупокійних текстів серед широких верств населення, проте,
безпосередньо культ  з доби Давнього царства не зазнав якихось значних нововведень або переос-
мислення. Сам поховальний ритуал зберыгається майже без змін з епохи Пірамід до Пізнього періо-
ду [Павлова 1999, 184]. Втім дискусійним є питання росповсюдженості цього ритуалу серед різних
стратів єгипетського соціуму. На думку Б. Браєра, наприклад, при Давньому царстві пірамідні тексти
і, відповідно, їх ритуал "were for royalty only" [Brier 1981, 119]. В Перший Перехідний період, після
того як піраміди були порушені грабіжниками "…the Pyramid Texts became known to more then just the
priests … the nobility began placing magical spells on their coffins" [Brier 1981, 119]. Схожої точки зору
дотримувався і Ю. Я. Перепьолкін, який вважав, що лише "с упразднением прежнего вельможедер-
жавия и самовластия заупокойное волшебство перестало быть достоянием немногих" [Перепел-
кин 2000, 194]. Втім, О. І. Павлова припускає, що хоча б у "спрощеному" вигляді цей поховальний
ритуал (відображений у Текстах пірамід) мав більш широке, ніж це прийнято вважати, розповсюд-
ження [Павлова 1999, 208 – 209].

3Елементи цього "вчення" фіксуються вже при Давньому царстві [Рубинштейн 1938, 293 –
294, 297 – 298; Перепелкин 2000, 171 – 172].

4Деякі єгиптологи з цим не згодні. Наприклад, К. Жак, який вважає що осірічна "релігія" була
невідомою для більшості єгиптян і лише вузьке коло "посвячених" було у ній обізнане [Жак 1999,
113 – 114]. Така точка зору суперечить відомим фактам [Ассман 1999, 275; Перепелкин 2000, 194;
Koch 1993, 209, 556-560]. Існує і протилежне уявлення, згідно з яким "осірічна релігія" була народ-
ною ("Volksreligion"), а "солярна" (Ра)  –  освіченої верхівки [Weill 1936].

5В той же час в основі царського поховального ритуалу Давнього царства, відображеного в
Текстах пірамід V-VI династій, покладено саме осірічний ритуал [Павлова 1999, 208].

6В папірусі Ані, який датується другою половиною XVIII династії (часу найближчих наступ-
ників Ехнатона, або правлінням Сеті І [Матье 1956b, 397 – 398]), окрім звичайної великої кількості
орфографічних помилок, взагалі пропущено чималу частину тексту ("цілу сторінку", як влучно зау-
важив У. Бадж [Budge 1986, XLIV]). В той же час 17-а глава за версією цього папірусу є чи не найпов-
нішим її викладенням, а отже, на час кінця XVIII династії глава була вже остаточно сформована і
розповсюджена. Див. Також прим.11.

7В цьому місці в оригіналі лакуна: "[…] n.t +Hwty" [Korostovtsev 1947, 153 (стк.3)]. Виписане
n.t, поза сумнівом, Genetival Adjective (у формі f., sing., = середньоєгипетське njt), відповідно йому
передує керуючий іменник, що не зберігся. Першим, хто запропонував його реконструкцію як gntw -
"анали", був А. Гардінер [Gardiner 1938а, 162], з ним погоджується і інший дослідник тексту,  М. О.
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Коростовцев [Korostovtsev 1947, 166, прим.2].
8Існував також інший заклад, назву якого можна перекласти як "Дім життя"  – Hwt-anx, але

функції його були зовсім інші [Gardiner 1938b]. О. О. Романова пропонує переклад назви останнього
як "подвір'я життя" [Романова 2000, 103 – 104].

9Див. праці (non vidi): Posener G. L'exorde de l'instruction educative d'Amennakhte // Revue de
l'Egypte ancienne.  Paris, 1955, T.X, S.71 – 72. Vergote J. Joseph en Egypte. Louvan, 1959, S.74 – 80.
Challoungui P. The House of Life. Per Ankh. Magic and Medical science in Ancient Egypt. Amsterdam,
1973.

10В Коптському варіанті Старого Заповіту (перекладеного з грецької) фараонівські ворожбити
(які тлумачили його сни) названі "сперанш"  (spheransh). Поза  сумнівом, це калька з "сеш- пер-анх "
(sS pr-anx), тобто "писець Дому життя"  [Brier 1981, 217 ].

11Найімовірнішим дослідники вважають час правління Хатшепсут - Тутмоса ІІІ [Parkinson Quirke
1992, 47 – 48, 51 прим.24]. Втім У. Ресслер-Кехлер вважає, що складання цього корпусу відбулось ще
на початку – середині ХІІІ-ї династії, коли країна ще залишалась об'єднаною (цит.по:Rößler-Köhler
U. Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches. Wiesbaden, 1975. S.340-343. [Parkinson Quirke 1992, 51
прим.26]).

12Це кольорове факсиміл'є було видане У. Баджем у 1910 р. у Facsimilies of Egyptian hieratic
Papyri in the British Museum. London, 1910. Vol. I. (P.XXI – XXII, Pl.XXXIV – XLVIII) і після цього не
перевидавалось [Parkinson Quirke 1992, 50 прим.18].

13Йдеться про уривок 80-го Речіння Текстів саркофагів:…Cw m nHH &fnwt m D.t [Buck 1938 II,
28d] –  …"[Коли] Шу (був) у вічності – Нехех, (а) Тефнут – у вічності – Джет".

14Ця обставина дала змогу деяким єгиптологам, зокрема Л. Жабкару, стверджувати, що єгиптя-
ни не мали здатності до "теоретизування", а отже знаходились на примітивному рівні розвитку ду-
ховної культури [Žabkar 1965, 83]. На наш погляд, наведені приклади свідчать як раз про протилеж-
не.

15Реконструкція Ф. Дюршена [Derchain 1965 I, 185, прим. 185].
16Відносно  – m(w)t див.: [Gardiner 1958, 537 (Z6)].
17 - Sad  – дієслово "різати", "зарізати" [Gardiner 1958, 515 (Т30)]. Транслітерація А.

Ермана  – Sa.t [Erman Grapow 1921, 179].
18Переклад "тому що" [Derchain 1965 I, 185 прим.188; Gardiner 1958, 604].
19Новоєгипетський займенник "цей" з вказівним значенням [Петровский 1958, 134]. В тексті

відповідна ієратична форма – [Gardiner 1958, 564].
20Вказівний займенник посилюючого значення [Петровский 1958, 132].
21Тобто "буде зарізаний" (див.: прим. 17).
22 вар.  –  "вбивство", "руйнування", "знищення" [Gardiner

1958, 583].
23Тобто  – "зрадники" [Gardiner 1958, 543 (Ааа26)].

24Тобто .

25В тексті виписано  – ntw.f, правильніш – ntj.f –  "якого він" [Gardiner 1958, 576].

26 [Shorter 1938, 87].
27Багато різночитань [Lepsius 1867, 30 (зноски G i S), 38 прим. 32; Shorter 1938, 87]. Тут за

кон'юнктурою У. Баджа; М. Чегодаєв пропонує "цей день свята "Ми живемо" [Чегодаев 1994, 155]; Р.
Лепсіус взагалі залишає це місце без перекладу [Lepsius 1867, 30].

28Переклад М. Чегодаєва: "Це день, коли поховання Осіріса було спрямовано його батьком Ра"
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[Чегодаев 1994, 155].
29Тобто .

30 , вар. - Hry-ib - досл. "в середині" (можливо "locolizing deities worshipped  away fromom

their own home"? [Gardiner 1958, § 178; 582]).
31 - TA.wy.fy - від TA - "дитя", "юнак". М. Чегодаєв пропонує "нащадок" [Чего-

даев 1994, 155].

32Тобто .

33  – @r-mxnty-n-irty  –  епітет Гора, пов'язаний з міфологіч-
ним сюжетом його боротьби з Сетом, в якій він загубив своє Око [Тарасенко 1996, 26; Griffiths 1960,
28 і наст.].

34Як відзначалось вище, Шу і Тефнут асоціювались з Нехех і Джет - міфо-темпоральними
епіфаніями Ра і Осіріса. На наш погляд саме через таку інтерпретацію слід розуміти цей уривок.

35Відносно cnDm ("sich setzen", "sitzen", "ruhnen") див.:[Erman Grapow 1921, 165].
36Про формулу mi kd.f  ("entire", "complete", "whole", lit. "like its form") див.: [Gardiner 1958, 79,

(§100.2)]).
37Цікаво, але у своїй відомій монографії "Писцы Древнего Египта" та ін., М. О. Коростовцев

не згадує про цю свою каїрську публікацію [Korostovtsev 1947] навіть там, де це було б потрібно
[Коростовцев 1962, 50 – 73, Особливо: 65 ]. Справа тут, на нашу думку, не у поганій пам'яті академ-
іка, а в ув'язненні 1947 – 1955рр. Здається, М. О. Коростовцеву були не дуже приємні спогади про
його блискучу наукову діяльність в Єгипті, яка мала такі недобрі наслідки.

38В оригіналі bA незвично виписане лише одним ієрогліфом  – (який А. Гардінер інтерпретує

як "bowl of incense with smoke rising from it" [Gardiner 1958, 501 (R7)]). Після нього зображено знаки
"сокола" та "сидячого бога" (відповідно G50 та А40 за Grammar Гардінера). Таким чином, можливий
переклад як bA nTr - "божественний Дух". Далі виписано dmdm з детермінативом "бог". З'ясувати, що
це за істота і яку роль вона відігравала у міфології або пантеоні, нам не вдалося (можливо тут має

місце теологічне обігрування дієслова (вар.:  – dm  – "різати", "розсікати" або

 – dm –  "вимовляти (ім'я)" [Gardiner 1958, 515 (Т30), 602; Erman Grapow 1921,

214], як відомо, магія імені та символіка ножів грали не останнє місце в уявленнях про потойбічний
світ _(w)A.t [Hornung 1968]). Отже, в тексті вказується на створення незрозуміло-

го  – bA (nTr) Dmdm (?) –  "(Божественого) Духа Демдемм", як результат злиття Ра
і Осіріса.

39Варто порівняти запропонований нами переклад із перекладом цього ж фрагмента викона-
ним В. В. Солкіним [Солкин 2000, 198]. Він суттєво відрізняється як від нашого перекладу, так і від
перекладу М. О. Коростовцева [Korostovtsev 1947, 161 – 162]. Втім, версія В. В. Солкіна вражаюче
нагадує популярне викладення цього фрагмента П. Монте [Монтэ 1989, 296], хоча Солкін поси-
лається на відоме першовидання цього тексту А. Марієтта (Marriete A. Abydos. Vol. II. Paris, 1880.
Pl.54 – 55 = Catalogue General des Monuments d'Abydos. P. 440 – 441.) [Солкин 2000, 250, прим. 28].

40Термін, який можливо перекласти і як "ієрограмат" [Erman Grapow 1921, 75].
41Більш точно локалізувати важко. Швидше за все цей міфотворчий акт міг відбуватись в абі-

доському або гераклеопольському "Домах життя".
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 КОМПЕНДІУМ ІМАМІТСЬКИХ ХАДІСІВ АЛ-КУЛАЙНІ.

В імамітському шиїзмі існують чотири класичні колекції хадісів. За значенням і згідно з хро-
нологічним порядком їх створення першою з них є “ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін” (“Достатній [трактат] з
релігійних наук”), автором якої є Абу Джа'фар Мухаммад б. Я'куб б. Ісхак ар-Разі ал-Кулайні.

Інформації про його життя збереглось недостатньо. Дата народження ал-Кулайні точно не відома.
Він народився в невеликому селі, назва якого перською мовою звучить Колен. Воно розташоване в
38 км від Реййа, що недалеко від Тегерана [Гаффарі, 1388, 9-13].

В родині ал-Кулайні було кілька мухаддісун і фукага, серед яких відзначимо його батька Муллу
Я'куба ал-Кулайні і дядька по материнській лінії Мухаммада б. Алі ал-Кулайні ар-Разі, відомого як
'Аллан.  Наджаші називає останнього шейхом імамітів в Реййе. В околицях Кулайна збереглася моги-
ла його батька. Відомо, що в рідному селі ал-Кулайні отримав початкову релігійну підготовку, а потім
виїхав у Рейй для подальшої освіти, де мав нагоду відвідувати лекції відомих учених того часу. Оск-
ільки багато передавачів його традицій були жителями Кумма, цілком ймовірно, що ал-Кулайні та-
кож жив і навчався протягом тривалого часу в цьому місті. Відомо, що він багато подорожував і
зустрічався з різними авторитетами в області хадісів. Сучасні ал-Кулайні вчені називали його ріхла-
і хадіс, тобто той, хто подорожує з метою збирання традицій. Точно невідомо чи він відвідував Ніша-
пур, але одним із передавачів у його збірці хадісів є Мухаммад б. Ісма‘іл ан-Нішапурі. Ми знаємо, що
автор першої колекції хадісів високо цінував і поважав імамітського вченого з Нішапура ал-Фадла б.
Шазана.

Вважається, що Кулайні є автором шести  творів. Є підстави стверджувати, що крім “ал-Кафі”,
всі його інші твори були  з часом втрачені.

1.“ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін”, найважливіший з його творів. Складається із трьох частин: “Усул”,
“Фуру'”, “Рауда”, кожна з них нараховує більше ніж один том.

2.“Тафсір ар-руйа” (“Інтерпретація сновидінь”).
3. “Кітаб ар-ріджал” (“Книга про передавачів хадісів”).
4. “Кітаб ар-радд ‘ала л-карамита” (“Відповідь карматам”).
5. “Кітаб расаил ал-аімма” (“Трактат про імамів”).
6. “Кітаб ма кила мін аш-ші‘р фі агл ал-байт” (Книга про вірші, написані у похвалу знаме-

нитостям з агл ал-байт).
Ал-Кулайні був лідером імамітів Реййа і Кумма. Саме з останнього містечка походять його

основні передавачі. Відтак, цілком ймовірно, що “ал-Кафі” був збіркою того, що було відомо і чому
навчали в Куммі в ІХ ст. [Kohlberg, 1990, 25]. Скоріш за все на початку IV ст. по гіджрі ал-Кулайні
переїхав до Багдада, де й прожив останні 20 років свого життя. Відомо, що в Багдаді вчений мешкав
і викладав у Дарб ал-сілсіла біля Баб ал-Куфа, що на західному березі Тигру. Слід відзначити, що
збирачів хадісів досить часто можна було зустріти в тодішньому Багдаді. Туди вони переселялися на
постійне місце проживання, щоб мати можливість особисто слухати відомих викладачів традицій.
Очевидно саме це, а також бажання зробити відомою свою збірку хадісів, привело ал-Кулайні до
Багдада. Згодом, поширювачами цього твору стали учні ал-Кулайні: Абу Галіб аз-Зурарі (пом. 979),
‘Алі ‘Абдаллаг ал-Варрак, ‘Али б. Ахмад ад-Даккак. Ал-Кулайні визнали муджаддідом 1  (оновлюва-
чем) ІІІ ст. [Тусі, 1961, 135]. Як одного з найбільш достовірних передавачів хадісів, його називають
також сікат ал-іслам (віра ісламу). Цього титулу не має жоден із шиїтських вчених. Він також вва-
жається першим муджтагідом2   існа‘ашарітів.

Очевидно, авторитет ал-Кулайні і його твору “ал-Кафі” був досить скромним за життя автора,
а також ще протягом ста років після його смерті. Ібн ан-Надім писав свій “Фігріст” у 377/987-
988 р., але в ньому відсутні будь-які згадки про ал-Кулайні та його твір. У цей час “ал-Кафі” не



Компендіум імамітських хадісів ал-Кулайні

60 Східний світ №2 ‘ 2000

вважався авторитетним джерелом фикгу. Тільки завдяки Тусі, який оцінив цей твір і широко цитував
його у своїх роботах з юриспруденції, “ал-Кафі” набув популярності. Роботу також визнала прому-
тазилітська школа імамітів Багдада [Madelung, 363]. Поясненням цьому може бути те, що Кулайні
дотримувався антиантропоморфистських поглядів і підтримував калям.3  Після Тусі “ал-Кафі” ста-
ли вважати одним із чотирьох канонічних збірок імамітских хадісів. Найбільшої популярності твір
досяг у період Сефевидів.

Дослідники не дійшли спільної думки щодо дати смерті ал-Кулайні. Одні з них вважають, що
вчений помер у 328/939-940 р., інші – роком пізніше, коли помер також останній з посланців 12-го
імама ал-Самаррі. Відомо, що дитинство ал-Кулайні збіглося з останніми роками життя імама ал-
‘Аскарі (пом. 873-874 р.). Незважаючи на розбіжності щодо дати смерті, усі погоджуються з тим, що
ал-Кулайні помер у Багдаді і був похований біля Баб ал-Куфа [Тусі, 1961, 135]. Його могила знахо-
диться на східному березі Тігру біля нинішнього моста Ма'муна і є об'єктом паломництва шиїтів.

“Ал-Кафі фі ‘ілм ал-дін” складається з трьох частин: “Усул мін ал-Кафі” (“Основи [релігії] з
ал-Кафі”), “Фуру' мін ал-Кафі”(“Гілки [релігії] з ал-Кафі”) і “Раудат ал-Кафі”(“Сад ал-Кафі”). У
виданні Гаффарі “Усул мін ал-Кафі” займає 2 томи, “Фуру' мін ал-Кафі” – 5 томів, а “Раудат ал-
Кафі” – 1 том. Таким чином, весь твір складається з 8 томів.

“Ал-Кафі” є не тільки найпершим шиїтським збірником хадісів, але й найважливішими серед
них. Цей твір розглядається як найбільш достовірне джерело шиїтського фикгу. Ал-Кулайні - імамі-
тський традиціоналіст, що застосував особливий підхід до хадісів. Для нього характерний систем-
ний виклад матеріалу. “Ал-Кафі” неодноразово видавався.

Трактат “Усул мін ал-Кафі” видавався щонайменше сім разів [Ал-Кулайні, 1278; 1281; 1302;
1311; 1311; 1374; 1388 по г.] “Фуру' мін ал-Кафі” чотири рази [Ал-Кулайні, 1315; 1302; 1374; 1388
по г.] та “Раудат ал-Кафі” три рази [Ал-Кулайні, 1303; 1302; 1388 по г.].

Найкращим вважається видання,  здійснене Алі Акбар ал-Гаффарі. Перший раз воно побачило
світ у Тегерані 1374 р. по г. Перевидання 1388 р. по г. має детальний вступ і посилання [Ал-Кулайні,
1388].

Цей збірник був об'єктом коментування учених різних поколінь (Відомі 22 коментарі, з них 12
– детальні). Основними коментарями є:

1. “Ар-раваших ас-самавіййа фі шарх ал-ахадіс ал-імаміййа” (“Небесні вибрані фрагменти до
пояснення імамітських хадісів”), Мухаммад Бакир Дамад Хусайні (пом. у 1040/1630-31), 1311, Теге-
ран.

2. “Аш-Шафі” (“Переконливий [трактат]”), Шейх Халіл б. Газі ал-Казуіні (пом.1089/1678-79),
усе ще у формі рукопису.

3. “Шарх ал-Кафі” (“Пояснення до ал-Кафі”), Мулла Садр Шіразі (пом. 1050/1640.41).
4. “Шарх ал-Кафі”(“Пояснення до ал-Кафі”) , Мухаммад Амін ал-'Астарабаді ал-Ахбарі (пом.

1036/1626-27).
5. “Шарх ал-Кафі” (“Пояснення до ал-Кафі”), Мулла Мухаммад ал-Мазандарані (пом. 1080/

1669-70); вважався одним із самих великих юристів свого часу, деякі сучасні богослови називають
його коментар найкращим.

6.” Мират ал-'укуль фі шарх ахбар ал-расуль” (“Дзеркало розуму в поясненні ахбарів Проро-
ка”), Мухаммада Бакіра б. ал-'Аллама ал-Маджлісі (пом. 1111/1699-1700), 1321р. по г., Тегеран, у 4-х
томах.

7. “Ал-Вафі” (“Докладний [трактат]”), Файд ал-Кашані (пом. 1091/1678-80), перше видання
1310р. по г., друге – 1324р. по г., у 3-х томах.

Окрім згаданих вище, багато авторів писали короткі коментарі на “Усул ал-Кафі”.
Існує незакінчений коментар, написаний на частину твору Садр ад-Дін Шіразі, що був пере-

кладений Анрі Корбеном французькою мовою. Він користувався цим перекладом протягом багатьох
років викладання у Парижі, але так ніколи і не опублікував його.
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“Ал-Кафі”  перекладено мовою фарсі, урду та іншими мовами мусульманського світу. Серед
перських перекладів “Усул” відзначимо “Тухфат ал-аулийя” (“Подарунок заступників”) Мухамма-
да Алі б. Хаджджа Мухаммада Хусайна Ардакані, відомого як Нагві (дотепер переклад зберігається
у формі рукопису). Останній переклад перською мовою у 4-х томах здійснили Хадждж Саййід Джа-
вад Муставафі (1,2 і 3 томи) і Саййід Хашим Расулі (4 том). Їхній переклад має короткий коментар.

У Пакистані Зафар Хасан Амругаві опублікував переклад “Усул” мовою урду. Існують і більш
ранні переклади на урду, оскільки традиційно багато літератури перекладалось з арабської на персь-
ку, а з неї - на урду.

Традиції з “ал-Кафі” широко цитуються як у колах імамітських вчених, так і європейськими
дослідниками шиїзму, але, наскільки нам відомо, повного перекладу цього твору європейськими
мовами здійснено не було.

Варто виділити наступні характерні для цієї збірки хадісів особливості:
1. Кулайні розташував хадіси згідно з ступенем їх автентичності. На початку кожної глави він

приводить найбільш достовірні. Так звані “слабкі” традиції знаходять місце наприкінці глави.
2. У записуванні імен передавачів ал-Кулайні дотримувався методу ранніх авторів, даючи по-

вний ланцюжок передавачів до самого імама. Він не вказує на існад у випадку, якщо традицію було
повідомлено від людини, що почула її відразу від імама чи з існадом, що вже згадувався раніше в
зв'язку з якоюсь іншою традицією.

3. Ал-Кулайні намагався бути максимально об‘єктивним. Протягом усього твору він не вислов-
лює своєї точки зору ні на один з пунктів права або доктрини. Він також не подає ніяких коментарів
на збірник хадісів, який уклав сам.

4. Під час написання “ал-Кафі” автор застосував особливий підхід до хадісів, який відрізняється
системністю і раціональністю класифікації. У кожному з підзаголовків він указує тільки на ті тра-
диції, що відносяться безпосередньо до його теми і назви. Ал-Кулайні не був першим, хто застосував
цей метод. За таким же принципом побудована більш рання збірка хадісів “Кітаб ал-махасін” (“Книга
достойностей”), написана Ахмадом б. Мухаммадом б. Халідом ал-Баркі (пом. у 274/887р.). Однак,
твір ал-Кулайні вважається першою вичерпною колекцією імамітських хадісів, яку було системати-
зовано за таким принципом. Таким чином, “ал-Кафі” відрізняється систематичним способом вик-
ладу. Усі традиції, що відносяться до теми глави, але не можуть бути поміщені ні в один з розділів,
збираються в окремі глави, що називаються надір або навадір. Завдяки застосуванню такої системи,
книга дуже зручна в користуванні.

“Ал-Кафі” є найпершим з чотирьох канонічних збірників шиїтських хадісів і одним з найпо-
пулярніших. За своїм значенням він порівнюється з “ас-Сахих” ал- Бухарі в сунітів.

Ал-Кулайні жив у період малої оккультації (ал-гайба ас-сагира4 ) і мав доступ до посланців
(суфара) 12-го імама. Вважається, що ал-Кулайні, звернувшись до такого посланця був в змозі вирі-
шити всі богословські сумніви. Для шиїтів цей факт є значним і достатнім, щоб вважати цей твір
достовірним. На складання свого збірника хадісів ал-Кулайні витратив більш ніж 20 років. Деякі
теологи вірять, що книгу було представлено 12-му імаму і їм схвалено з зауваженням, що “ал-Кафі”
достатньо для нашої партії: “Ал-Кафі кафен лі ші'атіна.”

Шиїзм завжди був меншістю, яка зазнавала пригнічення з боку сунітської більшості, та був
об‘єктом нападів опонентів. На момент написання “ал-Кафі” він не мав чіткої доктринальної бази.
“Ал-Кафі”  знаменує кульмінацію першої фази релігійної історії імамітської форми шиїзму, що по-
чалася за часів шостого імама ас-Садика (пом. у 765 р.) та є узагальненням усього, що вважалося
“справжньою” вірою на момент окультації. Цим твором закладено підвалини  імамітської доктри-
нальної системи. Він містить майже всі елементи імамітської теології і фікху. Одночасно, “ал-Кафі”
започаткував рух по систематизації і стандартизації в шиїтському богослов‘ї, що продовжувалося
після нього. Він забезпечив виживання імамітської школи на ранньому етапі її розвитку, коли їй
загрожувало знищення.
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1 Відповідно до ісламської традиції, на початку кожного століття з‘являється особистість, яка
“оновлює” релігію. Ця фігура називається муджаддідом. Концепція муджаддіда базується на хадісі,
процитованому в “Ас-Сахих” Бухарі.  Ібн ал-Асір у “Джамі' ал-усул” (“Збірка з основ релігії”) у
частині “Кітаб ан-нубувва” (“Розділ про пророцтво”) перераховує тих, хто у шиїтів вважається муд-
жаддідами. Відповідно до цього твору, імам Мухаммад ал-Бакир був муджаддідом І ст., імам Алі б.
Муса ар-Рида – ІІ ст., а  Кулайні – ІІІ ст. [Akhtar, 1988, 6]. Повний список шиїтських муджаддідів
наводиться в книзі Муджена М. [Moojan, 1985, 206].

2 Муджтагід –  найвищий духовний авторитет, який веде релігійну громаду “вірним шляхом”
в період  “приховування” імама [Прозоров, 1991, 169].

3 Калям –  спекулятивна дисципліна, яка дає догматам ісламу пояснення, засноване на розумі
[Тауфик, Сагадеев, 1991, 128-129].

4 Термін шиїтської догматики, який означає “прихований стан” імама, або окультацію. В історії
імамітського шиїзму розрізняють два типи окультації: коротку (ал-гайба ас-сагира) , та велику (ал-
гайба ал-кабіра). Коротка окультація почалася в 873-874 рр. Під час неї контакт з прихованим іма-
мом відбувався за допомогою його “посланців” (вукаля, однина – вакіл, або суфара, однина – сафір).
Останній з них помер в 940р., який і вважають роком закінчення короткої окультації та початком
великої. Велика окультація продовжується і сьогодні. Її відмінність від короткої полягає в тому, що
впродовж великої окультації відсутній будь-який посланець, який би здійснював зв‘язок між грома-
дою існа‘ашарітів та прихованим імамом [Прозоров, 1991, 53-54].
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА АСОЦІАЦІЯ СХОДОЗНАВСТВА

ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР

Радянська держава, яка мала у своєму складі східні республіки і населення якої складалося з
багатьох національностей та мала за сусідів країни Сходу, гостро потребувала вивчення широкого
кола питань сходознавства. Всеросійську наукову асоціацію сходознавців (ВНАС) було створено 1921
р. у складі Наркомату з національних справ. Очолив її М.П. Павлович (1871—1927) — сходознавець-
політолог, державний діяч, ректор і викладач Московського інституту сходознавства. Йому належить
заслуга організації журналу “Новый Восток”.

ВНАС звернулася до Києва на адресу “Председателя Украинской Академии Наук” з листом
такого змісту: “Уважаемый коллега. Настоящим ставим Вас в известность, что с января 1922 г. в
Москве начала функционировать при Наркомнаце Всероссийская Ассоциация Востоковедения, за-
дачей которой является всестороннее обследование стран Востока. Ассоциация имеет свой периоди-
ческий орган “Новый Восток”, №1 которого вышел в июле с/г, а также готовит к печати ряд научных
трудов (в том числе “Как научились читать “египетские письмена” проф. Франк—Каменецкого, “Со-
временная Персия” Султана Заде и т.д. и т. д.).

В виду желательности наиболее широкого освещения вопросов Востока, Ассоциация считает
весьма необходимым установить с Вашим уважаемым обществом обмен изданий а потому просит, в
случае благоприятного ответа с Вашей стороны, направить издания Общества по следующему адре-
су…”[ РСФСР...ІР НБУВ, ф.1, спр. 22819 ].

Цей лист свідчить про зацікавленість російських вчених в українських дослідженнях, зокрема
в роботах А.Ю.Кримського, який лише чотири роки тому залишив Москву, щоб розгорнути сходоз-
навство у ВУАН. Вже  1924 р. Російську асоціацію перетворено на Всесоюзну і підпорядковано ЦВК
СРСР. Її завданням було стати “лабораторией для выяснения основных моментов современной жиз-
ни стран Востока, базой подготовки практических деятелей для Востока и тем органом, откуда госу-
дарственные учреждения могли бы черпать нужную информацию и работников” [Кузнецова, Кула-
гина 1968, 20-21]. З наведеного уривку видно, що нова установа мала практичний характер. Існувала
думка, що вона буде розробляти вказану проблематику на основі марксизму і водночас налагоджува-
ти співпрацю з науковцями класичного напряму, які перебували в сходознавчих традиційних цент-
рах Москви та Ленінграда.

В Україні таких міцних центрів сходознавчої науки не було. На той час лише у ВУАН існувала
кафедра А.Ю.Кримського і Гебраїстична комісія. Однак загальний потенціал украънського сходоз-
навства був дуже високий, що обумовлювалося як багатовіковими історичними зв`язками, так і по-
требами сучасного політичного та економічного життя. Склалося так, що сходознавчі дослідження
розвивалися насамперед у великих університетських містах — Києві, Харкові, Одесі. Тут виникали
курси східних мов, окремі курси з історії, філології, мистецтва Сходу читалися в університетах, орган-
ізовувалися семінари й певні групи із спільними   науковими інтересами.

Багато питань поставало і в процесі господарчої, політичної, дипломатичної діяльності рес-
публіки. Існували торговельні відносини з Турцією, Персією та ін., розвивалися культурні зв’язки,
діяли полпредства. Отож, сходознавча асоціація, подібна до ВНАВ, була конче потрібна.

За розповіддю О.М.Гладстерна, ідея створення в Україні філії Всесоюзної асоціації сходознав-
ства належала її голові М.П.Павловичу. Наприкінці 1925 р. відбулася нарада, скликана головою східної
торговельної палати, на яку запрошені були, крім Гладстерна, ще Я.П.Ряппо (на той час — заступник
наркому освіти УРСР) та Л.І.Цукерман. Тут було прийнято рішення створити в Україні не філію, а
Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства. На тій же нараді обрано оргбюро, до якого увійшли
всі названі особи. О.М.Гладстерну доручалося провести підготовчу роботу перед скликанням уста-
новчих зборів.
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Олександр Миколайович Гладстерн (1887—1937) народився у Варшаві. У 1904—1909 рр. вчив-
ся в політехнічній школі у Фрідбурзі та в Лілльському університеті, в 1912—1916 рр. — у Харківсь-
кому університеті, юридичний факультет якого закінчив. Після магістерських іспитів був виклада-
чем кафедри міжнародного права Іркутського університету, з 1924 р. — професором. У 1925 р. пере-
їхав в Україну на запрошення Харківського інституту народного господарства, де зайняв кафедру
міжнародного права. На той час мав кілька друкованих правознавчих праць, зокрема “Революция и
дипломатия”, “1917 год в Монголии”, “Китай и иностранные державы в первый период китайской
революции 1911 г.”.  Він не володів східними мовами, але знав кілька європейських і надалі продов-
жував займатися проблематикою країн Далекого Сходу.

Прекрасний організатор, Гладстерн активно узявся до роботи. 17 червня 1925 р. відбулися
збори ініціативної групи під головуванням проф. В.В.Смушкова, який окреслив стан справи. По його
доповіді ухвалено було організувати ВУНАС у Харкові; одразу обрано і оргбюро у складі уповнова-
женого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі при уряді УСРР О.О.Золотарьова, В.В.Смушкова,
заступника уповноваженого НК закордонних справ К.А.Максимовича, проф. О.М.Гладстерна, керів-
ника справами Українсько-Східної торговельної палати Л.І.Цукермана, керуючого справами та вче-
ного секретаря Всеукраїнської  ради торгівлі, промисловості та транспорту проф. К.М.Клопотова,
голови Економбюро управління зовнішньорогу при уряді О.С.Шора. Наукові кола спочатку були пред-
ставлені лише професорами Смушковим та Гладстерном, дещо пізніше був кооптований Є.Г.Кага-
ров, якому і було доручено виявити та заохотити до роботи у ВУНАС співробітників для її історико-
етнологічного відділенн [ЦДА ВОВ, ф. 166, оп.5, спр. 737, арк. 4, 29] Через деякий час запрошений
до Оргбюро був і А.Ю.Кримський.

Ініціативною групою було вироблено статут нової організації, в якому за мету було визначено
всебічне вивчення країн і народів Сходу, а також розповсюдження наукових та прикладних  знань
про них. За статутом асоціація об’єднує всі на території УСРР товариства і організації, що мають
відношення зі Сходом, беручи за підставу угоди з ними, використовує їхні наукові сили, матеріали,
книгозбірні, архіви. Вона має право відкривати свої філії та інформаційні бюро за кордоном за зго-
дою уповноваженого Наркомзаксправ УСРР  про відкриття місцевих філій потрібно повідомляти
місцеві органи НКВС. Вона має два відділи — політико-економічний і історико-етнологічний. Асо-
ціація утворюється при ВУЦВК УСРР і підлягає йому ж щодо звітностіі, а безпосередньо керує нею
Укрнаука. Але на засіданні 24 вересня її вирішено було заснувати при Наркомпросі [ЦДА ВОВ, ф.
166, оп.5,спр. 737, арк. 57-63]

Членами асоціації можуть стати всі вчені  спеціалісти-сходознавці, практичні робітники Схо-
ду, особи, що цікавляться Сходом і роблять асоціації послуги. Головний її керівний орган—з’їзд, що
скликається не рідше, ніж раз на рік [ЦДА ВОВ, ф. 166, оп.5, спр. 737, арк.31].

До статуту додавалася пояснювальна записка про цілі та завдання ВУНАС, в якій підкреслю-
валося, що Асоціація буде вивчати Схід радянський і закордонний, а саме: географію, економіку,
політику, право, історію,   археологію, етнографію, лінгвістику. Відірваність від життя  вчених-оріє-
нталістів, — йшлося далі, — “створила сходознавство як науку вибраних, науку заради науки, і лише
живий контакт цієї категорії вчених із сходознавцями—економістами, політиками та ін
., що розробляють сучасні проблеми Сходу, влив новий струмінь до колишньої російської орієнталі-
стики”[ЦДА ВОВ, ф. 1, оп.2, спр. 2713, арк.53]. У записці відзначалося, що сходознавство існує в
Криму й інших республіках, крім України, тоді як вона  є транзитним шляхом, бере активну участь у
радянській торгівлі, а під практичну роботу потрібний науковий фундамент.

Зі сказаного вище видно, що українське сходознавче об’єднання суттєво не відрізнялося від
всесоюзного ані ідеологією, ані  структурою, ані залежністю від партійно-бюрократичного керів-
ництва. Однак у практичній діяльності ВУНАС мала свої, тільки їй притаманні особливості, що
залежали кінець кінцем від людей, які біля неї групувалися.

У період організації всеукраїнської установи треба було виявити можливий науковий потенц-
іал перш за все у великих університетських містах. У Києві склався міцний осередок, який вже
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оформився у філію всесоюзної асоціації.Там існувала також певна традиція вивчення східних мов,
академічна кафедра і сильний лідер в особі А.Ю.Кримського, а також значні книжкові фонди кабіне-
ту арабо-іранської філології та відділу орієнталії у Всенародній бібліотеці України. Все ці фактори
укупі промовляли за те, щоб центр ВУНАС створювати саме у Києві, однак міркування політичного
характеру примусили визнати центром Харків — на той час столицю УСРР.

Інша справа була з Одесою. Незважаючи на сприятливі умови — наявність великого порту,
філії східної торговельної палати і різного роду представництв східних сусідніх держав  — органі-
заційні справи треба було починати майже з нуля.

Операційний план Асоціації на 1925/1926 рр. визначався великим розмахом. Передбачалося
виявити і взяти на облік всі сходознавчі сили й засоби, сприяти організаційному оформленню Киї-
вської та Одеської філій, а також Катеринославської; заснувати гуртки; створити каталоги, картоте-
ки або відділи сходознавчого напряму у вже існуючих книгозбірнях Харкова, Києва, Одеси, Катери-
нослава; встановити зв’язки з Всесоюзною науковою асоціацією сходознавства, академіями наук
СРСР, України та інших республік, брати участь у сходознавчих експедиціях.

Науково-дослідні праці згрупувати по відділах, а саме: у політико-економічному напрямку дос-
ліджувати сучасну економіку Туреччині, Персії, Монголії, Китаю; особливо селянське питання у Ту-
реччині та Персії, а також економічні зв’язки України з Радянським Сходом. Увага приділялася вив-
ченню окремих проблем зовнішньої торгівлі СРСР і УСРР з Туреччиною, Афганістаном, збиранню
й систематизації законодавчих актів і судових рішень з метою написання нарисів чинного права
східних країн.

На історично-етнологічному відділі планувалося досліджувати мову, побут і культуру східних
національних меншин, які мешкають в Україні (нащадків греків, татар, “айсорів” та ін.), складати
для них хрестоматії, граматики та іншу літературу, координуючи цю роботу з ЦК меншин при ВУЦВК.
Особливими пунктами визначалася необхідність створення турецької та японської граматик, обсте-
ження місць проживання караїмів у Криму, дослідження караїмської мови й вивчення східних еле-
ментів в українській культурі.

Передбачалося проводити спеціальні експедиції та екскурсії на північне узбережжя Чорного
моря з метою ознайомлення з античними грецькими колоніями, лінгвістичними особливостями мов
народів Криму, відвідувати музеї Харкова, міст Кавказу та ін.

Не обминули увагою і навчально-педагогічну роботу, в основу якої було покладено організацію
курсів живих східних мов у Харкові та Одесі за прикладом київських, які існували вже багато років,
і створення українських підручників турецької та японської мов.

Великого значення було надано видавничій діяльності. На першому місці стояло видання дру-
кованого органу — двомісячника з двома відділами — політико-економічним і історико-етнологіч-
ним (6 друк. арк.). Крім того  намічено було видання російською та українською мовами популярної
бібліотеки сходознавства — брошур про Туреччину, Персію, Аравію, Афганістан, Китай. Окремою
позицією виділено видання  вибраних праць власної сходознавчої літератури і наукового доробку
членів асоціації. Є свідчення про те, що асоціація вже мала у свому портфелі заявки на роботи з
історії та етнографії Сходу загальним обсягом  50 друк. арк. [Операционный...ЦДА ВОВ, ф. 1, оп.2,
спр. 2713, арк.76 - 79].

Установчі збори ВУНАС відбулися 10 січня 1926 р. У них взяло участь 27 осіб; від Київської
філії був П.Н.Лозієв, від Одеської — С.Л.Косов. На тому ж засіданні було обрано правління асоціації:
почесним головою — Х.Г.Раковського, головою — О.Г.Шліхтера, його заступниками —  Я.П.Ряппо і
О.М.Гладстерна. До складу правління увійшли А.Ю.Кримський, П.Г.Ріттер, О.Г.Золотарьов, П.Н.Ло-
зієв,А.П.Ковалівський  (Київ), Г.Г.Петренко (Одеса)..

Почесними членами стали голова Всесоюзної наукової асоціації сходознавства М.П.Павлович
і провідні вчені М.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург, В.П.Бузескул, А.Ю.Кримський, Г.Ю.Крачковський,
В.В.Бартольд, Ф.І.Щербацький [ЦДА ВОВ, ф. 1, оп.2, спр. 2713, арк.61  - 65]. Серед присутніх були
також В.Ф.Левицький, Ф.Д.Пущенко, Я.А.Авдалов, Л.А.Булаховський та ін.
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Політико-економічний відділ ВУНАС очолював з лютого 1926 р. О.М.Гладстерн. Відділ мав
секції економіки і політики радянського і зарубіжного Сходу, а також права східних країн. Найбільш
активними співробітниками відділу і доповідачами були сам О.М.Гладстерн, Л.П.Левитський (який
іноді піблікувався під псевдонімом “Л.П.Олін”), Л.Є.Величко, В.Федоров та ін. Серед робіт політич-
ного циклу переважали теми робітничого, національно-визвольного руху, аналіз революції у східних
країнах, наприклад, доповіді Л.Величка “Робітничий рух в Туреччині”, “Англійська і радянська пол-
ітика на Сході у зв’язку з нотою Чемберлена”, В.Броуна “Рухові сили хінської революції”, М.Новиць-
кого “Хіна і хінська революція”, Б.Козельського “Сучасний огляд хінських подій”, Глайзера “Сучас-
на тематика” та ін   [Хроніка ... 1928, 291]

План секції радянського Сходу поділявся на 5 циклів: 1) національне питання і колоніальна
політика капіталістичних держав; 2) загальні політично-економічні нариси республік радянського
Сходу і суміжних країн; 3) економіка республік радянського Сходу; 4) побут та культура; 5) право і
законодавство, радянське будівництво на радянському Сході.[Бюллетень... 1927, 55 ].

Однак у роботі  відділу переважали економічні дослідження, підтвердженням цьому є такі
наукові твори: Ю.А.Таскін “Економічне становище сучасної Сванетії”, О.М.Гладстерн “Східно-Ки-
тайська залізниця”, Я.Шамраєвський “Значення Бакінського та Нижнєгородського ярмарків у това-
рообігу СРСР зі Сходом”, О.Грушевський “Піврічні підсумки експорту України на Близький Схід”,
С.Суховій (торгпред. СРСР у Туреччині) “Економіка сучасної Туреччини”. Цілі цикли робіт тракту-
вали питання торгівлі цукром, цементом тощо. Це диктувалося потребою зовнішніх економічних
стосунків держави і тим, що ВУНАС зобов’язана була сприяти посиленню торговельних відносин.
Прикладом встановлення “раціонального союзу науки з трудом” того часу може бути лист ВУНАС до
Правління тресту Порцеляна—Фаянс—Скло. З метою виявити експортові ресурси тресту пропону-
валося заповнити анкету такого змісту:

1. Джерела сировини, зокрема якісна оцінка глухівського каоліну та порцелянової глини.
2. Схема трестовських підприємств, кількість заводів, гут, допоміжних закладів; їх географічне

положення.
3. Продукція, асортимент, наявність спеціальних виробів для Сходу.
4. Післявоєнні виробничі досягнення тресту, фарби, якість.
5. Ринки збуту: внутрішній східний (Закавказзя, Хорезм, Бухара, Фергана), зовнішні (Туреччина,

Персія, Афганістан, Монголія, Західний Китай).
6. Дослідження східних ринків.
7. Перспективи у зв’язку з Контрактовим ярмарком.
8. Продукція 1913 р. тих заводів, що зараз входять в трест [ВУНАС..ІР НБУВ, ф. Х, спр. 27449 ]
Подібні зв’язки з торгпредствами намагалися встановити і дослідники філій. За документами,

що збереглися, важко визначити, чи були якісь реальні ознаки впливу науковців на торговельну прак-
тику, але в теоретичному плані членами ВУНАС було зроблено дуже багато, достатньо звернутися до
систематичного покажчика журналу “Східний світ”, щоб впевнитися у цьому [Червоний...1964].

Історико-етнологічний відділ ВУНАС започаткували П.Г. Ріттер і А.П. Ковалівський.
Павло Григорович Ріттер (1872 – 1939) [Професор...1966; ЦДА ВОВ, ф. 116, оп. 12, спр. 6505]

(був учнем  Д. М. Овсянико-Куликовського), 1894 р. з дипломом першого ступеня закінчив слов’-
янсько-російське відділення філологічного факультету  Харківського університету. Залишений для
підготовки до професорського звання по кафедрі санскриту і порівняльного мовознавства, він в на-
ступні два роки вдосконалював освіту у Німеччині, де відвідував лекції Гельденера, Шмідта, Зича та
ін., спеціально займався санскритом.

З 1897 р. почалася його праця у Харківському університеті, спочатку як викладача італійської
мови, а з 1899 р. він одержав магістратуру кафедри санскриту і порівняльного мовознавства.  На-
ступного 1900 р. читав випробувальну лекцію “Что такое санскрит” [ Риттер 1900, 1-12] в якій пред-
ставив короткий начерк історії санскритології як основної ланки порівняльного мовознавства індоє-
вропейської групи мов і з’ясував значення самого терміну.



Східний світ №2 ‘ 2000 67

Циганкова Е. Г.

Тут він захистив магістерську дисертацію (1900) і був обраний приват-доцентом; з 1905 р.
після Овсянико-Куликовського очолив кафедру. Основна його наукова і викладацька діяльність по-
в’язана з Харковом. З 1906 р. читав лекції на вищих жіночих курсах.  У 1920 р., коли університет
було перетворено на Академію теоретичних знань, на романо-германському відділі Павло Григоро-
вич читав курс порівняльної граматики індоєвропейських мов (з санскритом і староіранськими мо-
вами). Він намагався створити індо-іранський відділ, але це йому не вдалося – знайшлося лише два
студенти [Ковалівський 1961, 9-122]. З 1921р. викладав у Харківському інституті народної освіти,
працював на науково-дослідній кафедрі мовознавства, був активним членом Наукового товариства
Харківського університету;  у  1921 р. йому присуджено звання професора, а 1925 р. – доктора літе-
ратури Honoris causa. У 1926 р. П.Г.Ріттер — один з організаторів і перший директор курсів східних
мов.

А. П. Ковалівський вбачає у спадщині П.Г.Ріттера такі напрями: 1) переклади; 2) дослідження;
3) статті в енциклопедії Гранат та інших виданнях для широкого кола читачів; 4) викладацька і лек-
ційна діяльність. Йому першому належить переклад на російську і українську мови елегії Калідаси
“Хмара-вістун”, його ж поем ”Рагхуванія” і ”Кунарасамбхава”, роману письменника VI–VII ст. Дан-
дина “Похождения десяти юношей”. Ріттер перекладав також гімни Риг-Веди і твори ведичної літе-
ратури, уривки з “Махабхарати” та ін. з санскриту, будійську літературу з мови палі, Рабіндраната
Тагора з бенгальської. Переклади його відзначаються широтою в хронологічному, жанровому і мов-
ному аспектах.

Так, наприклад, російський (1914) і український (1928) переклади Калідаси містять крім тек-
сту вступну статтю і багато цінних приміток. Обидва видання відкривають епіграфи мовою оригі-
налів з творів Аристофана, Шеллі, Шиллера і Гейне; в українському виданні замість Аристофана –
фрагменти з поезій Тичини, Рильського, Лермонтова. Там же – нотний запис віршованого розміру.
Перекладацька творчість Павла Григоровича загально визнана. Хоч він не залишив після себе об-
’ємних монографій, проведені ним дослідження  творчості Калідаси і Дандина, примітки, що супро-
воджували перекладені тексти , згадувана вище лекція про санскрит [Риттер 1911; 1916] і граматика
санскритської мови [Краткий...1904] увібрали в себе найновіші досягнення науки. Його висновки
суто наукові, наведені факти виважені, датування прийнятне і в наш час.

Повністю зберегли своє значення його розвідки про стару індійську літературу, а також чис-
ленні статті в енциклопедії Гранат про Індію і деякі інші східні країни, наукові біографії філологів,
істориків та інших діячів, що мали відношення до Індії. Підготовлена Ріттером “Антологія індійської
літератури”, в якій він був і укладачем, і перекладачем та автором приміток, вийшла друком лише
через півстоліття після його смерті [Голоси... 1982]. З перших днів він взяв активну участь в органі-
зації ВУНАС. Не менш вагомий внесок у розвиток сходознавства в Україні , і, зокрема, створення
ВУНАС, належить молодшому колезі П.Г.Ріттера, видатному українському арабісту А. П. Ковалівсь-
кому. [Митряєв 1995-1996, 17-22 ].

Андрій Петрович Ковалівський (1895 – 1969) після закінчення гімназії поступив на математич-
ний факультет Харківського університету. Але займаючись математикою, він відвідував лекції з санс-
криту П. Г. Ріттера, а з литовської та давньогрецької мов — проф. Я.М.Ендзеліна, під впливом якого
залишив математику і вступив до Лазаревського інституту східних мов. Тут протягом 1916 – 1918 рр.
вивчав арабську мову та історію країн Сходу під керівництвом А. Ю. Кримського.

Після закриття інституту під час громадянської війни він повернувся до Харкова, в 1922 р.
закінчив романо-германський відділ історико-філологічного факультету Харківського університету і
поступив до аспірантури при кафедрі історії української культури, яку очолював Д.І. Багалій. За свідоц-
твом

 А. Митряєва, протягом 20-х років у творчості Ковалівського переважала українська тематика.
Він викладав історію української літератури в школах, а також був науковим співробітником сектору
етнографії науково-дослідної кафедри історії української культури. У 1925 р. захистив кандидатську
дисертацію з питань  виробничих культів давньої України. У перших своїх публікаціях з історії украї-
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нської культури він показав себе як дослідник найширшого кола проблем історії, етнографії, філо-
софії народу. Велику увагу приділяв творчості Г. Сковороди, видав про нього низку статей і моногра-
фію “Розвиток етичних поглядів Г. Сковороди у зв’язку з його життям” (1924). У своїх працях він
спирався на першоджерела, більшість з яких до цього не використовувалася.

Студіювання історії української культури не зменшувало інтересу до сходознавства, зокрема
арабської мови і літератури. Хоч перші східні сюжети з’являються в його розвідках лише у 1928–
1929   рр.[Ковалівський 1928, 261-264; 1928а, 195-212; 1929, 53], насправді молодий вчений значно
раніше виявив себе ентузіастом у розповсюдженні вивчення східних мов. У 1925 р. він разом з по-
етом П. Тичиною і університетським професором Ріттером заснували у рамках Харківського науко-
вого товариства секцію сходознавства. Очолена Ріттером, секція мала на меті дослідження народів
Сходу і налагодження контактів з подібними товариствами в інших країнах. З моменту створення
ВУНАС співробітники секції увійшли до її складу і започаткували курси східних мов з трьома відділен-
нями – турецьким, перським, японським. Курси східних мов було відкрито 1 жовтня 1926 р., їх зав-
данням було поширення знань мов, лінгвістичне удосконалення робітників-сходознавців, урядовців
державних  та громадських установ. Підвідомчі вони були соціально-економічній інспектурі Укрпро-
фосвіти і перебували на самоутриманні. На всіх трьох відділеннях обов’язковою була англійська мова,
а також лекції з географії відповідної країни. Навчальною роботою керували Ріттер і Ковалівський
[Бюллетень... 1927, 54 ]. На жаль, дуже скрутне матеріальне становище курсів стало причиною теку-
чості і змусило ВУНАС звернутися до Укрпрофосвіти НКО УСРР з проханням про їх удержавлення.
У зверненні підкреслювалася важливість курсів, які “повинні сприяти й зміцнити культурні та нау-
кові зв’язки УСРР зі східними країнами СРСР та за його межами, зокрема з Туреччиною… Курси
мають також завдання підготовки фахівців для роботи в країнах Сходу…” [До Укрпросвіти....ЦДА
ВОВ України, ф. 166, оп. 9, спр. 27, арк. 13] Незабаром курси було переведено на утримання за кошти
Держбюджету, а дещо пізніше перетворено на Український технікум східних мов.

Найактивнішу позицію займав видатний знавець східного мистецтва Всеволод Михайлович
Зуммер (1885—1964) [ЦДА МЛМ, ф. 581, оп. 2,спр. 140, арк.1-2 ] . Вихованець Київського універси-
тету, який він закінчив у 1916 р. і був залишений для підготовки до професорського звання на ка-
федрі історії мистецтв, на початку професійної діяльності досліджував творчість Олександра Івано-
ва. В 1915 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Система біблейських композицій Ол. Іва-
нова “, а 1924 р. — докторську, також присвячену творчості великого російського художника. До
1923 р. він працював у Київському археологічному інституті, а після його закриття переїхав до Баку.
Всеволод Михайлович володів багатьма іноземними мовами, у тому числі давньою грецькою, ла-
тинською, азербайджанською, а завдяки надзвичайній енергії розгорнув бурхливу діяльність в Азер-
байджані та в Харкові.

У Баку в 1923—1927 рр. він був доцентом, а згодом професором і завідуючим кафедрою історії
мистецтв Азербайджанського університету, а водночас—Азербайджанського художнього училища і
Тюркського театрального училища. У 1927—1929 рр. він організатор і перший директор Харківсь-
кого історично-художнього музею, професор Харківського художнього і Музично-драматичного інсти-
тутів. У наступні два роки — знов у Баку, вчений секретар Азербайджанського музею і співробітник
Азербайджанського державного науково-дослідного інституту, а в 1931—1933 рр. — керівник секто-
ру історії мистецтв Українського науково-дослідного інституту історії матеріальної культури.

Він встигав працювати в багатьох наукових товариствах України і Азербайджану: від НТО   ім.
Шевченка і Софійського комітету ВУАН до Товариства дослідження і вивчення Азербайджану і Азер-
байджанського археологічного комітету.

З часом у його власній творчості все більше переважає східне мистецтво, заради вивчення
якого В.М.Зуммер об’їздив Кавказ, Середню Азію, Крим. Виходять один за одним його твори:
“Стили восточной миниатюры” (Х., 1927), “Турецкие музеи” (Баку, 1929), безліч статей в украї-
нських і азербайджанських виданнях. Поступово головною темою його творчості стає мистецтво
ісламу. Йому вдалося наприкінці 20-х років організувати секцію  мистецтва ісламу при Харківській
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науково-дослідній кафедрі мистецтва. Першою його аспіранткою з тієї проблематики була М.І.Вяз-
мітіна.23

У керований П.Г.Ріттером і А. П. Ковалевським історико-етнологічний відділ входили секції
історії, мови і літератури, мистецтва, археології. Особливого забарвлення діяльності відділу надава-
ло те, що в його складі перебували видатні українські поети і письменники – П. Тичина, В. Сосюра,
П.Панч. Крім суто наукових досліджень та доповідей на засіданнях відділу лунали розповіді про
власні пригоди бувальців у східних країнах. Так, доповідач Дорожній, що назвав свою розповідь
“Понад океаном”, розгорнув картину власних пригод у Кореї під час громадянської війни  [Прото-
кол...ІР НБУВ, ф.Х, спр. 28409] .

Погребецький, який пройшов Чорноморське узбережжя від Новоросійська через Аджарію,
Азербайджан, Дагестан, запропонував нарис “Пішки по П
івнічному Кавказу”, щедро ілюстрований діапозитивами. На тому ж засіданні професор А. М. Лоди-
женський, запрошений від Північно-Кавказького гірського інституту, розповідав про життя і звичаї
черкесів і кабардинців [Протокол...ІР НБУВ, ф.Х, спр. 28408].

Іноді автори виносили на суд членів відділу власні літературні спроби, як це зробив Ш. Ахуш-
ков, який зачитав уривки з циклу “Інгушетія”. Досвідчена аудиторія із зацікавленням слухала  тексти;
в обговоренні взяли участь П.Панч, А.Ковалівський, В.Федоров, Л.Величко, Ф.Пущенко та ін. Автору
радили писати інгушською мовою, використовувати фольклор [ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28414]. Через
деякий час не менш цікаву тему виклав Ф. Пущенко. Його “Враження з Японії” відображ
али не тільки його особисті емоції та пригоди, але й деякі моменти з історії, літератури, побуту краї-
ни. Присутні просили його зробити ще кілька повідомлень.[ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28417]

Подібних науково-літературних доповідей було багато і тому Л.П.Левицький на одному з засі-
дань запропонував утворити при історико-етнологічному відділі ВУНАС літературну секцію, яка спеціа
льно займалася   б літературною творчістю, а ще перекладами зі східної літератури та її вивченням.
Організаційні роботи доручено було провести Дорожньому. [ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28409].

Невдовзі, 10 січня 1927 р., літературна секція провела свої організаційні збори. Головою її було
обрано П.Тичину. В рамках цієї секції, крім зазначеної вище тематики, П.Г.Ріттер обговорював свій
переклад поеми Калідаси “Народження бога війни”.

У галузі східних мов плідно працював В.Д.Гавриленко. Він досліджував мову маріупольських
греків, очолював у 1929 р. експедицію на Маріупольщину, а перед тим мав наукове відрядження до
Німеччини, Франції, Австрії для опрацювання проблем східного мовознавства. У Берліні та Парижі
провів семінарські заняття і практикуми з фонетики африканських мов, читав лекції з теорії мов
народів Азії й Африки та ін. У 1929—1930 рр. знаходився у друкарні його “Курс новогрецької мови”.
На засіданні літературної секції він прочитав доповідь “природа мовного питання в сучасній Елладі”,
де йшлося про народну та “очищену” мову в різних прошарках населення Греції — в літературі,
пресі, розмовах, тощо [ОАХ, ф. Р-1396, оп. 1, спр. 24, арк. 46].

Перше періодичне видання ВУНАС “Бюлетень” видавалося під загальною редакцією О.М.Г-
ладстерна і П.Г. Ріттера. Праці співробітників історико-етнологічного відділу увійшли у розділ “Істо-
рія. Література”. Це були українські переклади східної лірики, зокрема вірші Акопа Акопяна у пере-
кладах  П. Тичини, деякі переклади Хафіза, перекладацькі спроби Пущенка та ін.

Ще ширше представлені історичні й літературні матеріали в журналі “Східний світ”, до пер-
шого складу редколегії якого входив П.Г.Ріттер. Тут публікувалися огляди В.П.Бузескула наукових
досліджень давнього Сходу, Ф.Пущенка про японське письменство, найбільш цікаві переклади П.Рітте-
ра, П.Тичини, статті А.Ковалівського, В.Зуммера.

В історичній тематиці відділу з самого початку посідали помітне місце сюжети тюркологічні,
зокрема пов’язані з Кримом. Це, насамперед, інформаційні доповіді Д.П.Гордієва і О.С.Федоровсь-
кого про Херсонську археологічну конференцію, яка відбувалася 10 – 13 вересня 1927 р. і в якій
брали участь представники з України, а саме: академік В.П.Бузескул, О. С. Федоровський (секретар
конференції), В.М.Зуммер (від товариства Нестора-Літописця), М.І.Вязьмітіна (аспірантка з Києва),
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Оксман (Одеса), Сердюков (Мелітополь), професор Пархоменко (Дніпропетровськ). В.П.Білецька
доповідала про риси побуту алтайських татар, М.В.Горбань – про українських втікачів до Криму у
XVIII ст., директор Бахчисарайського музею У.А.Боданінський – про вивчення татарської культури та
ін. Навіть у кінці 1929р. Дубровського та Тичину відряджено було до Ленінграду “для тюркологічної
праці” [ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28427].

Відділ брав активну участь у І і ІІ С                                          ходознавчих з’їздах, а також у роботі
української делегації, що перебувала в Туреччині з листопада 1928 р. до 7 січня 1929 р. У складі її
перебували В.Зуммер і П.Тичина.

Наприкінці 1928 р. згідно з ухвалою Правління у ВУНАС започатковано семітологічну комісію.
Перші організаційні засідання відбувалися у листопаді, на яких визначився її персональний склад,
складено робочі плани і затверджено проблематику. Головою обрано професора М.С.Шляпошнікова,
його заступником — А.П.Ковалівського, секретарем — І.М.Фальковича. Її учасники виступили з інди-
відуальними пропозиціями щодо тематики власних досліджень: А.А.Александров обрав темою арабсь-
кий націоналізм, Б.А.Брагінський — національно-визвольний рух семітів, І.Д.Гессен — історію і еко-
номіку стародавньої Іудеї, П.І.Жигалін — історію та походження караїмів, А.П.Ковалівський — дос-
лідження Корану у зв’язку з українською апокрифічною літературою, М.Константинопольський —
історично-релігійні питання семітології, С.Л.Мікельбанк — проблеми взаємодії  арабської та єврейсь-
кої культур, М.С.Шляпошніков — походження хозарів. І.М.Фалькович взяв на себе ведення критико-
бібліографічних повідомлень і отримав завдання підготувати критичний аналіз семітологічних ви-
дань Ієрусалимського університету та ВУАН.[Протоколи...ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28399-28400].

Отже, праця Комісії мала охопити широке коло проблем, які і в наші часи не втратили актуаль-
ності. У грудні 1928 р. план розглядався Правлінням ВУНАС, яке прийняло постанову про те, що
організацію Комісії слід вважати за передчасну, зважаючи на відсутність спеціаліста-семітолога на
посаду її керівника, а замість неї створити секцію, яка працювала б під керівництвом обох відділів
ВУНАС. У такому ранзі секція і розпочала працю. Протягом перших місяців 1929 р.були встановлені
досить широкі наукові зв’язки. Вона погодилась на пропозицію Ієрусалимського університету взяти
участь у складі чергової збірки семітологічної бібліографії “Кір’ят Сефер”; налагоджено листування
з Ленінградським і Московським сходознавчими інститутами, Азіатським музеєм і колегією сходоз-
навців АН СРСР, семітологічними установами Білоруського університету і ВУАН, Товариством роз-
повсюдження освіти серед євреєв (Ленінград), Єврейським історично-етнографічним товариством
(Ленінград) та ін. Вже на перших засіданнях І.М.Фалькович прорецензував “Збірник праць єврейсь-
кої історично-археографічної комісії ВУАН, який щойно вийшов, біжучі числа збірника “Кір’ят Се-
фер”, “Грамматику литературного арабского языка”. Н.В.Юшманова, “Элементарные основы грам-
матики арабского языка” Т.Кезми [ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28401].

На наступних засіданнях М.С.Шляпошніков доповідав про розселення євреїв “Східні євреї й
СРСР”, після його була проведена дискусія; А.П.Ковалівський у доповіді під назвою “До питання про
оповідальний стиль Корана (Легенди про Соломона в Корані у порівнянні з старо-українськими апок-
рифами)” зробив огляд записів одного сюжету різними особами і на основі аналізу цих джерел спро-
бував відшукати первісний текст [Протокол.... ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 28403];  про проблеми вахабізму,
його сутність та історію розповідав А.А.Александров й викликав жвавий обмін думками.

З часом до секції вступили нові члени, серед яких були академіки В.П.Бузескул, Л.П.Левітсь-
кий, професори А.С.Федоровський, Державін та ін. Але незважаючи на велике зацікавлення її про-
блематикою, вона не встигла розгорнути роботу, оскільки після ІІ Сходознавчого з’їзду в руслі пере-
творення ВУНАС на Асоціацію марксистів-сходознавців Правління ВУНАС прийняло постанову про
ліквідацію семітологічних секцій, на тій підставі, що з наукового боку “цілком неправильно зосеред-
жувати ці дослідження навколо раси, коли ми відкидаємо т. зв. расову теорію як ненаукову та реакц-
ійну”.[Східний... 1930, 254; ІР  НБУВ, ф. Х, спр. 21565]

Діяльність ВУНАС за задумом її організаторів була багатоплановою. Крім наукових та інфор-
маційних доповідей і розробок рекомендацій для практичної діяльності відповідних установ, крім
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курсів східних мов та ін., діяла досить широка програма експедицій, відряджень, подорожей. Так, за
дорученням ЦК Нацмен’у при ВУ ЦВК відряджено експедицію під головуванням В.Д.Гавриленка
для вивчення мови  маріупольських греків (з урахуванням впливів сучасної грецької, російської, тюр-
ксько-татарської мови);  члени ВУНАС А.С.Федоровський і І.М.Болтенко відряджені
у Велику Британію для участі у Міжнародному Конгресі орієнталістів, де мали  проголосити доповіді
“Золотоординська старовина на Україні” (А.С.Федоровський)1 і “Рештки трипільської культури на
Україні” (І.М.Болтенко); крім того члени ВУНАС виїжджали до Москви і Ленінграда, на Кавказ, у
Крим,  до Середньо-Азіатських республік, Німеччини (В.Д.Гавриленко, О.М.Гладстерн, та ін.), Франції,
Греції (В.Д.Гавриленко), Туреччини (І.В.Моргілевський); де встановлювали творчі зв`язки з вчени-
ми, з відповідними інституціями. ВУНАС брала участь і в клопотаннях про поновлення діяльності
Російського археологічного інституту в Константинополі, який був закритий у 1914 р., однак бібліо-
тека і колекції якого залишалися неушкодженими. [Бюллетень... 1927, 78]. На жаль, ця ініціатива
залишилася нездійсненою. Не вдалося й відкрити Музей  сучасної культури східних народів.

За порівняно короткий час існування ВУНАС вдалося налагодити численні зв`язки з багатьма
установами всієї країни, створивши серйозну інформаційну систему в галузі різних сходознавчих
проблем. Один лише перелік цих установ займає кілька сторінок у відомій брошурі О.Гладстерна
[Всеукраїнська 1929 ], серед них — Академії наук СРСР і союзних республік, інститути східних мов,
університети, Російська східна торговельна палата. Були встановлені контакти з науковими установа-
ми Австрії, Англії, Канади, Польщі, США, Чехословаччини, Швеції та ін., а також країнами Сходу —
Алжиром, Палестиною, Індією та ін. ВУНАС провадила з ними активний обмін виданнями, вста-
новлювалися особисті знайомства з закордонними вченими, головним чином через Товариство за-
кордонних зв”язків [ІР НБУВ, ф. Х, спр. 23264 - 23627].

Однак найважливішою ділянкою праці ВУНАС з перших днів була, безумовно, видавнича
діяльність. Влітку 1926 р. правління ВУНАС ухвалило видавати з вересня “Бюлетень” інформаційно-
го змісту невеликим тиражем — 100 примірників. Незабаром вийшов перший номер на стеклографі
з поміткою “на правах рукопису” під загальною редакцією О.М.Гладстерна і П.Г.Ріттера [Бюлле-
тень...1926]  російською і українською мовами. Видання відкривалося вступною статею Гладстерна
“Восток и мы” і поділялося на рубрики: “Економіка. Політика”; “Історія. Література”; “Доповіді і
реферати”; Хроніка”. Перша рубрика мала виключно економічний напрям, хоча її і було розпочато
коротким оглядом Л.П.Оліна (псевдонім Л.Левитського) “Турція і СРСР”. Далі йшли його ж розвідка
про український цукор на східних  ринках, замітки О.В.Грушевського про експорт України на Близь-
кий Схід у першій половині 1925/26 операційного року та І.І.Лермана про  побудову цукрових заводів
у Середній Азії.

Рубрику “Історія. Література” заповнили переклади перської лірики і поезій інших народів,
зокрема вірші Акопа Акопяна у перекладі П.Тичини.

У рубриці “Доповіді і реферати” вміщено огляд В.В.Бартольда “Сходознавство в СРСР”, в яко-
му спеціально про Україну згадки не було. Інші публікації становили доповіді, читані на засіданнях
Харківської філії у липні і серпні, а саме: І.Й.Ординця “Хвороби теплих країн” і Л.П.Левитського
“Радянський цемент в Туреччині”.

Для історика спеціальний інтерес має рубрика “Хроніка”, з якої можна встановити багато дета-
лей внутрішнього життя асоціації, а зокрема Харківської філії, документальні фонди якої погано збе-
реглися і тому значно бідніші за фонди інших філій. Завершується “Бюлетень” рубрикою “Бібліогра-
фія”.

Наступний подвоєний номер Бюлетеню вийшов у січні 1927 р [Блетень... 1926]. Структура
його збереглася, але стала більш розвиненою. У першому розділі до “Економіка. Політика” додано
ще “Право” і більше уваги приділено політичним статтям, наприклад розвідка І.М.Фальковича “Пути
китайской революции”. У наступній рубриці з”являються статті В.П.Бузескула “Роль Всесоюзной
Академии наук в изучении Востока”, Н.Кручиніна “О литературе Турции”. Тут вміщено переклади
турецької лірики П.Тичини, японської — Ф.Пущенка, деякі переклади Хафіза.
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Серед “Доповідей” вміщено матеріали засідань Харківської філії. Наступний розділ, що мав
назву “Хроніка сходознавства”, значно поширений. З нього можна отримати інформацію і про курси
східних мов, і про відрідження у східні республіки, і про структурні зміни у відділах. Введено ще
один розділ хроніки — “Схід. Огляд подій”, що стосується зарубіжних країн. У бібліографії подано
розгорнуту анотацію на працю В.М.Зуммера “Художественные памятники Азербайджана” [Зуммер
1926].

Наступний і останній випуск “Бюлетеню”, також подвійний, вийшов у тому ж 1927 р. Структу-
ра його лишилася незмінною. Серед вміщених матеріалів найбільш цікаві твори П.Г.Ріттера “Рабін-
дранат Тагор — музика”, переклад Ф.Пущенка з японської “Імення котові”, розвідка В.М.Зуммера
“Стили восточной миниатюры”. Надзвичайно змістовний розділ “Хроніки”, серед повідомлень якого
є цікаві свідчення про Одеську єврейську академічну бібліотеку, її зібрання, аналіз фондів і інформа-
ція про колекції.

Зрозуміло, що, незважаючи на корисність, інформаційне видання, розраховане лише для внут-
рішнього користування, не могло  задовольнити потреби ВУНАС як наукового центру, який повин-
ний був розповсюджувати знання про Схід серед широких трудящих мас. Питання про поважний
друкований орган вставало з перших днів існування ВУНАС.

Інформація про журнал “Східний світ” з”явилася у першому номері “Бюлетеню”. А перед тим
ВУНАС звернулася до своїх філій з листом такого змісту: “Правління ВУНАС ухвалило видати жур-
нал Асоціації під назвою “СХІДНИЙ СВІТ” (Восточный мир) з двома розділами: політико-економіч-
ним та історико-етнологічним. Відповідальний редактор журналу Я.П.Ряппо, склад Редколегії такий:
проф. О.М.Гладстерн, академік В.Ф.Левитський, Я.П.Ряппо, проф. П.Г.Ріттер та проф. О.С.Федо-
ровський. Згідно з постановою Правління до Редколегії має увійти по одному члену від Київської та
Одеської філій, а тому просимо Вас намітити представника в члени Редколегії, повідомивши нас про
це. На думку Правління бажано запросити до  складу редколегії академіка А.Ю.Кримського  і проси-
ти Вас передати йому нашу пропозицію. В разі він погодиться — просимо намітити ще одного чле-
на.... [ВУНАС 1926].

У липні та жовтні відбулися засідання редколегії, на яких розглядався і був затверджений зміст
першого номера [ІР НБУВ, ф. Х, спр. 23035, 23133 ].  І ось, нарешті, перший номер журналу “Східний
світ” побічив світ.2

Свого часу розгорнутий історіографічний огляд всього видання зробила М.Ф.Дмитрієнко [Дмит-
рієнко 1969, 189 - 198 ], а повне уявлення про його зміст надає складений під керівництвом А.П.Кова-
лівського “Систематичний покажчик [Лівшиц, Надель 1964]”, тому немає сенсу повторювати їх; але
протягом небагатьох років свого існування журнал пройшов певну еволюцію, і саме про її процес
піде тут мова.

У журналі встановлені майже такі ж рубрики, що і в “Бюлетені”: І. Політика. Економіка. Право;
ІІ. Iсторія. Етнографія. Література; III. Доповіді; IV. Хроніка; V. Бібліографія. Більшість авторів жур-
налу — вже знайомі нам з “Бюлетеню” Я.Ряппо, Л.Величко, Л.Левитський, О.Гладстерн, Л.Цукер-
ман, Я.Шамраєвський та ін., навіть вміщені деякі матеріали, вже опубліковані у його випусках, але
всі статті більш об`ємні й більш докладні.

Мабуть, статті політичного та економічного циклу застаріли, але  того не можна сказати про
історичні та літературні  матеріали. Не втратили свого значення огляди В.П.Бузескула “Открытия и
научные достижения за последние годы в области изучения древнего Востока”, Ф.Пущенка “Японсь-
ке письменство”. Тим більш цікаві сучаснику переклади П.Ріттера “Похождения десяти юношей”
Дандіна, вірші Рабіндраната Тагора і гімни Ріг -Веди, а також переклади  П.Тичини з вірменської
лірики. Узагальнюючи, можна відзначити, що у перших номерах “Східного світу” знайшла своє втілен-
ня ідеологія історично-етнографічного відділу ВУНАС з його творчою спрямованістю, як про це вже
вказувалося вище.

Другий номер журналу вийшов у 1928 р. В його редколегію був введений Л.Величко, а сам ви-
пуск було повністю присвячено Всеукраїнському річному з’їздові ВУНАС, що відбувався у травні 1927
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р. Крім матеріалів з”їзду і некрологів О.Я.Шпакова і М.П.Павловича та кількох статей, присвячених
останньому, тут вміщена змістовна хроніка, суттєва частина якої інформує про візити посадових осіб з
Туреччини й про матеріали Османа Акчокракли щодо його власних досліджень татарської доби Криму.

Актуальність тюркологічної тематики ставала все більш очевидною. Висловлювалися думки
про те, щоб присвятити їй значну частину доповідей на майбутньому черговому з`їзді й навіть на-
ступний третій номер “Східного світу”. Відповідну інформацію було надіслано до філій. [ІР НБУВ, ф.
Х, спр. 23207, арк. 1].  Оперативно відгукнулася Одеса: “Чи фіксовано, — запитувала вона редакційну
колегію ВУНАС, — що № 3 “Схiдного світу” буде присвячено тюркологічним темам? Одеські автори
пропонують низку статtq для № 3-го тюркологічного, у тому числі: Ф.О.Петрунь (Ногайці в українсь-
ких степах), Є.О.Загоровський, О.Б.Варнеке, О.О.Браунер (З історії татарського скотарства…)” [ІР
НБУВ, ф. Х, спр. 23223, арк. 1].

Наступний подвійний номер “Східного світу” з`явився у тому  ж році, і дійсно, в ньому перева-
жали тюркологічні теми. Тут вміщено статті  Л.Величка (“Турецько-персько-афганська троїста уго-
да”), О.Гладстерна  (“Європа і боротьба Туреччини за незалежність”), О.Смирнова (“Загальний огляд
розвитку турецької промисловості”), І.Садогурського (“Основні галузі обробної промисловості Ту-
реччини”), О.Сафарова (“Про татарів на Україні; З історії татарської періодичної преси”), В.Зуммера
(“Про  мистецтво турецьких народів”), В.Пархоменка (“Про культуру тюрків  нашого степу IX—XVI
вв.”), М.Горбаня (“Аргати й ренджипери 1753 р.”) та ін.

У цьому номері введено новий розділ “Нотатки”, а також вміщено оголошення про те, що жур-
нал виходитиме виключно українською мовою. Протягом 1928 р. побачили світ шість номерів “Східно-
го світу”, структура його не змінювалась, але політичний цикл все більше набував ваги. Хоча в  історикo-
етнологічній рубриці ще з’являються статті Ф.Петруня, А.Ковалівського, В.Зуммера, П.Лозієва, по-
ступово зникають художні переклади, художня творчість і література.

Наступні три номери журналу (1/2 і 3, а за загальною нумерацією 10—12), що вийшли у 1929
р., були присвячені, головним чином, подорожі українських сходознавців до Туреччини (про неї буде
докладно сказано окремо) і ІІ сходознавчому з`їздові (про нього також йтиме мова далі). Це цілком
природно, але ж ті події стали знаковими в історії ВУНАС. Серед наукових доповідей вміщено статті
Л.Величка “Фритьоф Нансен про радянську Вірменію”, Л.Цукермана “Сучасна Вірменія”, О.Грушевсь-
кого “Торговельні взаємини України з Близьким Сходом”, Л.Величка “Афганські події”, В.Федорова
“Сучасна Персія”.

А.Ю.Кримський гостро відчував політичну кон’юктуру журналу і не надрукував там жодного
рядка, хоча О.Гладстерн неодноразово звертався до нього з пропозиціями щодо участі у виданні. Він
писав київському академіку навесні 1929 р.: “На жаль, ми досі не одержали від Вас ні одної статті —
та нічого для нашого журналу. Річ зрозуміла, що читачі єдиного українського сходознавчого часопису
були б дуже задоволені знайомитися з працями нашого видатнішого сходознавця, за якого ми Вас
завжди вважали та вважаємо. Тепер журнал матеріально цілком забезпечений, виходить регулярно
що два місяці… розсилається кільком десяткам наукових установ та товариств майже усього світу…”
[Гладстерн, 1929].Кримський ухилявся від прямої відповіді під приводом того, що  “Східний світ” не
має бази для належного друкування східних текстів  [Гладстерн, 1929а], але своїх статей не надсилав.

Суттєвих змін зазнав журнал у 1930 р. По-перше, в ньому постала нова “партійна” редколегія,
до якої увійшли Л.Величко, О.Гладстерн, М.Новицький, А.Носов, О.Полоцький, О.Сухов, П.Тичина.
Все це “ідейно” витримані кадри; серед них не було місця для фахівців і фундаторів ВУНАС А.К-
римського, А.Ковалівського, В.Левитського, П.Ріттера, А.Федоровського, А.Синявського, які раніше
завдавали тон журналу. Це не дивно, треба тільки згадати, що 1929 р. йшов під знаком нелюдської
колективізації, процесу СВУ, що в цілому створювало зовсім інший політичний клімат. Подвійний
номер (10, 11) містить матеріали ІІ Сходознавчого з’їзду, починаючи від привітань М.О.Скрипника і
його заступника Полоцького, переліку доповідей по секціях і до текстів резолюцій. Наступний №3
містить відомості про організацію Українського науково-дослідного інституту і про підготовку до
перетворення ВУНАС на Асоціацію марксистів-сходознавців, задля чого і утворено було оргбюро.
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У наукових публікаціях політико-економічного циклу прикладні економічні сюжети поступа-
ються місцем темам революційного руху, класової на національно—визвольної боротьби. Це особли-
во помітно у подвоєному №4/5 (13—14) за 1930 р., в якому докорінно змінено структуру. Відтепер
постають рубрики: I. “Закордонний Схід” з підрозділами: А. “Революційний рух та боротьба з імпер-
іалізмом”; Б.” Економіка країн Сходу”; II. “Проблеми радянсько-східної торгівлі”; III. “Радянський
Схід”, (Розглянуто, головним чином, економічні проблеми кавказьких республік.); IV.” Історія, етно-
логія, мовознавство, література”. Ця остання рубрика також набуває  політичного забарвлення. Тут
надруковано статті Г.Рейхберга “Англо-німецькі взаємини на Далекому Сході” і Б.Луніна “На шляху
до марксистської археології”. Давалася рубрика V “Нотатки”, збереглася рубрика VII. “Бібліографія”.

Два останні номери — 6(15) за 1930 р. і подвоєний 1—2 (16—17) за 1931 р. вийшли під назвою
“Червоний Схід”. На титульному аркуші першого позначалося, що це є орган ВУНАС та УНДІ Су, на
другому — орган Всеукраїнської асоціації сходознавців-марксистів та УНДІСу. У дещо спрощеному
вигляді структура лишається незмінною. Змістом рубрики “Закордонний Схід” є статті, присвячені
проблемам імперіалізму, робітничого руху і державного устрою капіталістичних країн, у рубриці “Ра-
дянський Схід” — проблемам соціалістичного будівництва. Рубрика “Історія, етнологія, мовознав-
ство, література” відсутня. І лише в “Нотатках” можна знайти оригінальні дослідження, як, наприк-
лад, розвідку М.Горбаня “Архів Коша Запорізької Січі як джерело до історії татарсько-турецько-ук-
раїнських відносин”. На тому журнал “Східний Світ” припинив своє існування. Асоціація сходоз-
навців-марксистів, як штучне утворення, виявилася неспроможною у творчому відношенні і скоро
розпалася.

Незважаючи на короткий час існування, журнал “Східний світ” відіграв значну роль в українській
науці та культурі. Він показав наявність в Україні величезного наукового потенціалу в галузі, існуван-
ня якої в Україні ніколи не визнавалася. Журнал залишив для  нащадків імена вчених  —   П.Г.Ріттера,
А.П.Ковалівського, М.Горбаня, Ф.О.Петруня, О. і Б.Варнеке, В.М.Зуммера  та багато інших,  — твори
яких досі не втратили свого значення.

Видавнича діяльність ВУНАС не обмежувалася лише виданням журналу. Під її егідою вийшли
наукові монографії, наприклад, В.Ф.Левитського “Очерки истории хозяйственного быта народов древ-
него Востока” (Х., 1926), П.Г.Ріттера “Дандин. Приключения 10-юношей. Пер. с санскрита с пре-
дисл. и примеч.” (Х., 1928), Б.Г.Курца “Русско-китайские сношения в XVI—XVII столетиях” (Х.,
1929), О.М.Гладстерна “Європа і боротьба Туреччини за незалежність” (Х., 1928) та ін.

За статутом головним керуючим органом ВУНАС був з’їзд, що скликався один раз на рік. Пер-
ший річний Всеукраїнський з’їзд сходознавців відбувся 23—27 травня 1927 р., в урочистій обста-
новці. До почесної президії обрані були партійні та державні керівники В.Я.Чубарь, Г.І.Петровський,
Л.М.Каганович, М.О.Скрипник. Діюча президія  була також дуже поважна: М.П.Павлович, Я.П.Ряп-
по, О.Г.Шліхтер, В.В.Поляков, О.М.Гладстерн, В.П.Бузескул, В.Ф.Левитський, І.М.Бороздін, О.І.Пет-
ренко, О.О.Сухов, П.Г.Ріттер, А.С.Синявський, І.І.Холодний, Є.С.Берлянд.

До секретаріату обрані були  Ф.О.Петрунь, Л.І.Цукерман, І.Л.Тригубов. На з’їзд прибули деле-
гати від філій, Всесоюзної наукової асоціації сходознавців, кримських наукових установ, представни-
ки китайської, корейської, татарської та вірменської колоній Харкова.

Привітання від Наркомосу оголосив Ряппо, від Академії наук — Бузескул, від Московських
сходознавців — Бороздін, від ВУАН — Лозієв, від Харківського наукового товариства — Левитський,
від  кримських установ — Осман Акчокракли, від Української східної торговельної палати — В.В.По-
ляков, представники національних колоній Харкова і ін.

Виступи групувалися по двох відділах: політико-економічному і історико-етнологічному.
З`їзд відкрився доповіддю А.С.Синявського “Україна і Близький Схід у овалі геополітики —

проблема торговельних зв’язків (Балкани і Туреччина)”. Доповідач зупинився на конкретних завдан-
нях ВУНАС щодо організації й розподілу праці політико-економічних відділів ВУНАС і філій, по-
перше, кожний відділ повинен мати певну територію вивчення експортно-імпортних можливостей і
встановлювати відповідні зв’язки з державами Сходу; координувати працю філій Східних торговель-
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них палат з економічними секціями ВУНАС. (На жаль, його ініціатива щодо такої координації не
одержала підтримки). По-друге, автор підкреслив обов’язковість вивчення силами філій своєї тери-
торії й тих держав, що мають безпосереднє відношення до Сходу, і запропонував зробити такий роз-
поділ вже під час з’їзду.

Перша половина з’їзду присвячувалася переважно питанням цього циклу. Після Синявського
виступали І.О.Вайсман (“Зовнішня торгівля Турції у зв’язку з розвитком її господарства і перспекти-
ви торговельного обороту СРСР”), І.Загоровський (“Рибальство біля Турецьких берегів в загальній
системі рибного господарства Чорного моря”), О.Гладстерн (“Взаємовідносини Китаю з іноземними
державами в європейсько-американській науці міжнародного права”), Л.І.Величко (“Рухові сили ту-
рецької економіки”), О.О.Сухов (“Південний Схід Азії у світовому господарстві; вивчення даного
району в вищій економічній школі України”).

Історико-етнологічний цикл складався з доповідей академіка В.Ф.Левитського “Характерні риси
сільського господарства у стародавньому Єгипті”, О.С.Федоровського “Золотоординська старовина
на Україні”, С.С.Дложевського “Південна Україна та Малоазійський культурний комплекс, Ольвія та
Мілет”, В.В.Дубровського “Україна й Близький Схід в історичних взаєми
нах”, Ф.О.Петруня “Ханські ярлики на Українські землі”, М.Л.Константинопольського “Мифраизм.
Источники его изучения и их разработка”, І.Я.Айзенштока “Схід в українській художній літературі”,
П.Н.Лозієва “Перська поета Омар Хейям — вольнодумець” і ін. Низку доповідей виголосили гості
з’їзду з Москви, Криму і радянських республік.[ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22637].

В останній день пройшла ділова частина з’їзду.  Гладстерн оголосив Звіт Правління , по якому
й було прийнято резолюцію. В ній вказувалося, що Правління ВУНАС у 1926/27 рр. провело значну
організаційну роботу, незважаючи на недостатні матеріальні ресурси. ВУНАС об’єднала наукові осе-
редки, які  виявили свою наукову життєздатність. Не тільки в резолюції з’їзду, але і в  публікаціях,
йому присвячених, автори одноголосно підкреслювали, що сходознавство в Україні спирається на
значні наукові сили і  має серйозний потенціал на майбутнє [Бороздин 1927; Східний...1928].

У резолюції відмічалося, що з’їзд вважає за необхідне зміцнити матеріальну  базу журналу
“Східний світ”, а також продовжувати видання “Бюлетеню”, вже не на стеклографі, а на друкарській
базі,  створити фонд для видання наукових праць. Окремим пунктом ухвалено було перевести на
державний кошторис курси живих східних мов у Києві та Харкові. Щодо підготовки нових наукових
кадрів з’їзд доручав Правлінню ВУНАС організувати комісію для розгляду питання про утворення
Науково-дослідного інституту сходознавства. Щоправда, комісією прийняте було негативне рішен-
ня..[ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22637].

Десь у березні 1928 р. почалася підготовка другого з’їзду — відповідне листування, формуван-
ня тематики, збирання тез, однак на цей раз організаційні справи ускладнювалися і термін його кілька
разів переносився.

А тим часом відбувалися події, що мали значний вплив на українське сходознавство. Доброзич-
ливі взаємини СРСР з Туреччиною — найближчим сусідом України — сприяли налагодженню зв’язків
економічних, політичних, культурних. Після підписання ще у 1921 р. дружньої умови, а у 1926 —
дружньої радянсько-турецької угоди в Україну приїздила делегація від турецького міністерства зе-
мельних справ, пізніше — делегація народної освіти на чолі з Нафі-Атуфбеєм відвідала наукові та
навчальні заклади України, в ті ж роки укладалися торговельні угоди про постачання до Туреччини
нафти, бензину, цементу і т. ін.

Наприкінці 1927 р. Харків відвідали посадові особи Мухедінбей, префект. м.Константинопо-
ля, Кемаль-Омербей та Ферідунбей для обміну думками про економічні та культурні взаємини Украї-
ни з Туреччиною. ВУНАС разом з Українською торговельною східною палатою провела спеціальне
засідання, на якому турецькі гості обіцяли допомогу Асоціації в справі поширення науково-культур-
них зв’язків [Східний...1928,  292].

Не тільки сприятливий політичний клімат був причиною ентузіазму, з яким зустріли в Україні
пропозиції турецької сторони. Проблеми тюркології обов’язково виникали перед вченими — чи то
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істориками, чи то фольклористами, лінгвістами, мистецтвознавцями та ін., — бо були іманентно
присутні в українській історії, фольклорі, етнографії, етнології. Отож, думка про організацію подо-
рожі до Туреччини українських сходознавців виникла вже під час першого сходознавчого з’їзду, а
десь у середині 1928 р. у журналі “Східний світ” з’явилося повідомлення, що питання вирішено
позитивно і узгоджено на всіх рівнях [Східний... 1928а, 314 ].

Українська делегація у складі О.Гладстерна (голова), О.Сухова, В.Зуммера і П.Тичини прибула
до Стамбула 2 листопада 1928 р. Вона мала, так звані громадські завдання [Про подорож 1923, 375 -
385], а саме: встановити наукові й культурні зв’язки і підготувати ґрунт для тісних зносин вчених усіх
галузей і літераторів, зібрати матеріали для досліджень, а деякі питання дослідити на місці, щоб дати
певну картину сучасного життя Туреччини. Гладстерн мав вивчати проблеми історії боротьби за не-
залежність, боротьби проти Севрської мирної угоди, проти Антанти за будівництво національної ту-
рецької держави, а також правові аспекти Лозанської угоди в Туреччині — правове становище іно-
земців, республіканське законодавство стосовно його теорії і практики.

Перед О.Суховим стояло завдання досліджувати економічні питання сільського господарства,
індустрії, залізничного транспорту, використовуючи анкетування. В.Зуммер передбачав ознайомити-
ся з центрами отоманського мистецтва і мав зробити їх порівняльний аналіз. П.Тичина збирав мате-
ріали для антології нової турецької поезії, вивчав її течії, встановлював особисті знайомоства з поета-
ми.

Маршрут делегації проходив по містах Стамбул—Анкара—Конія—Смірна—Бруса—Стамбул.
За сприяння Мухедінбея вона відвідала ректора Турецького інституту історії, Інституту сходознав-
ства Кепрюлюзаде Ахмет Фуадбея, деяких професорів, побували також у Стамбульській торговельній
палаті, судах, музеях, мечетях.

В Анкарі гостей приймав міністр іноземних справ Тауфік Рушдібей, який обіцяв сприяти їх
пропозиції на найближчий час — встановити і підтримувати постійні зв’язки між українськими і
турецькими науковими установами, налагодити обмін науковими виданнями, забезпечити співпра-
цю турецьких вчених в українських виданнях і навпаки. Пропозиціями передбачалося налагодити
взаємну участь у наукових форумах і обмін наукових кадрів. Особливе значення надавалося співроб-
ітництву в справі вивчення історії турецько-українських взаємин і дозволу з цією метою працювати в
турецьких державних архівах.

Делегати не були пасивними спостерігачами, навпаки, вони проводили дуже активну роботу.
О.Гладстерн для вчених Анкари прочитав французькою мовою дві доповіді: “Основні риси радянсь-
кого законодавства” і “Основи сучасного міжнародного права”, які завершилися жвавою дискусією з
питань юриспруденції. У підсумку домовилися  про необхідність видати в Харкові збірку статей про
турецьке право.

В.Зуммер читав лекцію “Мистецтво турецьких народів” і супроводжував її великим ілюстра-
тивним матеріалом пам’яток  мистецтва тюркських народів Середньої Азії, Поволжя, Азербайджану,
Криму. Виявилося, що радянське мистецтво у Туреччині не відоме.

Під час літературних зустрічей йшлося про організацію перекладів художніх творів з турецької
мови на українську і навпаки. Письменник П.Якуббей і поет Фарук-Нафіс виявили бажання сприяти
складанню антології. У Стамбулі в літературно-художньому товаристві було навіть влаштовано вечір,
присвячений творчості П.Тичини.

В Ескі-Шехір знайомилися з організацією Вищого касаційного суду, в Конії оглядали пам’ятки
доби сельджуків, в Смірні відвідували фабрики, заводи, школи, ліцеї, в Стамбулі вивчали постановку
шкільної та вищої освіти тощо. Робота делегації висвітлювалася у центральній пресі.

Під час подорожі з української і з турецької сторони виникла думка про необхідність співпраці
в галузі українсько-турецьких взаємин. Першу статтю В.В.Дубровського про методологію вивчення
історії українсько-турецьких зв’язків прийнято до друку у записках Стамбульського університету. Ця
стаття “Про вивчення взаємин України та Туреччини у 2-й половині XVII ст.” вийшла друком у 5
числі “Східного світу”. В ній зазначено, як гостро відчувається брак звісток турецького і почасти
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кримського походження при трактовці народних рухів в Україні доби XVII ст. З Інститутом історії
укладено домовленість про те, що “Буде утворено у Стамбулі постійну комісію, таку ж Комісію на
Україні, які разом працюватимуть в галузі вивчення історії українсько-турецьких взаємин. Будуть
конференції цих комісій.58 ..[Про делегацію...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22543]..

7 січня 1929 р. делегація поїхала з Туреччини. На батьківщині її члени  виступили з численни-
ми доповідями, а звіт О.Гладстерна про її роботу схвально зустрінуто на всіх рівнях...[Витяг...ІР НБУВ,
ф. Х. спр. 26563].  Щоправда, поряд з відкритим звітом існував ще й “конфіденційний”, в якому
фіксувалися настрої та симпатії до делегації у різних містах і таке інше.[ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22553 -
22555]. Такі вже були реалії часу.

Після одержання згоди Укрнауки почалася робота по створенню Комісії. У Харкові вже  існува-
ла група вчених, які активно опрацьовували питання українсько-турецьких взаємин, головним чи-
ном, вони вийшли з Науково-дослідної кафедри історії України, що нею керував Д.І.Багалій; крім
В.Дубровського, це А.Ковалівський, М.Горбань та ін. Отож, наукові кадри існували, і вони сприйняли
ідею організації Комісії з ентузіазмом. У березні 1929 р. І.В.Моргілевський писав до Д.П.Гордєєва:
“Комиссии для изучения украинско-турецких отношений организованы: во главе турецкой — Фуад-
бей, во главе нашей М.С.Грушевский. В.В.Дубровскому пора собирать чемоданы  для поездки в Стамбул
за архивными материалами”[Моргілевський 1929].

З метою виявлення наукових сил тюркологів було розповсюджено відповідну інформацію у
філіях, а також зроблено пропозиції про надання тюркологічного характеру черговому номеру “Східно-
го світу”,  про що згадувалось вище, а також ІІ Сходознавчому з’їзду, що саме в той час проходив
стадію підготовки.

Здавалося, що все складається якнайкраще, але не слід забувати, що йшов рік 1929-й з його
арештами у справі СВУ і нечуваним політичним тиском, який набував дедалі більшої сили. І якщо на
початку року кандидатура М.Грушевського не викликала заперечень у владних структурах, то восени
після арештів в Академії та нових виборів ситуація змінилася і про Грушевського вже не згадувалося.

Організаційні засідання Комісії з вивчення історії україно-турецьких взаємин відбулися 4 і 5
листопада 1929 р.  у складі І.Моргілевського, В.Зуммера, О.Гладстерна, Л.Величка, Ф.Петруня, М.Гор-
баня, О.Смирнова. Головою обрано М.І.Яворського, секретарем — В.Дубровського. У протоколі зас-
ідання вказувалося: “Ця комісія має заповнити прогалину у вивченні української історії, висвітливши
ряд моментів, що до цього часу недостатньо висвітлені науковими дослідженнями”.62 Вона забов’яза-
лася зробити описи документів, які стосуються українсько-турецьких взаємин. Особливо підкреслю-
валося, що комісія матиме  суто науковий характер, як і аналогічна турецька.

Отже, нова комісія розпочала свою діяльність в той самий час, коли відбувався Другий Всеук-
раїнський з’їзд сходознавців. Задуманий він був масштабно, ретельно розроблялася програма. Про-
ект її, складений Правлінням, був надісланий на розгляд філій. У супроводжувальному листі вказува-
лося: “Правління ВУНАС приступило до складання програми з’їзду, зокрема його наукової частини.
Правління має намір надати з’їздові тюркологічний ухил. Було б дуже важливо, щоб і Київська філія,
як в минулому році, виступила б на з’їзді зі своїми науковими працями, що їх з’їзд, безумовно, як і в
минулому, вітатиме.

Правління ВУНАС просить протягом ближчих десяти днів, тобто до 25 квітня подати остаточ-
ний список доповідів членів асоціації переважно на тюркологічні теми (економіка, політика, право,
історія, мовознавство, література тощо). Але й крім тюркологічних тем просимо виявити праці членів
філії по інших країнах Сходу, Середнього та Далекого, та подати список тем, бо ще не відомо, чи
вдасться влаштувати з’їзд з тюркологічним ухилом...”[ВУНАС 1929 ]

Нарешті дату було встановлено. Другий з’їзд ВУНАС відбувався у Харкові 1—6 листопада 1929
р. і був надзвичайно багатолюдний, урочистий і навіть помпезний. В його оргбюро входили Полоць-
кий (зам. наркома), Озерський, Гладстерн, Величко (заст. голови ВУНАС), М.Новицький, Любченко.
У з’їзді брало участь всього 139 осіб, з них з України — 82. Учасниками також були наркомати освіти
східних республік, ВУАН, Комуністична академія, Тюркологічний відділ АН СРСР, Університети тру-
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дящих Сходу. В його програмі було більш як 150 доповідей не тільки з України, але й з усього Ра-
дянського Союзу із закордону: депутат меджлісу, редактор турецького журналу “Economiste de l’ortent”
Решид Сафетбей, директор Тюркологічного  інституту і декан історико-філологічного факультету
Стамбульського університету Кепрюлюзаде  Фуадбей і професор Тегеранської вищої школи Форуги.
З’їзд відкрито “програмною” промовою наркома М.О.Скрипника під назвою “Завдання сходознав-
ства”. Для нас вона цікава тим, що дає зрозуміти, як визначалося владою, тобто партійним керівниц-
твом місце науки у суспільстві взагалі і тим більш такого напряму, як сходознавство, а від цього, як
показав час, залежала подальша доля сходознавчих інституцій.

Скрипник ставив перед науковцями два завдання. Перше — боротьба  з природою, вивчення
того, що є, і завоювання матеріальних умов культурного і економічного розвитку. “Наше сходознав-
ство, — підкреслював він, — має досліджувати природні сили, адже СРСР є прообраз колективної
праці трудящих усіх народів”. Друге завдання – інформація про класову боротьбу [Cхідний...1930, 1-
2].

Вбогий прагматизм у вирішенні завдань цілого наукового напряму був проявом ідеології май-
бутньої асоціації сходознавців-марксистів, що незабаром мала заступити місце ВУНАС. А поки що
секції з’їзду приступили до роботи згідно зі встановленим планом.  Працювали чотири секції:

 1) економіки, політики і права; 2) історії; 3) етнології і мистецтва; 4) мовознавства.
У секції економіки, політики і права заслухано було 20 доповідей.3 Серед них: Б.Козельський

“Колоніальна політика європейського торговельного капіталу на Сході”, Ю.Таскін “Схід як мінеральна
база світового значення”, О.Гладстерн “Китай і іноземні держави в першу епоху китайської ревою-
люції 1911—1913 рр.”, Л.Величко “Економічна політика сучасної Туречвчиниї”, Л.П.Левитський
“Мінеральні багатства Туреччиниї”, акад. В.Ф.Левитський “Роль зрошення в сучасному рільництві
Китаю”, В.Федоров “Економіка і  право Персії”. Майже всі перелічені  виступи належать харків’я-
нам.

Київська філія представила доповіді А.Синявського “Київський контрактовий ярмарок і торг-
івля зі Сходом за останні роки”, С.Цейтліна “Цукрова промисловість і торгівля Персії”, А.Доброва
“Система мандатного управління на  Сході”. Одеська філія запропонувала теми: О.Смирнов “Про-
мисловість сучасної Турції”, Є.Садогурський “Нехлібний експорт в країни Близького Сходу”, Є.Шраб-
штейн “Торговельні взаємовідносини СРСР з Персією” та  ін.

На секції історії від України виступили Б.Курц “Зародження казенної торгівлі Росії з Китаєм”,
О.Сухов “Економіка Індії і Китаю за Ібн—Батуте і Джахан—наме”, акад. В.П.Бузескул “Стародавній
Схід і його вивчення у нас”, М.Загоровський “Старогрецька і східна традиції в техніці сучасного
Чорноморського рибного промислу”, Б.Варнеке “Римська влада на Чорноморрі”, Г.Лозовик “Східня
політика Ромейської імперії у VI ст.”.

Низка доповідей складала тюркологічний цикл: В.Дубровський “Україна і Крим в їх історич-
них взаєминах”, М.Горбань “З історії взаємин України з Кримом (гетьман Суховій)”; О.Окчокракли
“Про похід Б.Хмельницького разом з кримчаками на Польщу у 1648—1649 рр.”; В.Пархоменко “Роль
степняків в історії української держави  X—XII ст.”; А.П.Ковалівський “Старовинні україно-турецькі
засоби водного транспорту”; Т.І.Грунін “Повстання Кара-Язиджи (епоха панування Мурада II і Му-
хаммеда III)”; А.С.Синявський “Культурно-економічні зв’язки Криму з Туреччиною”. У письмовому
вигляді представлено доповідь О.Варнеке “Класова боротьба серед ногайців у XIX ст.” та ін. Підво-
дячи підсумки своєї діяльністі члени історичної секції підкреслювали необхідність подальшого зби-
рання археографічних матеріалів та сприяння їх виданню. “Історична секція, — зазначалося у резю-
ме, —   II  Сходознавчого з’їзду вважає за першорядне завдання української сходознавчої науки опуб-
лікування матеріалів щодо економічних зносин України (у тому числі Запорожжя) з Кримом та Ту-
реччиною, які зберігаються у архівосховищах України”.[Протокол...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 2269, арк.
23]. Секція ухвалила просити відповідні установи увійти в зносини з історичними установами Туреч-
чини з метою зібрання в турецьких архівах матеріалів про торгівлю Туреччини й Криму з Запорож-
жям і допомогти збиранню таких матеріалів у архівах Криму. Доповідь Дубровського рекомендовано
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надрукувати не лише українською мовою, але й мовами східних народів СРСР. Ухвалено також засну-
вати Українське наукове товариство вивчення Криму, “зважаючи на велике значення цього найближ-
чого сусіда  України в минулому і сучасному”, а ще утворити в складі ВУНАС Комісію для вивчення
татарського Криму та його взаємин з Україною і визнати за дуже потрібне видання дипломаторію
щодо історичних зносин України з Кримом.

Отже, історична секція з’їзду репрезентувала і початок праці Комісії з вивчення  історії украї-
нсько-турецьких зносин. Як згадувалося вище, перший її організаційний пленум відбувався під час
роботи з’їзду. Дещо пізніше роботу тюркологічного напряму проаналізував Ф.О.Петрунь у виступі на
нараді Одеської філії ВУНАС та представників  наукових установ міста. Він відзначив, що на з’їзді
Туреччина та її васал — Крим відібрали чимало часу в праці Історичної секції, зокрема його доповідь
схвалено з’їздом, в резолюції якого окремим пунктом було внесено: “Заслухав доповідь проф. Петру-
ня  “Ногайці в колоніальній політиці царату” та маючи на увазі також доповідь, що її подано до з’їзду
О.Варнеке — “Класова боротьба у ногайців на Україні XIX століття”, Історична секція 2-го Сходоз-
навчого Українського з’їзду вважає за необхідне, оскільки ногайці складали степову людність Украї-
ни та перебували у довгочасних культурних та господарських взаєминах з українською людністю,
поставити на чергу виучування решток ногайської людності у межах СРСР, а саме в А.Крим С.Р.С.Р.,
А.Дагестан СРР та ін. Вважати за бажане ініціативу з боку української сходознавчої організації щодо
встановлення зв’язків з відповідними  науковими установами автономних республік та країн (за зго-
дою НКО)67….[Конспект...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22917, арк.1].

З приводу повідомлення А.Синявського про матеріали запорізько-турецьких зносин за фонда-
ми Київського Архіву давніх актів, а Ф.Петруня — за фондами Одеського крайового історичного
архіву в резолюції зазначалося про необхідність друкувати запорозькі справи, перш за все, по лінії
стосунків Запорожжя з Кримом та Туреччиною.

В останні дні з’їзду проведено було ще два засідання пленуму Комісії з вивчення українсько-
турецьких зносин, в яких брали участь М.Яворський (голова), Л.Величко (заступни голови), В.Зум-
мер, В.Дубровський, М.Горбань, А.Ковалівський, О.Федоровський, Ф.Петрунь, а також Кепрюлю Фуад
Задебей. Обговорювалися конкретні питання взаємодії української та турецької комісій — робота в
архівах, копіювання документів, наукові експедиції, книгообмін тощо. Йшлося і про мовну підготов-
ку. Академік Самойлович, що брав участь у з’їзді (переважно по лінії етнологічної секції), дав згоду
керувати заняттями з турецької мови.

Секція етнології й мистецтва провела п’ять засідань, на яких прочитано було 21 доповідь вче-
ними Москви і Ленінграда, Грузії і Осетії; сильно представлена Україна. З питань археології допові-
дав О.С.Федоровський (“Наслідки  розкопів на Донецькому городищі”), А.З.Носов (“До антропології
кримських татар”), М.Ф.Болтенко (“Культурні взаємини Північного Чорномор’я зі Середземноморсь-
ким Сходом у II тисячолітті до нашої ери”).

У галузі мистецтва змістовною була доповідь В.М.Зуммера “Загальні риси турецького мистец-
тва”. Вона викликала побажання слухачів скликати спеціальну тюркологічну конференцію для об-
’єднання праці всіх тюркологів — дослідників мистецтва. Більш вузькі, але цікаві сюжети пролунали
у виступах інших українських мистецтвознавців: М.І.Вязьмітіної (“Дві датовані середньовічні речі з
зібрання мусульманської бронзи Музею мистецтв ВУАН”), І.В.Моргілевського (“Софія Київська і
Москви (в Абхазії)”, П.А.Гудалової-Кульженко (“Срібна сасанідська ваза з Музею мистецтв ВУАН)”
та ін.[ Протоколи секції... ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22694].

У кінці роботи секція висловила побажання знайти підтримку для створення у Харкові окремої
науково-дослідної  інституції для вивчення мистецтва Сходу, добиватись, щоб територія Донецького
городища була оголошена державним заповідником, а також щодо видання матеріалів розкопів та
праць і археологічної мапи покійного В.І.Гошкевича.

В секції мовознавства і літератури С.С.Дложевський прочитав доповідь “Роль Сходу у розвит-
ку європейської писемності”, П.Г.Ріттер — “Сучасне становище вивчення бенгальської мови”, О.Лей-
тес — “Східні впливи в українській літературі”. Треба визнати, що українське представництво  в цій
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секції було замалим у порівнянні, скажімо, з історичною секцією.
У своїй резолюції з’їзд схвалив організаційну роботу ВУНАС  з утворення Науково-дослідного

інституту сходознавства, “який мусить стати центром і кермом науково-дослідної сходознавчої робо-
ти на підставі  марксо-ленінської методи”.

До речі, створення інституту не передбачало усунення ВУНАС, про це писав сам Гладстерн:
“Державний науково-дослідний інститут сходознавства не зменшить поля діяльності Асоціації схо-
дознавства як науково-громадської організації. Асоціація і надалі  пророблятиме наукові питання, що
не потребують довгочасної проробки за  допомогою великого апарату, питання, що їх багато висуває
рухливе життя сучасного Сходу. Річ зрозуміла, що й решту завдань, багатих своїм змістом, важливих,
серйозних, що їх досі виконувала Асоціація, вона зберігає надалі і зобов’язується їх виконувати”
[Всеукраїнська... 1929,42].

З’їзд прийняв також рішення про зміцнення матеріальної бази журналу “Східний світ”, одер-
жавлення курсів сходознавства як навчального закладу східних мов і основних знань економіки та
політики колоніального Сходу, налагодження широких зв’язків зі сходознавчими науковими устано-
вами СРСР і закордону. Особливо схвалювалася подорож до Туреччини і утворення Україно-турець-
кої комісії для вивчення їх взаємин і історії, комісії для вивчення маріупольських греків, її експеди-
цію до Маріупольщини й інші подорожі, створення книжкового фонду.

Взагалі ІІ  з’їзд сходознавців України справив на сучасників грандіозне враження, по-перше,
виявив і згуртував в Україні серйозні наукові сили, які з успіхом інтегрувалися в загальну систему
радянського сходознавства, по-друге, показав наявність великого потенціалу для подальшого розвит-
ку наукового напряму.

Однак насправді не все було так оптимістично. Добігав кінця 1929 р., що знаменувався пол-
ітичними та ідеологічними струсами. Зловісний подих тих змін не обминув і сходознавців. У тій
цитованій вище резолюції, серед недоліків у роботі ВУНАС відмічалося недостатнє ідеологічне керу-
вання науковою роботою, що відбилося і на програмі з’їзду, “де мала місце низка доповідей, просяк-
нених ідеологічними проглядами, а іноді спробами приховати ідеалістичну суть псевдо-марксовою
ідеологією. В роботі асоціації не було справжньої плавності: тематика не будувалася згідно головним
питанням революційного руху на Сході, що поставлені VI Конгресом Комінтерну”.[Резолюція....ІР
НБУВ, ф. Х. спр. 22682].

Більш виразно ці думки викладено в резолюції про роботу  секції економіки  політики і права
— I секції: “Ряд докладов, зачитанных профессорами, занимающимися экономикой Востока, — изоб-
личили их авторов в незнании основ марксистской экономической науки и  учения Маркса о классо-
вой борьбе. Участники Съезда востоковеды-марксисты полностью раскритиковали упомянутые док-
лады; и в результате прений представители буржуазных методов и направлений в востоковедении
вынуждены были полностью признать свою несостоятельность для  подлиннонаучной трактовки
экономических проблем Современного Востока…

Секция пришла к общему выводу относительно необходимости решительной перестройки во-
стоковедческой работы на Украине в сторону полнейшего разоблачения враждебных революционно-
му марксизму направлений… Это относится как к вопросу о самой тематике дальнейших исследова-
ний, так и в особенности к вопросу о методологии и трактовке в разработке отдельных вопросов”...-
[Работа ...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22695].

Цей документ ясно свідчить про зовсім не науковий, а політичний характер секційних дис-
кусій, а також про нові вимоги до сходознавчої науки. Відповідні мотиви пролунали і в заключному
слові  заступника наркома освіти Полоцького, який ще раз підкреслив, що головним  завданням ВУ-
НАС є скупчити марксистські сили для вивчення Сходу і створити нові сходознавчі марксистські
кадри, а ще “поширити культурні зносини з нашими східними сусідами, з їх науковими  робітниками,
особливо Туреччиною та Персією, вивчати їхні матеріали, марксистсько висвітлюючи”….[Прото-
кол...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 22695].
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Багато вказувало на те, що на ВУНАС чекають великі зміни, які набували ще більшої реаль-
ності з огляду на події у Всесоюзній науковій сходознавчій асоціації. Всесоюзна асоціація різко кри-
тикувалася у державній та партійній пресі. Однією з таких “програмних” статей стала надрукована у
журналі “Новый Восток” стаття С.М.Діманштейна “Поворотный пункт в области советского восто-
коведения [Диманштейн 1930], в якій автор вимагав зламу в роботі всіх сходознавчих організацій з
метою надати сходознавчій науковій праці “бойового характеру”, проведення марксо-ленінської ме-
тоди в постановці проблем, пов’язавши їх з тезами VI Конгресу Комінтерну і перетворення ВНАС на
осередок войовничих сходознавців-марксистів. Пленум українського з’їзду також розглядав цю стат-
тю й прийняв резолюцію такого ж змісту [Східний... 1930, 14]

Незабаром відбулися загальні збори, які обирали нове Правління у складі Д.Багалія, Л.Велич-
ка, О.Гладстерна, Б.Козельського, І.Ландо, М.Новицького, О.Полоцького, В.Полякова, Н.Попова, П.Ти-
чини, О.Федоровського, І.Білякевича, Смолянського, О.Сухова, Іванушкіна, І.Моргілевського.
[Східний... 1930а, 384].

Через якісь два тижні по з’їзді до філій було направлено повідомлення, що “Правління ВУНАС
постановило заснувати при Інституті марксизму-ленінізму товариство марксистів-сходознавців, а
ВУНАС зліквідувати.

Справу цю погоджено у відповідних інстанціях. Виконуючи цю постанову, Правління ВУНАС
скликає 30/IX  30 р. загальні ліквідаційні збори, щоб поставити остаточне вирішення питання про
ліквідацію на розгляд органу, передбаченого статутом. Правління зробить доповідь-огляд діяльності
ВУНАС до її переходу на вищий щабель — організацію войовничого марксо-ленінського сходознав-
ства”.[Правління...ІР НБУВ, ф. Х. спр. 28841, арк.1].

Ліквідаційна комісія, до якої входили О.Полоцький (голова), О.Гладстерн, Л.Величко (заступ-
ник голови), ухвалила ліквідацію Київської філії доручити проф.    Носову, Одеської — Смолянсько-
му, а майно передати Оргбюро Асоціації марксо-ленінських сходознавців, установчі збори якої при-
значалися на 14 жовтня 1930 р.[ІР НБУВ, ф. Х. спр. 28843]. Комісія для вивчення українсько-турець-
ких взаємин передавалася до Науково-дослідного інституту сходознавства, де працювала більшість її
членів.

Отже, ВУНАС була ліквідована майже водночас з Всесоюзною асоціацією у 1930 р. Останній
номер її журналу під назвою “Червоний Схід” вийшов наприкінці року ще як орган ВУНАС, але вже
наступний подвійний номер 1931 р. мав вказівку, що він є органом Всеукраїнської асоціації сходоз-
навців-марксистів та УНДІС. Хоча в ньому було вміщено анонс наступного третього номера — він
залишився першим і останнім виданням нової організації. Щодо змісту, то він має не науковий, а
скоріше пропагандистський характер: значну  його частину складають “замовлені” матеріали про
економічну кризу в Туреччині, Єгипті, Персії і т. ін.

Перші збори фундаторів Української асоціації сходознавців-марксистів відбулися у лютому 1931
р. Присутні затвердили декларації Асоціації, її статут, обрали президію в складі: Полоцького, Глад-
стерна, Величка, Полякова, Левіна, Бреденка, Даниленка.[ІР НБУВ, ф. Х. спр. 27869].

У травні того ж року Асоціація сходознавців-марксистів надіслала до  Українського інституту
марксизму-ленінізму план робіт на 1931 р.,  декларацію установчих зборів, списки фундаторів [ІР
НБУВ, ф. Х, спр. 28847, арк. 1].  Поки що не знайдено документів, які свідчили б про якусь реакцію
на той лист, але ж відомо, що Інститут марскизму-ленінізму після нищівної критики, чисток і реп-
ресій постановою ЦК КП(б)У  від 28 червня 1931 р. був перетворений на Всеукраїнську Асоціацію
марксо-ленінських інституцій (ВУАМЛІН) — установу, якій судилося поставити останню крапку в
історії розвитку українського сходознавства. Що ж до Асоціації сходознавців-марксистів, то ця орган-
ізація не виявила себе життєздатною і не залишила ніяких слідів у науковому житті країни.
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РУСЬ І СТЕП У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВОЛОДИМИРА ПАРХОМЕНКА

Життєвий шлях і науковий доробок Володимира Пархоменка (1880 – 1942) лише останнім
часом стали об'єктом наукового вивчення [Ричка 1991, 233—237; Граб 1994, 177—191; Іваненко,
Голуб, Удод 1997, 200—204; Портнов 1999, №3, 97—99; Портнов 1999, №2, 111—114]. Одним з важ-
ливих напрямів дослідження історика було питання взаємовідносин Русі зі Степом у Х—ХІІІ ст.

Для розуміння вказаної теми слід хоча б фрагментарно зупинитися на творчій біографії вчено-
го. Спочатку В.Пархоменко досліджував церковну історію, підсумком чого стали монографії "Очерк
истории Переяславско-Бориспольской епархии. 1733—1785" (Полтава, 1908) та "Начало христиан-
ства на Руси" (Полтава, 1913). Увагу наукових кіл привернула, насамперед, друга праця, яка отрима-
ла позитивну оцінку видатного славіста О.О.Шахматова — дослідника, що справив найбільший вплив
на творчість В.Пархоменка.

Починаючи з 1913 р. вчений розробляв питання про походження Русі, узагальнене ним у книж-
ках "У истоков русской государственности" (Ленінград, 1924) та "Початок історично-державного
життя на Україні" (Київ, 1925). З 1921 р. Пархоменко працював у Києві — в структурах ВУАН та
Київському Інституті Народної Освіти.

З приїздом до Києва М.С.Грушевського В.Пархоменко виявився серед його співробітників, за
словами Ігоря Гирича "білою вороною". У листі від 28 листопада 1924 р. до Д.І.Багалія А.Ю. Кримсь-
кий писав: "Силується Грушевський виперти з Академії проф. Пархоменка, бо, мовляв, він не так
розуміє початок київської держави, як розуміє Грушевський" [Матвєєва, Циганкова 1997, 95].

Наприкінці 1924 р., відчуваючи матеріальні труднощі, В.Пархоменко взяв на рік відпустку в
Академії й поїхав викладати до Полтавського ІНО. У березні наступного року він довідався, що на
його посаду у ВУАН зарахована Н.Полонська-Васіленко. У 1926 р. вчений переїздить до Дніпропет-
ровська, де стає професором місцевого ІНО. При цьому він підтримує зв'язок з ВУАН, надалі дру-
кується у виданнях Академії, очолює Дніпропетровське наукове товариство при ВУАН.

Саме у Дніпропетровську В.Пархоменко починає поглиблено вивчати відносини Русі і Степу.
Органічно вписавши це питання у свою теорію походження Русі, вчений розвинув гіпотезу про При-
азовську Русь, досліджував роль Хозарії в історії Русі, взаємовідносини Русі з печенігами, торками,
половцями. Підсумком стали публікації, серед яких вирізняються розвідки, опубліковані у часопи-
сах "Східний світ" (Харків) та "Slavіа" (Прага). В.Пархоменком було підготовлено до друку рукопис
монографії "Русь і Степ", який зник під час арешту історика (вченого було заарештовано 30 вересня
1929 р. за звинуваченням у причетності до СВУ). До цього часу зниклий рукопис не вдалося знайти.

В.Пархоменка було засуджено (винним він себе на допитах не визнав) до 10 років концтаборів,
але завдяки клопотанням сестри, як інвалід, він був достроково звільнений у 1933 р. Наприкінці
1930-х років вчений працював у Ленінградській філії АН СРСР, друкувався у центральних наукових
виданнях. Зокрема, у 1940 р. побачила світ його стаття про сліди половецького епосу у руському
літописанні [Пархоменко 1940, 391—393].  В умовах 1930—40-х років В.Пархоменкові вдалося за-
лишитися вченим, не перетворитися на агітатора чи епігона новомодних ідей радянської історіог-
рафії.

Помер історик у блокадному Ленінграді у 1942 р.
На середину 1920-х років, коли з'являються роботи Володимира Пархоменка про Русь і Степ, у

російській та українській науці вже склалася історіографічна традиція розгляду й оцінки цього пи-
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тання. Російська історіографія в особах В.Татіщева, А.Куніка, М.Карамзіна, М.Погодіна, С.Соловй-
ова, В.Ключевського закріпила погляд на кочовиків як ворогів культури, дикі племена, що заважали
розвиткові Руської держави [Мавродина 1983]. Єдиною спеціальною монографією на цю тему була
робота П.Голубовського "Печенеги, торки и половцы до нашествия татар" (Киев,1884). Автор відзна-
чив різнобічний характер контактів Русі і Степу, різну міру залежності князівств від кочовиків, зау-
важивши, що сусідство степовиків (які були представниками сильнішої культури) могло принести
Русі лише користь, коли б не набіги [Мавродина, 1983, 20—23].

Українська історіографія у цілому поділяла погляди класиків російської історичної науки на
характер взаємовідносин Русі і Степу. Михайло Грушевський в "Історії України-Руси" зображує Степ
як "небезпечного, шкідливого сусіда" Русі, поділяє думку про культурну примітивність кочовиків. На
думку М.Грушевського, "підпадаючи впливам культурнійшого сусідства" половці "втратили своє роз-
бійниче завзяття" [Грушевський 1992]. Як пише історик "стикаючися з культурнійшим руським еле-
ментом, кожна турецька орда з часом мусіла підпасти впливу, якби зі сходу не приходили зовсім
свіжі у своїй дикості турецькі елементи" [Грушевський 1992, 538].

Можна виділити дві головні ідеї традиційного підходу:
1. Сусідство агресивного "дикого" Степу - це головна причина слабкості української держав-

ності й, водночас, причина зміцнення півночі - Росії. Підхід дуже зручний, тому що винуватцем
бездержавності оголошується географічне положення країни, а не її населення.

2. Боротьба зі Степом — заслуга Русі перед Європою, європейською культурою. Теза про Русь-
Україну як "забороло від азійських орд" перетворилася на історіографічний штамп, присутній у ро-
ботах досить різних за методологією та концепціями авторів [Грушевський 1991, 14; Крип’якевич
1936, 129—130; Домбровський 1998, 413; Толочко 1996, 341].

Ідеологічна складова цих тверджень не менш важлива за наукову. Позірна простота й очевидність
таких пояснень причин української бездержавності та піднесення національної гордості шляхом
нагадування про роль Русі у порятунку Європи, звичайно, приваблювали багатьох. Протиставляючи
давню Русь Степу, вказані автори підкреслювали окциденталізм ("західність”) України в минулому.

Історіографічна ситуація 1920 – х років характеризувалася методологічним плюралізмом, нау-
ковими дискусіями, відкритістю до найновіших здобутків світової науки. Як слушно зауважує Г.Гра-
бович, до кінця 20-х років наукові дослідження загалом були позбавлені впливу тогочасних ідеолог-
ічних норм, а "ідеологічний профіль гуманітарних досліджень ще не став проблемою" [Грабович
1997, 19].

Плюралізм думок існував і з приводу питання відносин Русі та Степу. Історик-марксист М.Пок-
ровський відзначав, що набіги кочовиків нічим не відрізнялися від аналогічних князівських набігів
у чужі краї за здобиччю, до того ж, внутрішні усобиці були не менш руйнівними. На думку М.Пок-
ровського: "Степовий схід був для руських ІХ-Х ст. тим, чим пізніше для Московської держави і
петровської Росії стала Західна Європа" [Мавродина 1983; Советская историография… 1978, 210—
211], тобто культурним зразком. На цих висновках ймовірно позначився запал руйнування традицій-
них схем "буржуазної" російської історіографії, властивий творчості цього історика. Водночас, І.М.Ку-
лішер, П.І.Лященко у своїх роботах з історії господарства подавали негативну оцінку половців, які,
на їхню думку, перерізали торгові шляхи Русі, що поєднували її зі Сходом [Советская историогра-
фия… 1978, 211—212]. Проте, глибокого вивчення взаємозв'язків Русі і Степу здійснено не було,
ігнорувалося дослідження внутрішнього життя степовиків. Тому звернення В.Пархоменка до цієї
теми було цілком природним.
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Перш ніж перейти до розгляду висновків вченого, слід охарактеризувати джерельну базу його
дослідження та методологію. Основним джерелом є давньоруські літописи, ставлення до яких у В.Пар-
хоменка (перш за все, під впливом робіт О.Шахматова) було дуже критичним. Він, зокрема, зазначав:
"Щоби збудувати нову історію України, потрібно зруйнувати старий історичний консерватизм, що
сліпо довіряв літописам, і за допомогою робочих гіпотез іти до складання певнішої, вірнішої історії"
[Пархоменко 1925]. Таке ставлення В.Пархоменка до повідомлень літописця критикували нормані-
сти — Д.Дорошенко, С.Томашевський [Дорошенко 1992; Tomashevski 1929], оскільки той відкидав
літописну теорію закликання варягів; антинорманіст — Б.Греков [Греков 1949], захищаючи тезу про
територіальну єдність та політичну могутність давньої Русі, проти якої виступав Пархоменко; на-
решті, Фр.Равіта-Гавронський, який захищав ідею про польське походження радимичів і вятичів,
стверджуване Нестором [Rawita-Gawronski 1915].

Окрім літописів В.Пархоменко використовував іноземні писемні джерела: твори Костянтина
Багрянородного, арабських авторів. Проте, рівень джерелознавчої критики цих повідомлень у В.Пар-
хоменка був нижчим за рівень критики руських літописів.

Свідчення наративних джерел Пархоменко прагнув коригувати за допомогою даних архео-
логії, антропології, лінгвістики, етнографії. Оскільки у цих дисциплінах вчений не був фахівцем,
дані цих наук наводяться переважно на підтвердження тих чи інших висновків історика.

Володимир Пархоменко дуже уважно слідкував за новою літературою, часто виступав з рецен-
зіями (завжди критичними). У своїх роботах він висловлює критичні зауваження до окремих вис-
новків О.Шахматова, М.Грушевського, М.Покровського, Б.Грекова та інших вчених. Рецензуючи
роботи своїх колег, В.Пархоменко завжди звертав увагу на репрезентативність джерельної бази та
знання історіографії авторами розглядуваних книжок. Приміром, він звертає увагу на те, що В.Мав-
родін приписує Б.Рибакову зближення імені антів з "Вантіт" та "Артанією" арабських письменників,
тоді як це спостереження належить Л.Нідерле [Пархоменко 1941, №1, 120 ].

Аналіз підходів, яким віддає перевагу В.Пархоменко, дозволяє зробити висновок, що він зас-
тосовував, перш за все, реконструктивно-логічний метод та метод теоретичних гіпотез.

Питання взаємовідносин Русі і Степу є складовою частиною концепції ранньої історії Русі
В.Пархоменка, тому варто стисло викласти її. На думку вченого, історія Русі тісно пов'язана зі Сте-
пом. Розвиваючи висунуту ще Г.Еверсом (перша половина ХІХ ст.) ідею про Приазовську Русь, вче-
ний вважає, що руська державність у Середньому Подніпров'ї була утворена саме Приазовською
Руссю, яка ототожнюється ним з полянами. Під впливом руху булгарів у 950-ті роки поляни на чолі з
Ігорем пересуваються у Подніпров'я, куди приносять ім'я "Русь" і титул "кагана". Розглядаючи еконо-
мічний (торговельний) інтерес, як основу виникнення державності у Києві, В.Пархоменко інтерпре-
тує ранню історію Русі як боротьбу за вплив варязького та хозарського капіталів. Зокрема, перемога
1016 р. варягів на чолі з Ярославом над військом Святополка і печенігів, на думку вченого, сприяла
розвиткові варяго-грецького торговельного шляху та зростанню впливу візантійського капіталу на
Русі, що не могло не занепокоїти хозар. Як відповідь на це В.Пархоменко розглядає рух у 1023—1024
рр. Мстислава Тмутараканського з хозарами та касогами до Дніпра, який завершився поділом Русі
по Дніпру і забезпечив панування хозарського капіталу на лівому березі Дніпра – у Чернігівській
державі Мстислава [Пархоменко 1927, 382—383].

Історик гадає, що повне зруйнування Хозарської держави курдом Фадлуком у 1030-х роках
"звільнило капітали хозарського торговельного світу і вимагало для їх використання іншого місця".
Таким місцем і стала Русь, яка "як держава, виявилась у певній мірі модифікацією і наступницею
Хозарської держави" [Пархоменко 1927, 383—384].
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Боротьбу хозарського і візантійського торговельних капіталів у Києві вчений вбачає у виг-
нанні Ізяслава (1073), "революції" 1113 р. тощо. Саме південно-східний капітал сприяє союзу русь-
ких князів і половецьких ханів, найяскравішим виявом якого став спільний виступ проти монголів у
битві на Калці.

Починаючи розгляд русько-печенізьких взаємовідносин, В.Пархоменко зазначає:
"Російська історіографія привчила нас дивитись на печенігів як на дике, некультурне плем'я"

[Пархоменко 1995, №1, 88] й пропонує інший погляд на цю проблему. Вчений наводить факти військо-
вої допомоги й підтримки печенігами Києва. Як зазначає В.Пархоменко, коли варяги на чолі з Воло-
димиром перемагають у 980 р. київського князя Ярополка, то "Печеніги стають месниками за смерть
Ярополка, ніби оборонцями Полян від Варягів, чим і можна з'ясувати потім вперту боротьбу Володи-
мира з Печенігами" [Пархоменко 1995, №1, 90].

Як вже зазначалося, на думку Пархоменка, прихід до влади Ярослава (також за допомогою
варягів) викликав опір Степу, проявом чого стало утворення Чернігівської держави Мстислава, со-
юзної печенігам. Як гадає вчений, Київ тоді також залишався під гегемонією печенігів, оскільки
варягів кияни прогнали, а Ярослав, ймовірно, сидів у Новгороді. Після смерті Мстислава (1036)
варяги на чолі з Ярославом знову вирушають на Київ, а "Печеніги скорше є оборонці полянського
Києва; недарма рішучий бій проти північних завойовників був майже в самому Києві" [Пархоменко
1995, №1, 91]. Як відомо, на місці тієї битви було збудовано Софійський собор.

Висновок В.Пархоменка такий: "в критичні хвилини Печеніги ... обороняли місцеву полянську
державність від чужоземних завоювань, за які слід вважати наступи на Київ північних варягів (980,
1016, 1019, 1036 р.)", причиною чого була економічна зацікавленість, оскільки печеніги володіли
дніпровими порогами й були пов'язані з київською торгівлею [Пархоменко 1995, №1, 91].

На висновках історика позначився однобічний підхід, згідно з яким, варягам відводиться при-
близно така ж сама неприваблива роль, яку історіографічна традиція відводила степовикам — роль
чужоземних зайд. Ця однобічність, як і підкреслений антинорманізм автора, є відповіддю на уста-
лені й не менш однобічні історіографічні схеми. Максималізм висновків В.Пархоменка свідчить не
так про ідеалізацію ним кочовиків, як про намагання висвітлити той бік питання, який полишала у
тіні традиційна історіографія. Підтвердженням цього є узагальнююча стаття "Степовики нашого
Півдня Х-ХШ ст.", написана для редагованого М.Грушевським збірника "Полуднева Україна" (1930),
який так і не вийшов з друку. Рукопис статті В.Пархоменка зберігся в архіві і був опублікований
Г.К.Швидько [Швидько 1995, 96—101].

Як зазначає В.Пархоменко, історія Степу Х—ХІІІ ст. є темною сторінкою, оскільки до нас
дійшли дуже бідні відомості, до того ж складені, як правило, вороже налаштованими до Степу авто-
рами. Вчений пропонує обережно ставитись до "ідеї одвічної боротьби Руси зі Степом, що її висунув
С.М.Соловйов та підтримували В.О.Ключевський і Г.В.Плеханов" [Швидько 1995, 96].

Не можна, на думку В.Пархоменка, вести мову про ізольованість Русі від Степу, оскільки існу-
вала розвинена обопільна торгівля (про що свідчать і Костянтин Багрянородний, і руські літописи, і
дані археології). Крім того, "сама мішаність степового населення за цей час свідчить проти повної ...
ізольованості (як економічної так і культурної) його від сусідів"; у степу живуть слов'яни: уличі, ти-
верці, бродники. В.Пархоменко підкреслює неоднорідність Степу, пише про те, що 968-1036 рр. —
це доба сили печенігів на Дніпрі та значного їхнього впливу на Київську державу; за ними приходять
торки або узи, які не мали такого значення для історії Русі, як печеніги, а у 1055 р. літопис вперше
згадує половців і у 1061 р. — їхній перший похід на Русь.
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Не погоджуючись з тезою про культурну примітивність кочовиків, вчений зазначає, що і русь-
кий літопис, і арабські джерела свідчать про наявність у половців міст й додає: "Увесь час ми по-
мічаємо у наших степовиків зацікавлення міським життям, їх стремління здобувати у наших князів
міста", підтвердження чого історик вбачає у окремих повідомленнях руських літописів [Швидько
1995, 99]. Пархоменко також звертає увагу на часті прояви ворожнечі степовиків між собою (особли-
во, берендеїв і чорних клобуків проти половців). Причину цих конфліктів дослідник шукає у різних
економічних інтересах та етнічних особливостях.

Згадуючи відомі союзи Русі зі степовиками, шлюби, культурні впливи, В.Пархоменко робить
висновок: "Принаймні верхня верства Руси не була ворожа степовикам", а боротьбу 980, 1016 – 1019,
1036 рр. з варягами характеризує як боротьбу різних впливів на Русі, боротьбу півдня проти півночі
[Швидько 1995, 101]. Вчений пропонує переглянути усталені стереотипи та відкинути погляд, ніби
вплив Степу був виключно руйнівним. Як зазначив В.Пархоменко у іншій своїй статті: "очевидно,
Схід (розуміється, в цілому) не лише руйнував Київську державу, а й брав деяку участь в культурному
житті Києва. В цьому примиренні Сходу із Заходом особливий смак і значення життя Київської дер-
жави" [Пархоменко 1928, 3].

У передмові до збірника "Полуднева Україна" Михайло Грушевський стисло висловив свої
думки з приводу статті В.Пархоменка, які дещо відрізняються від його ж висловів в "Історії України-
Руси". М.Грушевський пише: "Новішими часами наступили деякі розходження в оцінках сього яви-
ща (степовиків. - А.П.). Їх висуває стаття проф. Пархоменка в нинішній збірці, на жаль, в дуже стислій
формі ... Ідею одвічної, непримиренної боротьби з Степом не можна вважати загальним голосом
Київської Русі ... Все се дійсно мусить братись до уваги. Належить розділяти аспекти Степу як тери-
торії руїнних орд і Степу як системи комунікаційних ліній, торговельних шляхів" [Грушевський 1991—
1992, 64]. Проте, Грушевський фактично зводить степовиків до ролі передатчиків, "хоч би й пасив-
них, коли кочовий потік дійсно забирав з собою і прибивав до наших берегів культурні форми і
технічні сили дальних країв, далеких культур" [Грушевський 1991—1992, 65].

Що стосується впливу ідей В.Пархоменка на історіографічний процес, то його не слід пере-
більшувати. Якщо теорія Приазовської Русі і хозарського впливу була використана і розвинена Г.Вер-
надським ("Аnсіеnt Russіа", 1944), О.Пріцаком ("Тhе Огіgіn оf Rus", 1981), то дослідження вченого з
історії взаємовідносин Русі і Степу справили менший вплив. На цьому, ймовірно, позначився як той
факт, що було втрачено рукопис монографії дослідника на цю тему, так і те, що більшість праць з
названої тематики вченим було опубліковано у важкодоступних виданнях 1920-1940 рр. В унікальній
для свого часу (1947 р.) статті "Что такое "босый волк"?" академік-тюрколог В.Гордлевський розви-
нув ідеї В.Пархоменка про культурний вплив половців на Русь. В.Гордлевський знаходить сліди по-
ловецького епосу у "Слові о полку Ігоревім", наголошує на "близькості до степу" самого "Слова"
[Гордлевський 1947, 317—397]. А однобічність його підходу, як і однобічність окремих висновків
В.Пархоменка, пов'язана з намаганням висвітлити той бік питання, який ігнорують інші автори. Вод-
ночас, важко не погодитись із В.Гордлевським, що "підходячи до половців виключно як до переда-
вальної ланки, дослідники при цьому зменшують їхнє значення" [Гордлевський 1947, 337].

Високо оцінив дослідження В.Пархоменка і А.Ковалівський, який назвав вченого "видатним
істориком стародавньої Русі" й виділив дві продуктивні ідеї В.Пархоменка: про Хозарську (При-
азовську Русь) та про лівобережну степову державу Мстислава, що спиралась на Чернігів та Тму-
торокань [Ковалівський 1995, №2 148—150; 1996, №1].

Що ж стосується офіційної радянської історіографії, то вона характеризувала дослідження
В.Пархоменка як роботи, "у яких перебільшувалося позитивне значення кочовиків" [Советская исто-
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риография… 1978, 210], ігноруючи при цьому евристичну потенцію цих розвідок. А у зображенні
взаємовідносин Русі і Степу офіційною наукою була обрана модель: кривдник - помста. У академіч-
них виданнях вказувалося, що "східні слов'яни зі зброєю в руках героїчно відбивали набіги степових
орд" [История Украинской ССР 1953, 46], а давньоруська державність перебувала на "незрівнянно
вищому (порівняно з половцями) рівні свого історичного розвитку" [История Украинской ССР 1981,
414]. Найпромовистішим антиподом підходу В.Пархоменка стала точка зору, що "в оцінці місця і
ролі кочовиків південноруських степів у житті Русі сучасний історик повністю може приєднатися до
точки зору руських літописців" [Толочко 1996, 142].

Отже, дослідження В.Пархоменка з історії взаємовідносин Русі і Степу не можна оцінювати
поза історіографічним контекстом 1920—40-х років. Вчений створив власну теорію походження та
ранньої історії Русі, у якій вагома роль відводилася східним впливам. В.Пархоменко наголошував на
необхідності відмови від спрощення історичних процесів та зведення їх до "одвічної боротьби" Русі
зі Степом. Важливими складовими його теорії були ідеї:

1) про Приазовську Русь і східне походження полян;
2) боротьбу варязько-візантійського і хозарського капіталів як один з важливих факторів ран-

ньої історії Русі;
3) лівобережну державу Мстислава, союзну хозарам та печенігам;
4) різнобічність русько-печенізьких та русько-половецьких стосунків;
5) необхідність врахування етнічної неоднорідності Степу і протиріч у економічних інтересах

кочовиків.
Окремі думки та гіпотези В.Пархоменка доповнюють висновки Я.Дашкевича про Великий

Степовий кордон ХІV—ХVIII ст. й корелюють з твердженням цього історика: "Здається, погляд на
Великий кордон як своєрідний санітарний бар'єр відпадає остаточно. Великий кордон на Україні був
зоною різноманітних етнічних контактів, що діяли за принципом вибіркового фільтра" [Дашкевич
1991, 44].

Що стосується авторського стилю, то В.Пархоменко виступає як майстер логічних побудов і
узагальнення матеріалу, творець сміливих наукових гіпотез. Він будує свою теорію на основі різно-
манітних джерел, але уникає їхньої фетишизації, що особливо є необхідним при дослідженні ран-
ньої історії, коли сліпе слідування повідомленням джерел без застосування реконструктивно-логіч-
ного методу не дозволяє створити цілісну наукову картину. Розглядаючи питання про місце дослід-
жень В.Пархоменка в історіографічному процесі, доречно пам'ятати зауваження Л.В.Черепніна:
"Цінність будь-якого дослідження визначається не тільки тим новим, що воно вносить у вивчення
теми. Важливими є і ті перспективи подальшої розробки, які воно відкриває" [Черепнин 1976, 2].
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ГРЕЦЬКИЙ ВПЛИВ НА АРАБСЬКУ ЛІНГВІСТИЧНУ ТРАДИЦІЮ*

Дискусія серед істориків арабського мовознавства щодо можливості іноземних впливів на ви-
никнення й розвиток арабської лінгвістичної традициї (АЛТ) стала вже класичною. Зокрема, відомо
чимало спроб пояснити саме запозиченнями феномен існування цілісної й завершеної терміносис-
теми в Kitāb Сібавайгі. “Пояснювати” у цьому контексті, очевидно, означає відшукати історичну
модель, на основі якої ці терміни були введені в обіг, якщо ми не припускаємо, що всі вони були
винайдені безпосередньо самим Сібавайгі чи його найближчими попередниками. Як загальна істор-
іографічна проблема розвиток лінгвістичної термінології, на диво, рідко стає предметом спеціально-
го вивчення, і взагалі можна сказати, що ми не знаємо майже нічого щодо шляхів, якими розвивалася
лінгвістична термінологія в різних традиціях. Пояснення звичайно зводяться до припущення, що
лінгвістичні терміни розвиваються з термінів нетехнічних, які набувають спеціалізованого значення
у працях граматистів. Як приклад можна назвати терміни для позначення грецьких відмінкових зак-
інчень, які Е.Зіттінг пояснює посиланням на конкретну гру в кості [Sitting 1931], хоча в цьому випад-
ку також можна посперечатися, що термінологія гри має дійсно технічне походження.

Інша можливість - пояснити лінгвістичну терміносистему за допомогою іноземної моделі, з
якої вона була запозичена. Таку модель можна знайти в іншій дисципліні або загалом в іншій тра-
диції. Прикладом запозичення термінів з іншої дисципліни може служити грецька граматична тра-
диція, яка перебрала багато методичних термінів з медичної науки, зокрема від лікарів-емпіриків.
Чимало термінів для визначення “правильної” мови отримано, наприклад, з медичної науки
[Siebenborn 1976]. Коли Діонісій Тракієць (170—90 рр. до н.е.) називає граматику empeiría “досві-
дом” - незважаючи на назву його трактату Téchnè (“Мистецтво”), яка стає загальновживаною у пізнішій
традиції, - це сприймається як релікт тих дебатів, які точилися серед учених лікарів його часу.

У деяких випадках, граматична традиція цілком запозичає термінологію з іншої традиції. Пе-
реклад праці Téchnè Діонісія Тракійця вірменською, грузинською та сирійською мовами поклав по-
чаток для місцевих традицій, які саме з перекладу взяли більшість граматичних термінів. Латинська
граматична традиція (а через неї і значна частина всієї західноєвропейської) сприйняла майже всі
граматичні терміни з грецької традиції, головним чином у формі калькування грецьких слів. Можна
навести й екзотичний випадок, коли японці, захоплюючись свого часу голландською модою, засто-
сували голландську граматичну систему для опису своєї власної мови. Вони знайшли в ній, наприк-
лад, еквіваленти для восьми частин мови [Miller 1975, 1251—55; Алпатов, Басс, Фомин 1981].

Масове запозичення граматичних термінів для опису й аналізу іншої мови піднімає питання
про той вплив, який справляє подібний процес на опис мови. К.Ферстеех вважає [Versteegh 1990],
що цей процес можна розглядати як паралельний так званим “місіонерським граматикам”, які опи-
сували у термінах латинської традиції екзотичні мови, особливо автохтонні мови Америки й Нової

ФІЛОЛОГІЯ

* Робота виконана при підтримці Американської Ради Наукових Товариств (American Council
of Learned Societies - ACLS).
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Гвінеї. Метою цих граматик було зіставлення, і загалом можна сказати, що результати не обов'язково
були неточними. Використання іноземної моделі для опису якої-небудь мови ще не означає, що струк-
тура описуваної мови перекручується, оскільки головна мета використання іноземної моделі поля-
гає в тому, щоб установити знайомі орієнтири для того, хто вивчає дану мову.

Очевидно, деякі традиції просто не мають ніякої попередньої традиції, аби звертатися до неї
за допомогою для розвитку власної лінгвістичної термінології. Індійська, китайська і грецька тра-
диції опису мови, напевне, виникли без допомоги будь-якої попередньої традиції, і в таких випадках
термінологія для цієї мети, схоже,  була “винайдена” власна. Так само ісландська й ірландська тра-
диції пройшли період розвитку до введення латинської системи, коли лінгвістичні терміни сформу-
валися без іноземного впливу. У подібних обставинах знову виникає споконвічне питання: яким саме
чином такі терміни були “винайдені”? У випадку арабської традиції ми маємо приклад, коли необх-
ідно шукати обох пояснень — внутрішнього й іншомовного.

Ще наприкінці ХІХ ст. К.Брокельман говорив про те, що “припускати відомого роду інозем-
ний вплив на арабів європейській науці доводиться зовсім не тому, що вона має занадто мало довіри
до здатності людського духу творити на різному ґрунті одні і ті ж явища: іноземний зразок для арабської
науки варто шукати в силу історичних законів, які вчать, що органічне виникнення наукових систем
усюди є лише продуктом попереднього багатовікового розвитку. Арабська духовна культура - на-
стільки ж швидко розквітла, як і зів’яла, - поза сумнівом, є відгалуженням від чужих коренів, а рапто-
ва поява прекрасно розробленої граматичної системи в арабів є очевидним результатом чужого впливу”
[GAL 1898].

Розвитку арабської філології, як відомо, значною мірою сприяла грецька наука, хоча її вплив і
не міг виходити з граматики грецької мови, оскільки з нею навіть найбільш освічені араби не були
знайомі [Renan 1958, 298, 379]. Не існує також відомостей про те, щоб грецька граматика коли-
небудь існувала в арабському перекладі, та і який сенс було арабам читати чи вивчати граматику тієї
мови, якої вони не знали? Тому прямий вплив грецької граматики на арабську припустити важко.
Поза тим, сама система грецької граматики, якої загалом дотримуються європейські мови, відрізняєть-
ся у своїй основі від граматичної системи арабської мови (АМ). Грецький вплив на витоки арабської
філології дослідники відзначають переважно не з грецької граматики1 , а з арістотелевої логіки [Renan
1958, 379; Hoffmann 1873, 128; Merx 1889, 137—153; Praetorius 1895, 30; Гиргас 1873, 53, 137]; саме
з неї (зокрема з περί έρμηνείας) могла бути засвоєна арабами сутність і система їхньої граматики –
трикомпонентна парадигма поділу на ім’я, дієслово і службову частину (“частку”). Звідти ж, поза
сумнівом, узяте і визначення, які араби дають цим трьом частинам мови [Гиргас 1873, 137], так
само, як розрізнення п'яти, восьми і дев'яти видів речень і т.п. Пізніше ал-Джахиз (пом. 868) навіть
логічні висновки відносив до сфери компетенції граматики, поміщаючи їх до розряду риторичних
фігур.

У Басрі, звідки бере початок арабська філологія, як ніде в іншому місці, важко було уникнути
впливу грецької філософії. З історії сирійської і пехлевійської літератури відомо2 , що християни-
арамеї, які жили в Персії, ретельно культивували грецьку філософію, переважно логіку, і що з
сирійської мови грецькі філософські твори перекладалися на перську (пехлевійську) мову. Є свідчення
про те, що в Дамаску Халід б. Язід (пом. у 704) і ‘Умар ‘Абдаль‘азіз (пом. у 720) дали розпорядження
перекладати з грецької мови твори з алхімії, лікарської справи, науки про зірки, однак ці звістки є,
очевидно, пізніше складеною легендою [GAS IV, 16—18; Халидов 1985, 49].

Головна сирійсько-перська філологічна школа знаходилася ще за часів Сасанідів у Гундіша-
пурі (на північний схід від Басри), звідки її вплив поширювався по всьому Іраку, як до приходу
мусульман, так і після нього. Ще в домусульманські часи перські арамеї й перси вивчали арістотеле-
ве περί έρμηνείας зі стоїчними і неоплатонічними екстраполяціями [Крымский, Очерк...]. Коли ж
сюди прийшли араби, їм не важко було познайомитися з філолого-діалектичними творами цілком
ґрунтовно, оскільки все цікаве по цій частині перекладав з пехлевійської мови на арабську перс
‘Абдаллах б. ал-Мукаффа‘ (страчений у 759 р.). Йому, зокрема, належать переклади “Каліли і Дим-
ни”, інших повчально-дидактичних творів тощо. Ібн ал-Мукаффа‘ не був єдиним, хто спеціалізував-
ся в цій царині: у Басрі взагалі рано і добре прищепилася грецька філософія й логіка в її сирійсько-
пехлевійській передачі. Нею в ІІ ст. гіджри охоче займалися шиїти і му‘тазиліти, а серед арабських
граматистів, як тільки історія арабської філології стає документованою, ми бачимо значну кількість



Східний світ №2 ‘ 2000 93

Рибалкін В. С.

богословів му‘тазилітського і шиїтського мазгабів. Хоча граматисти, про яких ми маємо з джерел
надійніші відомості, належать уже до ІІ ст. гіджри, але з цитат, посилань і згадок у їхніх трактатах
можна судити про їх попередників І ст. гіджри, які також перебували під культурним і духовним
впливом м.Басри.

У 749 р. на історичну арену виступили Аббасиди, які перенесли свою столицю з омейядського
Дамаска ближче до Персії, у Месопотамію. Поряд з філософським впливом месопотамських ара-
меїв-християн у духовному житті всього халіфату відчулося посилення культурного впливу персів,
які користувалися заступництвом перших Аббасидів. У Халіфаті повсюдно активізувалося інтелек-
туальне життя, помітне місце в якому посіла грецька наука. З нею будь-хто зацікавлений міг вільно
ознайомитися за допомогою численних арабських перекладів, що виконувалися християнами-ара-
бами за розпорядженням самих халіфів.

Одержали розвиток природознавство, медицина, філософія, які навіть в арабській науковій
термінології називалися “неарабськими”, “стародавніми” (аl-‘ulūm al-qadīma, ‘ulūm al-’awā’il), тоб-
то античними [Wild 1965, 2]. Вони ж сприяли паралельному розвитку “наук арабських” (‘ulūm al-
‘аrаb) - філології, богослов'я та ін. Розвиток цих “арабських” наук, включаючи філологію, позначено
впливом усе тієї ж духовної аури перської і грецько-сирійської цивілізації, оскільки тоді в Халіфаті
він був особливо сильним. Незважаючи на те, що розробка названих дисциплін відбувалася арабсь-
кою мовою, її провідниками були переважно перси, арамеї, греки. Арабські автори намагаються
пояснювати цю обставину аж ніяк не піднесеними мотивами. Ібн Халдун у “Пролегоменах” гово-
рить про те, що араби звикли вести кочове життя, а потім - у Халіфаті - були заклопотані державною
діяльністю, отож для наукових занять у них просто не залишалося часу. Для скорених же народів
наука залишалася єдиним засобом для досягнення визнання, почестей, посад і багатства [Muqaddama,
XVI, 313; XVII, 270].

Говорячи про грецький вплив, можна виділити два полярних погляди на це питання. Один -
добре відомий під назвою “грецька гіпотеза”, або “грецька теза”, - виник близько 1880 р. і активно
підтримувався приблизно до 1915 р. Інший - сформувався близько 1970 р. і, здається, до початку
1980 р., вичерпавши себе як безперспективний, подальшого розвитку не отримав.

Перший раунд дискусії почався з тріумфальних заяв таких видатних учених, як Е.Ренан [Renan
1863], Г.Гофман [Hoffmann 1873], А.Меркс [Меrх 1889], Т.Ньольдеке [Noldeke 1890] і Ф.Преторіус
[Praetorius 1895], про те, що грецький вплив на АЛТ очевидний сам по собі.

А.Меркс [Merx 1889] започаткував тенденцію пояснювати феномен виникнення АЛТ як ре-
зультат засвоєння й розвитку арабами грецької філософської і логічної традицій. Відповідно до цьо-
го підходу, наука граматики була розвинена арабами за допомогою моделі, яку вони знайшли в пере-
кладах грецьких праць. У спробі довести залежність арабської граматики від грецької моделі А.Меркс
звернувся, зокрема, до сирійської традиції, яка безпосередньо виникла на основі сирійського пере-
кладу трактату Téchnè Діонісія Фракійця. Він зовсім не вважав, що араби сприйняли свої граматичні
погляди від сирійців, оскільки сам підкреслював факт наявності фундаментальних розходжень між
двома традиціями [Merx 1889, 137ff]. Меркс пояснював ці розходження тією обставиною, що в той
час як сирійські граматисти запозичали свої граматичні погляди з грецької граматичної традиції,
араби сприйняли їх з арістотелевої логічної традиції, яка дійшла до них через сирійські переклади.

З арістотелевою логікою А.Меркс вважав пов’язаними наступні терміни (їхній критичний аналіз
див.: Elamrani-Jamal 1983, 24—35).

1. Трикомпонентний поділ частин мови на ’ism, fi'l та harf, що, на його думку, походить від
грецьких слів ónoma, rhèma, súndesmos.

2. Поняття ’i‘rāb, яке він ототожнює з грецькими словами hellènízein, hellènismós.
3. Поняття “роду”, ğins, яке він виводить з грецького génos, а також розрізнення чоловічого і

жіночого роду.
4. Термін zarf  “прислівник часу або місця”, він ототожнює з арістотелевим поняттям часу і

місця як вмістилищем чого-небудь (для позначення “місця” Арістотель вживає термін angeîon “суд-
но”).

5. H āl він пов'язує з грецьким fiéxis і diáthesis.
6. Поняття “предиката”, habar, він ототожнює з грецьким katégoroúmenon.
Наведені приклади свідчать про те, що Меркс не мав ясного уявлення про процес передачі і

шляхи запозичення технічних термінів з іншої традиції. Подеколи один арабський термін відповідає
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двом грецьким, іноді поняття, на його думку,  запозичається без відповідного терміна. Однак більш
серйозною у Меркса є проблема хронології. Коли араби приступили до розробки своєї граматичної
теорії, знання основних принципів грецької філософії й логіки ще не були широко розповсюджени-
ми, оскільки перші граматичні дослідження розгорнулися до періоду перекладів на арабську мову.
От чому Вайс [Weiss 1910], аналізуючи арабський граматичний термін ‘āmil, не прийняв грецьку
тезу, адже це не відповідало б хронології розвитку ісламської науки.

Чимало дослідників перебували у полоні ідеї про те, що сирійські переклади грецьких праць з
філософії, логіки й граматики повинні були створити ґрунт для виникнення арабської граматики і,
більше того, навіть для написання “Книги” Сібавайгі. Втім, тягар відповідальності за більш глибоке
обґрунтування аргументів на користь “грецького впливу” на АЛТ так і залишився на плечах цих
учених. Адже навіть, здавалося б, самоочевидний арістотелевський вплив на формування знамени-
тої тричленної парадигми поділу частин мови в АМ давав більше аргументів противникам [Weiss
1910], аніж прихильникам гіпотези [Praetorius 1909; 1909a]. Ще в 1895 р. Ф.Преторіус, полемізуючи
з Г.Яном, стверджував: “Звичайно ж, арабська граматика, згідно Е.Ренану, сприйняла грецькі понят-
тя і впливи... — думка, яку вперше висловив Г.Гофман, і відтоді, як обґрунтована, вона отримала
широку популярність. Так чи стане Г.Ян спростовувати її далі?”. Підтверджуючи свою впевненість у
цьому, він продовжував: “Арабська граматика починається, мабуть, від грецького спонукання і в
основі переважно грецька, однак усе-таки, наскільки відомо дотепер, вона бере початок, здебільшо-
го, з арабського ґрунту” [Praetorius 1895, 3].

Однак після виходу у світ праці  Й.Вайса [Weiss 1910] і докладного опису Г.Вайлем унікаль-
ності арабської граматичної думки [Weil 1915] у таборі прихильників “грецької гіпотези” походжен-
ня АЛТ наступив тривалий період затишшя.

Другий раунд дискусій поновився тільки в 70-х роках у зв’язку з активізацією інтересу до
періоду, що передував офіційним перекладам грецьких праць арабською мовою та серією публі-
кацій В.Діма [Diem 1970/71], М.Картера [Carter 1972] і Ж.Трупо [Troupeau 1973/74; 1976; 1978; 1981].
У них дослідники представили рясні докази того, що терміносистему “Книги” - найбільш раннього
збереженого трактату з арабської граматики – слід розуміти як самостійну, гомогенну оригінальну
систему, а не розглядати як результат масованого запозичення з якої-небудь іншомовної системи
(систем).

Опозиція, репрезентована Ф.Рундгреном [Rundgren 1976] і К.Ферстеехом [Fersteegh 1977; 1980a-
b; 1990], висунула у відповідь максимально можливу кількість прикладів не тільки подібності тер-
мінології, лінгвістичних понять і концепцій арабської та грецької граматики й логіки, але також і
важливі дані для порівняльної арабської граматики і грецької філософії.

Ф.Рундгрен відновив тезу А.Меркса,  вказавши, зокрема, на те, що навіть до перекладів певні
знання грецької філософії та логіки були доступні арабам через перські переклади, здійснені в
Гундішапурі. Ці перські переклади було перекладено сирійською мовою, а деякі елементи грецької
логіки стали доступними навіть арабською мовою через трактат з логіки самого Ібн ал-Мукаффи‘ чи
переклади його сина Мухаммада б. Абдаллаха б. ал-Мукаффи‘ (пом. 200/815) [Rundgren 1976].
Порівняння Ф.Рундгрена основних понять арабської граматики, у тому вигляді як вони фігурують у
вступних главах Kitāb Сібавайгі, з сирійським перекладом трактату з логіки Паулуса Перса і з більш
пізніми арабськими трактатами по логіці,  однак, не завжди логічно послідовні, оскільки він пос-
тійно переходить від термінологічних до понятійних порівнянь. Поза тим, більшість його зіставлень
грецьких і арабських термінів (а подеколи й сирійських та арабських) занадто гіпотетичні. Випадає,
що він постулює залежність певної частини арабської граматичної терміносистеми від грецької моделі,
зокрема у випадку трикомпонентної парадигми частин мови; ототожнює термін S arf з klísis “флексія”;
термін ’i‘rāb - з hellènismós “відмінюваність”; musnad ’ilayhi - з hupokeímenon “підмет”"; habar - з
katègoroúmenon “присудок”, інакше кажучи, залучає в якості своїх аргументів більшість тих же самих
термінів, що і Меркс, але з інших позицій.

Цікаво зауважити, що Ф.Рундгрен пов’язує арабський термін nahw “граматика” з грецьким
analogía [Rundgren 1976, 131f]; це до деякої міри відбиває його уявлення про те, що першими грама-
тистами ставали люди, які цікавилися аналогією мовлення. На жаль, не існує жодних доказів будь-
якого історичного зв’язку між цими двома термінами. Занадто різні вони і в семантичному відно-
шенні, аби довести правомірність подібного ототожнення. Інший приклад, який наводить Ф.Рундг-
рен [Rundgren 1976, 130f], стосується категорій мови, які виділяє Сібавайгі на початку Kitāb на ос-
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нові понять mustaqīm і muhāl. Дослідник вважає, що ці два терміни мають відношення до грецьких
понять orthós і adúnatos. Міркування Рундгрена щодо цих категорій занадто загальні і обмежуються
лише вказівкою на деяку подібність.

Важливий результат другого раунду цих наукових дебатів полягає, головним чином, у тому, що
дослідники, схоже, назавжди відмовилися від дещо прямолінійного підходу, який існував раніше, до
проблеми визначення можливих впливів на АЛТ. Вони краще усвідомили ту роль, яку до початку X
ст. відігравали граматисти у сприйнятті філософських понять та їхньої трансплантації на добре роз-
роблений ґрунт традиції власної галузі знань. Що ж стосується періоду більш раннього, то й сьогодні
немає підстав для комфортного відчуття ясності розуміння тих конкретних шляхів, якими еліністичні
знання проникали на царину науки раннього ісламу, що тільки зароджувалася. Можна тільки конста-
тувати той факт, що “Книга” Сібавайгі досі гідно встояла проти спроб нав’язати грецький вплив
формуванню тих концепцій, які вона містить.

Слід зазначити, що канали для проникнення в мусульманську науку термінології з грецької 
логіки могли існувати різноманітні. Можна, наприклад, згадати Ібн Фарігуна (Х ст.) з його цілком 
унікальною термінологією для позначення дієслівних часів [див.: Biesterfeldt 1990]: ‘ābir “минулий 
час”, gābir “майбутній час”, muqīm “теперішній час”.  Принаймні, останній (muqīm) походить від 
терміну стоїків enhestōs (muqīm зустрічається також в Ібн ал-Муккафи‘ разом з mād ī “минулий час” 
і munta zar “майбутній час”). Але навіть у межах “канонічного” каналу впливу логіки, через пере-
клад грецьких трактатів, можна виділити широкий діапазон традиції. Вивчаючи ранні трактати з 
логіки, в тому числі твір Ібн ал-Мукаффи‘, Ф.Ціммерман [Zimmerman 1972] показав дуже значну 
розбіжністі у вживанні термінології, яка почасти співпадає з розбіжністю в термінах, використовува-
них у перекладах творів Арістотеля. Обмежимося єдиним прикладом: вживаний Арістотелем термін 
katègoroúmenon перекладається по-різному - як mahmūl, maqūl, na‘t, S īfa. Ібн ал-Мукаффа‘ передає 
його як harf, або hadd mahmūl, в ал-Кінді він фігурує як mahmūl чи maqūl, у “Посланнях” Браттіівв 
Чистоти маємо S īfa чи mahmūl, в ал-Фарабі - mahmūl (звідси - термін “предикат” у сучасній логіці). 
Деякі лінгвістичні елементи могли потрапити до терміносистеми АЛТ так само у межах передачі 
логічного знання від грецької традиції. Це продемонстрував, зокрема, Г.Гет’є [Gätje 1971] на при-
кладі трактату ал-Фарабі (пом. 337/949) Kitāb al-alfā z al-musta‘mala fī -l-manţiq (“Книга лексики, що 
використовується в логіці”). Серед прикладів термінології, що має відношення до частин мови, от-
риманих із грецької граматики, він наводить hawālif (< antōnumíai), wāşilāt (< árthra) та rawābiţ (< 
súndesmoi) (переклад та аналіз термінів див.: Elamrani-Jamal 1983, 198—212).

Майже всі терміни, які досі залучалися до спроби показати грецький вплив на арабську грама-
тику, належали до власне граматичних категорій, а не до методичного апарату граматики. Можна, 
однак, так само продемонструвати зв' язок між арабською термінологією для критеріїв “правильної” 
мови (uşul an-nahw) і грецькою доктриною kanónes hellènismou, яка мала ту ж саму функцію. Кри-
терії “правильної” мови були пов'язані з медичною теорією; це стосується понять типу iğma‘ "кон-
сенсус", naql "передача" [Versteegh 1977, 90—106], а також специфічного принципу qiyās "аналогія" 
[Рыбалкин 1999], який К.Ферстеех ототожнює з грецьким поняттям kánón [Versteegh 1980b]. На-
решті, існує ще один аргумент, на якому заснована його теорія, а саме схожість у використанні пара-
дигм для іменника і дієслова в АЛТ і грецькій традиції: у Kitāb Сібавайгі елементарні приклади 
для іменника - rağul "людина" і faras "кінь", збігаються з відомими прикладами шкільної традиції 
стоїків anthrōpos і híppos. Так само в обох традиціях найбільш популярним прикладом для 
категорії дієслів виступає слово “бити, вдарити” (túpto/d araba).

Стосовно можливого впливу грецьких логічних і філософських моделей на АЛТ, можна, на-
решті, звернутись до теорій Р.Талмона [Talmon 1987; 1990]. На його думку, грецький філософський
вплив на АЛТ більш відчутний для так званої куфійської граматичної школи, зокрема у теоріях ал-
Фарра’. Р.Талмон використовує розходження між куфійськими і басрійськими лінгвістичними по-
няттями, щоб продемонструвати існування лінгвістичної традиції до Сібавайгі і доказу домінування
т.зв. “басрійської” школи. Той факт, що куфійські теорії відрізняються від теорій Сібавайгі, він якраз
і пояснює впливом грецької філософії. Однак наскільки рання грецька логіка й філософія вплинули
на становлення арабської граматичної теорії та термінології, залишається предметом більш деталь-
ного дослідження.

На думку Р.Талмона, серйозної уваги в цьому сенсі заслуговує засвідчений в біобібліографіч-
них джерелах наступний вислів куфійця Са‘лаба (пом. 904) [GAS IX, 140—142]: “Ал-Фарра’ мав
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звичай філософствувати у своїх творах аж до того, що у власних висловах щодо манери висловлюва-
тися наслідував філософів”3 .

Практично всі біографічні джерела про ал-Фарра’ з мінімальними варіантами цитують цей,
судячи з усього, оригінальний пасаж. Може скластися враження, що ці свідчення є самостійною
інформацією, але й не виключено, що вони є продовженням раніше цитованої фрази ал-Кифті, у якій
Са‘лаб описує місце, де викладав ал-Фарра’, як мечеть. За будь-яких обставин, свідчення Са‘лаба
можуть означати і дещо важливіше, ніж просто його ставлення до свого попередника-філолога.

У синтаксичному вченні ал-Фарра’ дійсно можна виділити, щонайменше, п’ять елементів, за-
позичених не інакше, як з арістотелевської традиції логічних студій, відомих арабам, принаймні з
середини VIII ст.. Такими елементами є: 1) використовувана термінологія на позначення третьої ча-
стини мови (harf); 2) підкласи імен; 3) визначення дієслова як системи, що має три категорії часу; 4)
поняття зв’язки і предикації; 5) ядерна структура речення без розмежування моделей VS/SV (дієсло-
во + суб'єкт, суб'єкт + дієслово).

Найбільше споріднення виявляється в ал-Фарра’ між цілісністю системи членів речення і
поділом їх на onoma/rhema перипатетичної традиції, яка принципово відрізняється від бінарної
системи Сибавайхи mubtada’/habar і fi‘l/fā‘il, що виступає центральною характеристикою АЛТ із
часу появи “Книги”. Саме цей факт і міг привернути увагу Са‘лаба.

Привабливість гіпотези Р.Талмона полягає в тому, що вона дає змогу з'єднати куфійську тради-
цію з попередньою граматичною традицією, не ідентичною традиції, представленій у Kitāb Сіба-
вайгі. Ця можливість задовільно пояснює ранній розвиток граматичних занять, навіть якщо і не
рахуватися з “грецькою тезою” Р.Талмона.

К.Ферстеех розрізняє прямий і непрямий вплив грецької філософської й логічної традиції на
АЛТ [Versteegh 1977; 1980a; 1980b; 1990; 1993]. Безпосередній вплив здійснювався через арабські
переклади в ІІІ—IV ст. гіджри; непрямий вплив мав місце протягом раннього періоду ісламу, беручи
до уваги контакти арабів з еліністичною цивілізацією в переможених областях Візантійської імперії.
Араби мали можливість запозичати окремі елементи грецького граматичного вчення, не наслідуючи
систему повністю, як це відбувалося і з іншими аспектами греко-візантійської культури (наприклад,
юриспруденція та богослов’я). Відтак, цей вплив приймав форму поширення ізольованих елементів
від провінційної культурної атмосфери. З цією тезою цілком можна пов’язати генезу наступних
термінів традиційної арабської граматики:

harf
’i‘rāb
şarf
raf‘
ta‘addin
haraka
‘ilal
stoicheīon
hellènismós
klísis

З наведених ототожнень видно, що деякі з них збігаються з раніше запропонованими А.Мерк-
сом і Ф.Рундгреном. Розходження, однак, полягає в тому, що, на їхній погляд, запозичення відбува-
лись з грецької філософії та логіки, в той час як К.Ферстеех вважає, що терміни походять з живої
практики викладання граматики в школах Візантійських провінцій. Це пояснює, наприклад, семан-
тичний розвиток у ’i‘rāb = hellènismós, який важко обґрунтувати якось інакше. З іншого боку, добре
відомо, що термін ’i‘rāb вживається у первісному значенні як “правильна арабська мова” на відміну
від lu ga - “діалект/вульгаризм”. Таке використання припускає місцевий розвиток терміну, задовіль-
но пояснюючи більш пізній, вторинний зміст терміну - “правильні відмінкові закінчення” [Versteegh
1993, 26].

Арабська філологія за перших Аббасидів розвивалася, тісно контактуючи з культурами скоре-
них неарабських народів. Завдяки грецькому впливу вона, поза сумнівом, отримала додатковий сти-

harf
’i‘rāb
şarf
raf‘
ta‘addin
haraka
‘ilal
kalām/qawl
fā’ida
ma‘nā

stoicheīon
hellènismós
klísis
orthè (ptosis)
metábasis
kínèsis
páthè
lógos/léxis
autotéleia
lektón

“частка”
“відмінювання”
“флексія”
“номінатив”
“перехідність”
“огласовка”
“звукові зміни”
“речення” / “вислів”
“зміст”
“значення”
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мул для розвитку: граматична теорія викристалізувалася в струнку наукову систему, переборовши
рамки простого посібника до вивчення Корану і набувши ролі самостійної дисципліни. За Омейядів
арабська філологія робила свої перші кроки ще спонтанно й несвідомо, а мовні спостереження
здійснювалися переважно для цілей релігійних - тлумачення і захисту Корану. Релігійні мотиви ле-
генда приписує і сумнівному основоположнику арабської філології Абу ал-Асваду, релігійний пієтизм
спостерігається і у тих філологів кінця омейядского періоду, про яких наявні достеменні історичні
відомості. Такими постають, наприклад, ас-Сакафі (пом. 766), вчитель ал-Халіла й авторитет Сіба-
вайгі - один із кращих декламаторів Корану [GAS IX, 39], або один із семи його канонічних читців,
мекканець, що жив у Басрі, друг ас-Сакафі, Абу ‘Амр б. ал-‘Ала (689-770) [GAS IX, 40—42], який
боявся, чи немає гріха в тому, що йому подобається мова давньої арабської поезії.

За Аббасидів же арабська філологія лише спочатку продовжувала залишатись посібником до
богослов'я; під впливом наукового світогляду інших народів, вона незабаром перетворюється в само-
стійну науку. Це можна простежити, зокрема, вже на прикладі наукової діяльності самого ал-Халіла.
У словнику "Kitāb аl-‘Aуn” практично ніде не зустрічається апеляції до релігійних мотивів його ство-
рення, навпаки, у передмові однозначно говориться, що автор “хотів пізнати, які араби у своїх віршах,
прислів'ях і висловах” [‘Ayn 1967, 52] і нічого не згадується про Коран і хадіси. Зрештою, питома
вага цитат та ілюстрацій з них у тлумаченні лексики значно менша, ніж із поезії та інших літератур-
них творів [Рыбалкин 1990, 9].

Учень ал-Халіла перс Сібавайгі (пом. близько 796) розпочав граматичні дослідження усе ще з
релігійних спонукань: за словами ас-Суйути він засоромився граматичної помилки, допущеної під
час записування лекцій Хаммада з хадісів [Гиргас 1873, 4—5]. Однак наступне за ним покоління
філологів, та й окремі його сучасники, часом, взагалі принципово відмовлялися від тлумачення слів
і висловів, які зустрічаються в Корані й хадісах [Kopf 1956, 35—36].

Зрозуміло, оскільки філологічна робота проводилася з національним арабським матеріалом і в
сусідстві з добре розробленим богословським інструментарієм, арабська філологія, хоча і запозича-
ла ззовні суто наукові прийоми й термінологію, не могла уникнути і впливу “науки арабської” з її
богословською домінантою, дарма що нею займалися такі “чисті” перси як Сібавайгі, ал-Кіса’і та ін.
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ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ СЛОВОСПО-

ЛУЧЕНЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Відповідно до сучасних лінгвістичних теорій словосполучення визначається як синтаксична
конструкція, утворювана поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного гра-
матичного зв’язку – узгодження, керування, прилягання і тих відносини, які породжені цим зв’язком
[Грамматика 1970, 536]. Словосполучення як окрема синтаксична одиниця, яка утворюється завдя-
ки валентним потенціям слів, є зв’язуючою ланкою між окремою словоформою та реченням – оди-
ницею, на щабель вищою від словосполучення у синтаксичній ієрархії мови; однак на відміну від
останніх дефініція словосполучення не є такою однозначною.

У процесі розробки загальної теорії словосполучення між науковцями не було єдності стосов-
но того, що ж саме включати в це поняття. Так, Ф.Ф.Фортунатов абсолютизував словосполучення,
відносячи до них і речення, які називав “завершеними словосполученнями” [Фортунатов 1957, 451].
Тієї ж думки дотримувався і М.С.Трубецькой: він поділяв словосполучення (або за його терміноло-
гією – синтагми) на означальні та предикативні; до останніх він відносив речення. Видатні російські
мовознавці О.М.Пєшковський та О.О.Шахматов, намагаючись створити теорію словосполучення,
не змогли чітко провести межу між власне словосполученнями та реченнями. О.О.Шахматов вва-
жав, що синтаксис словосполучення займається вивченням виключно другорядних членів речення
[Шахматов 1941, 274] (таким чином він намагався об’єднати синтаксичні теорії Ф.Ф.Фортунатова та
вчення О.О.Потебні про другорядні члени речення). О.М.Пєшковський, по суті, ототожнював речен-
ня із словосполученням, відносячи до останніх навіть односкладні речення типу “Пожежа!”, “Рятуй-
те!” [Пешковский 1956, 44]. Найближче до сучасного розуміння предмета синтаксису словосполу-
чень ми знаходимо в працях З.Клеменсевича. За його дефініцією “словосполучення – це будь-яка
група з двох або більше слів, яка не є реченням, але може бути частиною речення” [За Прокопович
1960, 30]. Л.В.Щерба замість терміна “словосполучення” використовує термін “синтагма”, визна-
чивши її як основну синтаксичну одиницю, що виникає в процесі мовлення [Виноградов 1950, 185].
Теорія синтагми Л.В.Щерби багато у чому переплітається з положеннями теорії актуального члену-
вання речення. В.В.Виноградов розглядав словосполучення як одиницю, якісно відмінну як від сло-
ва, так і від речення, на відміну від раннього словосполучення має меншу самостійність та визна-
ченість [Виноградов 1947, 7].

Багато питань виникало також і стосовно номінуючої функції словосполучень: ця проблема
різними лінгвістами трактувалася по-різному. Так, В.В.Виноградов, Н.С.Валгіна та інші науковці
називають однією з основних особливостей словосполучення його номінуючу властивість [Виногра-
дов 1972, 12; Валгина 1973, 19]. Ту ж саму думку можна зустріти і в Лінгвістичному енциклопедич-
ному словнику: “словосполучення є засобом номінації, позначаючи предмет, явище, процес, якість,
названі стрижневим компонентом словосполучення і уточнені, конкретизовані залежним компонен-
том” [ЛЭС 1940, 469].

Деякі дослідники подавали більш широку дефініцію словосполучення: “… мінімальна грама-
тична та смислова єдність у складі речення, що відображає зв’язки реальної дійсності” [Сухотин
1950, 1—75]. Таке визначення не заперечує, а скоріше підтверджує думку про номінуючу властивість
словосполучення.

Однак інші науковці, оперуючи наведеними вище визначеннями, стверджують, що певні сло-
восполучення можуть не виражати одне спільне поняття, тобто вони не є засобом номінації: “у сло-
восполученнях “невдовзі поскакав” або “поскакав за ними” номінуюча функція не простежується”
[Астафьева, Наускович 1975, 8]. З думкою останніх погодитися важко; її причиною може бути лише
неправильне розуміння номінації як інтралінгвістичного явища і ототожнення її з ономасіологією у
вузькій трактовці. Номінація — це “називання або вичленування фрагментів дійсності та формуван-
ня відповідних понять про них у формі слів, сполучень слів, фразеологізмів та речень” [ЛЭС 1990,
336]. Таким чином, навіть у словосполученнях, які на перший погляд ідентифікуються як такі, що не
несуть сукупного смислового навантаження, є наявною номінуюча функція – в наведених вище при-
кладах словосполучень стрижневий компонент номінує процес, а прислівник в атрибутивній функції
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конкретизує цей процес, надаючи йому темпоральну характеристику або демонструючи спосіб його
протікання, а відтак обидва конституючі компоненти позначають спільне поняття.

Така неоднозначність у визначенні сутності словосполучення спричинила до того, що дана
синтаксична структура виділялася у ієрархічній будові системи синтаксису мови як окремий об’єкт
вивчення далеко не усіма вченими-лінгвістами. По суті, поділ синтаксичної системи на три яруси (1.
Синтаксис частин мови, власне кажучи, синтаксис словосполучення, або мікросинтаксис; 2. Син-
таксис речення, або мезосинтаксис; 3. Актуальний синтаксис, або синтаксис тексту чи макросинтак-
сис) є характерним в першу чергу для так званого радянського мовознавства (у тому числі й для
українського). Іноземні лінгвісти термін “словосполучення” використовують дуже обмежено, і в за-
кордонній лінгвістиці універсального терміна на позначення цього синтаксичного явища не існує; у
разі необхідності використовуються ширші за змістом поняття: “синтагма”,  “фраза” тощо [Лайонз
1978].  Ф. де Сосюр відносив  до синтагми морфеми похідного слова, і прийменниково-відмінкові
форми, і словосполучення, і поєднання підмета з присудком [Сосюр 1998, 156—162]. Можна по-
рівняти вчення Ф. де Сосюра про синтагму з поглядами на це явище у працях  Ш.Баллі та М.Тру-
бецької. Термін “синтагма” можна зустріти й в сучасних лінгвістичних джерелах (зокрема сходоз-
навчих) [Боднар 1999, 29].

Незважаючи на такі розбіжності, актуальність і необхідність вивчення словосполучення як
окремої синтаксичної категорії є незаперечною. Особливо це може бути простежено на прикладі
турецької мови, де певне нехтування дослідників цією функціональною одиницею синтаксису знач-
но ускладнює, а іноді й повністю унеможливлює вивчення й практичне застосування вищої грама-
тичної структури – речення (особливо це простежується у випадку з означальними іменниковими
словосполученнями). Без детально розробленої теорії словосполучення та всебічної їх класифікації
неможлива також розробка актуального синтаксису турецької мови. Як зазначає Н.І.Астаф’єва, “важ-
ливість вивчення цієї одиниці (словосполучення) є безперечною: для того, щоб усвідомити всю різно-
манітність типів побудови речень, необхідно вивчити правила побудови словосполучень, характер
відносин між їхніми компонентами тощо. В правилах поєднання слів, у закономірностях утворення
різних типів словосполучень яскраво проявляється національна специфіка мови” [Астафьев, Наумо-
вич 1975, 9—10].

Вивченню словосполучення у турецькій мові за всю історію вітчизняної тюркології було при-
свячено лише одну спеціальну монографію [Баскаков 1974]. Звичайно, у складі граматик турецької
мови, які видавалися починаючи з кінця XVIIІ ст., приділялася увага аналізові словосполучень. Най-
визначнішою з таких праць  є нормативна граматика О.М.Кононова [Кононов 1956]. Однак треба
зазначити, що у всіх цих наукових працях автори припускалися цілої низки помилок, спричинених
насамперед тим, що вітчизняні тюркологи виходили із загальноприйнятих у русистиці норм та прин-
ципів класифікації словосполучень, які не завжди були прийнятні у тюркології. У першу чергу йдеться
про проектування на турецьку мову загальноприйнятої у русистиці дефініції трьох основних типів
синтаксичного зв’язку між компонентами словосполучення – прилягання, керування, узгодження.
Тут принагідно буде навести як приклад принципи класифікації словосполучень О.М.Кононовим
[Кононов 1956, 373—380].

Що стосується мов аналітичного типу (наприклад, в’єтнамської) та інших, які мають ознаки
аналітизму (тут може бути названа й турецька мова), то в цих мовах у словосполученнях переважа-
ють типи синтаксичного зв’язку, які відповідають приляганню у мовах синтетичного типу; тип уз-
годження у загальноприйнятому вигляді відсутній взагалі, а тип керування наявний переважно у
словосполученнях, де стрижневим компонентом є дієслово або дієслівний елемент.

У турецькій мові така ситуація викликана, по-перше, відсутністю категорії роду, вираженої у
морфологічному плані, у зв’язку з чим немає потреби узгодження компонентів словосполучення в
роді; по-друге, синтаксична структура турецького словосполучення не вимагає узгодження означен-
ня та означуваного в числі та відмінку. Таким чином, питання визначення типів синтаксичного зв’яз-
ку між конституюючими компонентами словосполучень залишалося відкритим. Вчені-тюркологи
намагалися розв’язати цю проблему двома шляхами, застосованими комплексно: 1) створенням но-
вої системи синтаксичних зв’язків між компонентами словосполучень, яка відповідала б суті сло-
восполучення у турецькій мові; 2) застосування вже наявної системи синтаксичних зв’язків до ре-
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алій синтаксичної системи турецької мови [Баскаков 1974, 19—21]. Головне при цьому – не припус-
титися тієї помилки, якої припускалися деякі науковці: прилаштовувати потрібно загальну теорію до
практики сучасної турецької мови, генеруючи при потребі нові дефініції, не властиві мовам синте-
тичного типу, а не “підганяти” мовні реалії під теоретичні принципи, розроблені для мов цілком
іншої системи.

У рамках пропонованої статті робиться спроба генерувати принципи класифікації словоспо-
лучень у сучасній турецькій мові. Ми вважаємо доцільним створення та уніфікацію таких прин-
ципів з подальшим проведенням досліджень синтаксичних особливостей турецьких словосполучень
взагалі та синтаксичних особливостей індивідуальних мов турецьких письменників і різних функц-
іональних стилів турецької мови зокрема.

Для проведення дослідження перш за все необхідно окреслити його межі, тобто визначити
матеріал вивчення.

Традиційно велика кількість науковців, які розробляли проблему словосполучення (в тому числі
й у турецькій мові), зазначають, що можна виділити словосполучення сурядні, утворені засобом па-
ратаксису, або координації, та підрядні, утворені засобом гіпотаксису, або субординації; вони про-
тиставляють ці два типи словосполучень так само, як протиставляють речення складносурядні та
складнопідрядні [Баскаков 1974, 15; Сухотин 1950, 176]. Не можна визнати такий підхід правиль-
ним: сурядних словосполучень, як таких, не існує. Сукупність слів, симультанно координованих одне
з одним в рамках речення, є не словосполученням, а лише кількісно необмеженим набором слів
(відкритими рядами), існування яких саме у такій формі зумовлене виключно комунікативною моти-
вацією. Складові частини такого набору слів мають реверсивність (зворотність), тобто можуть вільно
переміщуватися одне стосовно іншого (на відміну від справжніх словосполучень). “Поняття суряд-
них, або однорідних, словосполучень виникає на ґрунті змішування словосполучень і так званих
однорідних членів речення, на ґрунті загального нерозмежування словосполучень і речень” [Грам-
матика… 1960, 42]. Функціонально слова, не підпорядковані одне одному, виступають однорідними
членами речення і можуть вивчатися лише в рамках синтаксису речення [Грамматика... 1960, 41—
42]. Поза межами конкретного комунікативного завдання такий набір слів існувати не може на відміну
від словосполучення, у складі якого конституюючі компоненти пов’язані один з одним експліцит-
ним або імпліцитним субординаційним зв’язком, що зумовлює їх відносну стабільність навіть у ме-
жах речень з різною прагматичною спрямованістю. Особливо це проявляється у турецькій мові, де
компоненти словосполучень мають чіткий порядок слідування, і у переважній більшості випадків
лише їх стрижневий компонент може приймати морфологічні показники при поєднанні з іншими
словоформами та словосполученнями в межах речення. Суттєвих експліцитних змін словосполучен-
ня можуть зазнавати лише у зв’язку з актуальним членуванням – при інверсії, парцеляції тощо. Та-
кож характерною особливістю відкритих рядів є їх інтонаційна оформленість, а як відомо, інтонація
характерна для речення і не властива словосполученню як окремій синтаксичній одиниці [Астафье-
ва, Наумович 1975, 11].

М.О.Баскаков наголошує на необхідності диференціації відкритих рядів, котрі являють собою 
аморфні по відношенню до синтаксичної структури і семантично неоднорідні конгломерати, та су-
рядних словосполучень (або, за його термінологією, “закритих рядів”), до яких він відносить сло-
восполучення типу kazanç ve menfaat, eş dost, hal hatır, ana baba тощо, тобто словосполучень, що 
утворюються на ґрунті морфологічної подібності семантичних властивостей складових компонентів 
[Баскаков 1974, 25]. Не можна погодитись з даним твердженням: автор явно змішує такі поняття, як 
вільні та сталі словосполучення; до останніх належать й дефінійовані М.О.Баскаковим “закриті ряди”.

Отже, так звані сурядні словосполучення при дослідженні особливостей синтаксису словос-
получень  не розглядаються, оскільки вони є об’єктом синтаксису речення (у розділі його однорідних
членів).

Словосполучення у турецькій мові можуть бути вільні та сталі. Останні є об’єктом вивчення
фразеології й у рамках нашого дослідження, з точки зору синтаксису, не викликали зацікавлень,
оскільки в них лексична самостійність компонентів (одного або усіх) послаблена або повністю втра-
чена, через що усі вони за характером значення наближаються до окремого слова. Таким чином, ми
розглядаємо лише особливості вільних словосполучень: синтаксичний зв’язок їх компонентів є жи-
вий та продуктивний, а їх самостійні лексичні значення повністю зберігаються.
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Зі структурної точки зору у сучасній турецькій мові диференціюються словосполучення прості 
та складні. Прості словосполучення можуть бути двокомпонентні та багатокомпонентні (трикомпо-
нентні, чотирикомпонентні тощо). Двокомпонентні прості словосполучення утворюються на основі 
одиночного синтаксичного зв’язку будь-якого типу між двома компонентами словосполучення: kitap 
okumak, yeni ev. Три-, чотири- та більше компонентні прості словосполучення утворюються на ос-
нові подвійного або потрійного сильного зв’язку між відповідно трьома, чотирма і т.д. 
компонента-ми словосполучення: kitabı öğrenciye vermek, yazıyı Ukraynacadan Türkçeye çevirmek 
тощо.Структура простих багатокомпонентних словосполучень зумовлена переважно валентними 
можливостями  стрижневого слова, яке у більшості випадків виражається дієсловом або дієслівним 
компонентом, однак це не є обов’язковою умовою. Можливі також прості багатокомпонентні 
словос-получення з іменними компонентами, наприклад: Ahmet’in odasının penceresinin camı 
(просте бага-токомпонентне словосполучення, утворене сильним зв’язком повного узгодження) і 
т.ін. Складні словосполучення можуть мати у своєму складі щонайменше три компоненти. Вони 
утворюються за допомогою різних типів синтаксичного зв’язку між ними,  як то: узгодження та 
керування (Ahmet’in sokağa bakması), керування та неповне узгодження (yoksulları destekleme 
programı) тощо.

У деяких наукових працях стверджується, що поділ словосполучень на складні та прості пови-
нен відбуватися на основі кількості конституючих компонентів [Астафьева, Наумович 1975, 14—15;
Баскаков 1974, 24]. Так, до простих у них віднесено словосполучення, котрі складаються з двох
повнозначних компонентів; словосполучення, які у своєму складі мають більше двох повнозначних
компонентів, належать до складних. У такому підході явно простежується нехтування типами син-
таксичного зв’язку, що є первинним при структурній класифікації словосполучень, і висування на
перший план формально-квантативного підходу.

Таким чином, у рамках даної розвідки пропонуються принципи структурно-семантичної кла-
сифікації вільних простих та складних словосполучень в турецькій мові. Ми хочемо особливо наго-
лосити на прикметникові “семантична” (класифікація), адже у більш ранніх дослідженнях словос-
получень (наприклад, зазначена праця О.М.Баскакова) вивченню словосполучень у семасіологічно-
му плані увага практично не приділялася, оскільки вважалося, що семантичний їх бік цікавості з
точки зору структурного дослідження не викликає. Отже, нашою метою є не виділення усіх струк-
турних варіантів у межах типів словосполучень, а диференціювання з точки зору структури лише
тих типів, підтипів та варіантів словосполучень, які розрізняються на семантичному рівні. Струк-
турно-семантична класифікація зводиться до трьох основних принципів.

1. Лексико-семантичний принцип – класифікація за приналежністю стрижневого та підпоряд-
кованого компонентів словосполучень до тих чи інших частин мови. Лексико-семантична ознака є
відправною точкою при проведенні класифікації словосполучень. За приналежністю стрижневого
компонента словосполучення можуть бути поділені на: а) субстантивні (стрижневе слово – іменник
або субстантивована частина мови); б) ад’єктивні (стрижневе слово – прикметник); в) вербіальні
(стрижневий компонент – дієслово); г) адвербіальні (стрижневе слово – прислівник); д) прономі-
нальні (стрижневе слово – займенник); є) нумеральні (стрижневе слово – числівник). Числівник та
займенник найчастіше виступають стрижневим компонентом словосполучення у субстантивовано-
му вигляді.

Поширення структурно-семантичної класифікації за лексико-морфологічним принципом відбу-
вається за рахунок морфологічної приналежності підпорядкованого (другорядного) компонента сло-
восполучення: він може бути виражений будь-якою частиною мови, для якої є можливим вживання в
атрибутивній функції. У зв’язку з тим, що в турецькій мові різниця між частинами мови (принаймні
на морфологічному, а частково й на семантичному рівнях) виражена нечітко, будь-яке слово, неза-
лежно від імпліцитної та експліцитної форми та приналежності до частин мови, може вживатися в
атрибутивному значенні.

О.М.Баскаков у функціонально-семантичному плані поділяє словосполучення на субстантивні
та атрибутивні, які у свою чергу діляться на ад’єктивні та адвербіальні – відповідно до семантичних
та функціонально-синтаксичних властивостей означуваного компонента [Баскаков 1974, 24] (тобто,
фактично, за його відношенням до інших словоформ або словосполучень у реченні). Не можна виз-



Східний світ №2 ‘ 2000 103

Сорокін С. В.

нати такий поділ доцільним, адже функціонально-семантичні властивості стрижневого компонента
словосполучення цікаві лише стосовно інших членів, виходячи ж за рамки одного конкретного сло-
восполучення, вони стають вже об’єктом вивчення синтаксису речення.

Крім того, поділ, запропонований О.М.Баскаковим, є певною мірою умовним, адже, зважаючи
на характер частин мови у турецькій мові, можна зазначити, що словосполучення, дефінійоване ним
як субстантивне, легко може набувати атрибутивних ознак і виконувати в рамках речення функцію
означення стосовно інших його членів, і навпаки.

Якщо ж класифікувати словосполучення за функціональними ознаками підпорядкованого ком-
понента, то у такому випадку всі словосполучення потрібно буде включати до розряду атрибутивних,
адже другорядний конституючий компонент словосполучення відносно головного завжди виконує
атрибутивну функцію.

Тобто, на нашу думку, класифікація словосполучень за функціональними ознаками його ком-
понентів є недоцільною.

2. Формально-морфологічний принцип. Спираючись на лексико-морфологічний принцип, ти-
пологічна класифікація словосполучень поширюється за формально-морфологічною ознакою, тоб-
то за відсутністю або наявністю при компонентах словосполучення певних морфологічних показ-
ників. Для оформлення словосполучення у турецькій мові використовуються три таких показники:
відмінкові афікси, присвійні афікси та нульовий показник (тобто відсутність афіксу взагалі).

Відповідно до формально-морфологічного принципу словосполучення можуть бути поділені
на: посесивні; ідентитивні; об’єктні.

3. Для декодифікації формально-морфологічного принципу використовується семантико-син-
таксичний принцип, тобто визначення типу синтаксичного зв’язку між компонентами словосполу-
чення та значення усього словосполучення.

Посесивними називаються словосполучення, між компонентами яких наявний синтаксичний
зв’язок узгодження. У європейській лінгвістичній традиції підрядний зв’язок узгодження визначається
як такий, при якому в залежному компоненті словосполучення повторюються грамеми або частина
грамем стрижневого компонента [ЛЭС, 479]. При зміні стрижневого компонента змінюється і підпо-
рядкований. У турецькій мові таке визначення не може бути застосованим. Внаслідок відсутності
уподібнення граматичних показників роду, числа, відмінка підпорядкованого компонента синтак-
сичний зв’язок узгодження в турецькій мові набуває трохи відмінного від традиційного змісту. Під
узгодженням у турецькій мові розуміють такий вид синтаксичного зв’язку, при якому обидва члени
словосполучення маються на увазі його показники [Баскаков 1974, 21].

Посесивні словосполучення поділяються на дві частини: власне – посесивні, утворені за допо-
могою синтаксичного зв’язку повного узгодження, відносно –  посесивні, утворені за допомогою 
синтаксичного зв’язку неповного узгодження. Посесивні словосполучення передають відношення 
приналежності одного предмета (або особи) іншому предметові (або особі). Діапазон такої належ-
ності може бути дуже широким: від повної приналежності, напр., Mehmet’in çantası до простого 
відношення, напр., savaş uçağı (див. порівняльну парадигму посесивних словосполучень у “Грама-
тиці турецької мови” М.Генгірмена [Hengirmen 1999, 119]). На морфологічному рівні це виражаєть-
ся наявністю у власне – посесивних словосполученнях генітивного афікса (афікса родового відмінка) 
при підпорядкованому компоненті і релятивного афікса (афікса присвійності третьої, рідше другої 
або першої особи) при стрижневому компоненті, а у відносно – посесивних словосполученнях –
нульового афікса при підпорядкованому компоненті та релятивного афікса при стрижневому.

Семантична різниця між цими двома типами словосполучень, утворених синтаксичним зв’яз-
ком узгодження, визначається у світлі категорії дефінітивності та індефінітивності, суть якої полягає
в тому, що компонент словосполучення, оформлений афіксом відмінка, позначає конкретно вира-
жені відносини (у нашому випадку – конкретні відносини приналежності між предметами або осо-
бами); на противагу цьому, компонент словосполучення, оформлений нульовим показником афікса
відмінка (тобто, який стоїть у неоформленому родовому відмінку), позначає абстрактно виражені
відносини (у нашому випадку – абстрактно виражені відносини приналежності між предметами або
особами).

Не можна погодитися з думкою деяких вчених, які вважають відсутність відмінка у будь-якому
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слові (будь то означальні іменникові словосполучення або прямий додаток) ознакою того, що він
стоїть в основному (називному) відмінку [Иванов 1975, 22]. Семантичний аналіз таких словосполу-
чень (окремо та у складі речення) змушує нас схилятися до думки, що у змальовуваних нами випад-
ках відсутність відмінкового афікса позначає лише експліцитну неоформленість відмінка при слові,
яке є невизначеним. Але такий відмінок наявний імпліцитно. Цю думку підтверджує загальна се-
мантика відмінків: прямий додаток при дієслові завжди повинен стояти у знахідному відмінку (будь
то оформлений чи неоформлений знахідний відмінок). Те ж саме валідне й для неоформленого родо-
вого відмінка у посесивних словосполученнях – відносини належності будь-якого типу у турецькій
мові передаються лише родовим відмінком. Таким чином, відсутність морфологічного форманта не
спричиняє зміни імпліцитного значення прямого додатка або поширюючого компонента посесивно-
го словосполучення і перетворення їх відмінка на основний.

Об’єктними ми називаємо словосполучення, утворені за допомогою зв’язку керування між
компонентами. Зв’язок керування визначається як такий, при якому стрижневий компонент словос-
получення (у нашому випадку ім’я або дієслово) вимагає постановки залежного компонента у певній
граматичній формі [ЛЭС, 537]. Підпорядкований компонент у турецькому словосполученні, утворе-
ному зв’язком керування, завжди стоїть в одному з прямих або непрямих відмінків (окрім родового)
і позначає об’єкт (прямий або непрямий) при головному компоненті, вираженому дієсловом,
дієслівним елементом, іменником (частіше з семантикою дії) або прикметником (при слабкому керу-
ванні). Тобто такі словосполучення за лексико-семантичною класифікацією можуть бути лише суб-
стантивними, вербіальними або ад’єктивними (рідше).

Слід також зазначити, що до цього типу словосполучень можуть бути віднесені й такі, що
мають у своєму складі післяйменники (або, за класифікацією деяких тюркологів, післяйменники-
частки). Післяйменник як службова частина мови, яка виражає різноманітні відносини (просторові,
часові, мети, причини, способу та знаряддя дії, порівняння тощо) між стрижневим та підпорядкова-
ним компонентами словосполучення, пов’язується з іменем синтаксичним зв’язком керування (так
зване післяйменникове керування). Функціонально післяйменник відповідає українському приймен-
нику, однак на відміну від останнього завжди вживається у постпозиції і таким чином приєднує
другорядний компонент словосполучення до головного. Післяйменникове керування може здійсню-
ватися за посередництвом чотирьох відмінків – висхідного, давального, родового та основного.

У турецькій мові, з точки зору обов’язковості або оказіональності відмінка при підпорядкова-
ному компоненті, керування може бути сильним або слабким. При сильному керуванні дієслово (або
ім’я) керує одним або кількома визначеними відмінками незалежно від контексту (Rusçadan Türkçeye
çevirmek). При слабкому керуванні дієслово (або ім’я) може керувати різними відмінками, причому
первинним фактором для визначення відмінка є не семантика самого стрижневого компонента, а
його контекстуальна оформленість (Dersanede oturmak).

Крім того, особливістю турецької мови є те, що зв’язок керування у ній може бути повним або
неповним. Цей поділ тлумачиться у світлі вже згаданих вище категорій дефінітивності та індефіні-
тивності. За наявності прямо-об’єктних відносин між компонентами словосполучення, утвореного
зв’язком керування, підпорядкований компонент в залежності від ступеня своєї визначеності може
оформлюватися або не оформлюватися афіксом знахідного відмінка. Прямий об’єкт дії, який стоїть
у неоформленому знахідному відмінку, візуально диференціюється як такий, що пов’язаний зі стриж-
невим компонентом засобом прилягання, але насправді при залученні логічних критеріїв дослід-
ження та аналізі семантики таких словосполучень стає зрозумілим, що ми маємо справу з різнови-
дом синтаксичного зв’язку керування – неповним керуванням. Таким чином, об’єктні словосполу-
чення можуть бути розділеними за формально-морфологічним принципом на оформлено-об’єктні
та неоформлено-об’єктні.

Треба також зазначити, що неповне керування не є валідним у випадку, коли другорядний ком-
понент словосполучення стоїть у непрямому відмінку. Невизначеність непрямого об’єкта не спричи-
няє зникнення відмінкового афікса через можливість завдання шкоди семантиці даної синтаксичної
структури.

Словосполучення, утворені неповним керуванням, за ступенем спаяності своїх компонентів
дорівнюють відносно  – посесивним словосполученням з неповним узгодженням; С.С.Майзель заз-
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начає, що такі словосполучення є повністю “нерозсувними” і не можуть приймати в інтерпозицію
додаткові компоненти [Майзель 1957, 131]. Можна трохи виправити таке твердження: вони можуть
приймати у свій склад лише формант  – lar/  – ler/ як показник невизначеної множини підпорядкова-
ного компонента словосполучення.

Ідентитивними називаються словосполучення, компоненти яких пов’язані один з одним за
допомогою синтаксичного зв’язку прилягання. Приляганням називається підрядний зв’язок, при якому
форма підпорядкованого компонента словосполучення не залежить від стрижневого компонента і
не піддається будь-яким змінам [ЛЭС, 398—399]. У ідентитивних словосполученнях усі компоненти
мають нульові морфологічні показники, і функціонування їх як єдиної синтаксичної структури зу-
мовлене лише їх розташуванням стосовно одне одного. Цей тип словосполучень є частково – спая-
ним (або, за термінологією С.С.Майзеля, “нерозсувним” [Майзель 1957, 129—131]). За ступенем
спаяності компонентів ідентитивні словосполучення займають середнє місце між власне – посесив-
ними та оформлено – об’єктними з одного боку та відносно – посесивними та неоформлено – об-
’єктними з іншого; вони можуть “розсуватися” і приймати у свій склад лише неповнозначні слова, у
першу чергу неозначений артикль “bir”.

Семантично ідентитивний тип словосполучень відрізняється від попередніх тим, що в ньому
відсутні відносини будь-якої належності або об’єктності; у даному випадку ми маємо лише просте
пояснення (уточнення, або конкретизацію) значення якості або кількості стрижневого компонента
підпорядкованим (тобто другорядний компонент ідентифікує основний, звідси й назва цього типу
словосполучень).

Ідентитивні словосполучення є найпоширенішим класом словосполучень у турецькій мові; до
них належать усі типи словосполучень, утворені приляганням: субстантивні, ад’єктивні тощо.

Таким чином, на основі зафіксованих вище принципів класифікації можуть проводитися по-
дальші дослідження особливостей синтаксису словосполучень мови окремих письменників, різно-
манітних жанрових напрямів або усього синтаксису словосполучень турецької мови в цілому.
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КИРГИЗИ (RESP.  ТЮРКИ) ТА УКРАЇНА:
ТАЄМНИЦІ БУДЖАЦЬКОГО АРЕАЛУ

(Матеріали до Етимологічного словника етнонімів України)

Киргuзи (род. відм. киргuзів; етнофороніми: чол. роду - киргuз, жін. – киргuзка, с. роду –
киргизеня* ; тюркський народ, самоназва основного  населення Киргuзії (кирг. Кыргызстaн* * 2229,7
тис. чол.; столиця м. Бішкек, колишнє Фрунзе, раніше Пішпек). Киргизькою кыргыз эли — "кир-
гизький народ"; кара кыргыз — те саме в епосі "Манас", у російському офіційному слововживанні
до 1936 р., а також щодо киргизів-північнян в устах деяких літніх компатріотів-південців; як кыргыз
— помилково використовувана впродовж понад двох століть російська (до 1936 р. "всесоюзна")
назва казахів (автоетнонім казак), котрих (до революції) звали ще киргиз-казаками, киргиз-кайса-
ками й под. [Киргизско-русский… 1965, 494]; пор. ще  хырхыз — монголізована стародавня (або
середньовічна) форма аналізованого етноніму; хыргыс — три родоплемінні підрозділи в хакасів
(польові записи ХІХ ст.; [Лезина, Суперанская 1994, 415, 419]). Прабатьківщиною (кара-) киргизів
є Гірський Алтай (власне, Горно-Алтайська // Ойротська АО у складі Алтайського краю Російської
Федерації); тепер тут поширена, крім російської, алтайська (ойротська) мова як засіб комунікації
етнічних груп, що зберегли стародавні родоплемінні назви: телес, тиргес, тогус та ін., спільні з
етногенонімами стародавніх тюрків.

За своєю структурою киргизька мова наближається до південних діалектів алтайської мови і
разом з ними належить до киргизько-кипчацької групи східного відгалуження тюркських мов [Баска-
ков 1966, 7—8]. Алтайців // ойротів росіяни називали також алтайськими татарами // гірськи-
ми калмиками, а вони себе — алтай-кижі  "люди з Алтаю", частково — ойротами // -атами й
под. [Радлов 1989, 95]. З півночі  до цього ареалу прилягає Кемеровська обл. і Хакасія, зі сходу —
Тува, з південного заходу — Казахстан, з південного сходу — Монголія та Китай [Молчанова
1979, 5]. Геноетнонім // етногенонім (назва родоплемінного підрозділу) кыргыз відомий в алтай-
кижі, у тувинському племені бейсе, у хакаських качинців і сагаїв, а також узбекам; кыргыс — у
племенах ондарів (тувинці) й хакас-сагаїв; кыргызалы — у казахів (плем’я конрат). Побутує також
етнонімна  словосполука єнісейські киргизи як назва "першокиргизів" (термін наш. — О.С.), тобто
населення басейну Верхнього (Великого й Малого) Єнісею,  де його залишки росіяни застали ще у
ХVІІ ст. (рос. енисейские киргизы // кыргызы; пор. ще киргизы-тубинцы у басейні ріки Туби, де
поширено й північноалтайський діалект черневих татар, вони ж йыш- // тьыш- // дьыш-кижи, або
тубалары // туба-кижи; [Баскаков 1966, 7]; пор. ще варіанти до етноніма киргизи: хирхизы, хяга-
сы (< хакасы), хагясы й под. [Лезина, Суперанская 1994, 172, 279].

Починаючи з Х ст. більшість киргизів переселилася з Алтаю на Тянь-Шань,  діставши назву
тяньшанських киргизів, а в ХVІІ ст. зблизилася з узбеками, які, відокремившись від основної
частини свого етносу, набули ім’я козаків, що стало міжнародним і  надзвичайно популярним у
Євразії. Назва казак зустрічається як етногенонім у башкирів, двічі у киргизів, п’ять разів у но-
гайців, туркменів, узбеків, зокрема один раз — у племені сарай. У плюрально (а отже, й етнонімно)
слов’янізованій формі на -и (рос. -ы) слово казаки // -ы відоме ще в каракалпаків та узбеків, а також
як частина складеного мікроетноніма-сингулятива (resp., етногеноніма) в композитах та словоспо-
луках: 1) в препозиції: казак-айгыр,  казакбай уулу, казакпай і казактар — у киргизів; казак
манжуулы — в каракалпаків, казакпай — у  казахів;  2) у постпозиції: бай-казак — у киргизьких

* Тут і далі курсив автора.
** Тут і далі по тексту дано російське написання деяких слів, яке точніше передає фонетику

тюркських слів і словоформ.



Східний світ №2 ‘ 2000 107

Стрижак О. С.

племен сарибагиш і тинним-сейшит; кипчак-казак — у кипчак-узбеків; чалаказак — у казахів і
киргизів;  жети-кара-казаки — у кенегес-каракалпаків [Лезина, Суперанская 1994, 99, 181, 198,
199, 240, 423], що свідчить про активну філіацію, часту передислокацію та креолізацію тюркських
кочових структур, а також про зростаючу роль у цьому "казакського" елементу. Відомі генонімні
форми з приглушенням задньопіднебінного приголосного у сингулятиві казах, зафіксованому в
башкирів та киргизів (цей канонізований термін згодом стає своєрідною антитезою до східнослов’—
янського суспільно-станового казак // козак як засіб уникнення омонімії), і в плюративі казахлар —
у туркменів та узбеків.  Термін казак, (звідки укр. козак) поширився, можливо, опосереднено (пор.
північнокавказькі касоги), на всю східнослов’янську "вольницю" [Бартольд 1977, 198, 404], де й
набув класичних форм мілітарно-станової організації. Тут буде доречно згадати мляві спроби її реа-
німації після рішучого більшовицького (також мілітарно-"класового") "розкозачення", наприклад,
на Дону, Кубані й в Україні, та створення "Козакії" антиімперськими — Всевеликого Війська Донсь-
кого, а також проімперсько-німецькими силами в роки громадянської та Другої світової воєн.

Рідше слово казак вживається в середині складеного трикомпонентного етногеноніма типу
коуки-казак-букен (плем’я теке в туркменів). В  українському усному, народномалярському та ху-
дожньолітературному вияві широко відома тема "Козак Мамай" // "Козак бандурист", своєрідною
паралеллю до антропонімної частини якого побутує генонім у формі мамай, занотований як назва
середньовічних підрозділів: 1) у ногайців, 2) казахів (племена (д)жалаїр і найман), 3) каракалпаків
(к(ы)тай), 4) киргизів (плем’я саруу), а в малярському мистецтві — ще й у калмиків. Такий генонім
зустрічається й без фінальної його йотації (пор. рід мама у кипчаків та мунгушів). На цьому тлі не
буде дивним виникнення тепер уже зниклого, а  донедавна широковживаного киргиз-казаки // -
кайсаки переважно (бо є й польські, наприклад у поемі "Kirgiz" Г.Зелинського, та інші транскрипції)
в російській мові й літературі на позначення основного населення Казахстану - казахів (Г.Дер-
жавін, Н.Муравйов, П.Кудряшов, М.Фетисов та ін.) (пор. ще лексеми киргизцы, киргизка й под.,
використовувані при аналізі франкомовної поеми  Сlairmont C. (фактичний автор Г.-Х.Гамбс) "Vladimir
et Zara ou les Kirguises". — Paris, 1836; [Алексеев 1976, 208— 220]).

Аналізований етнонім вживається ще в  композитах: кыпчак-кыргыз  у киргизів, киргиз-кип-
чак (та ички-кыргыз)  у кипчаків,  киргиз-сарой у сароїв  (узбецьке плем’я), а також Бай-киргиз –
сім’я (?) в роду атигай, басай-киргиз —  у волості атагай-багиш, джаны-кыргыз  // яны-кыргиз -
племені кирей, допана-киргиз — волості киргиз  (інколи здогадно) в казахів; кадыкай-киргиз у
киргизів, казахів, туркменів і башкирів —  тричі; чон-киргыз у теїтів (киргизи; [Лезина, Суперанс-
кая 1994, 99, 109, 157, 166, 172, 193, 197, 240, 278, 436]); джау-кыргыз —  у родоплемінному
підрозділі киргиз українських (!; в оригіналі "южнорусских") степів у  ногайців і племені курт (пор.
с. Каракурт 1946 р. на Ізмаїльщині); яна-киргиз у казахських (колишніх "киргизьких") аргинів.
Найцікавішою, мабуть, у цьому контексті є композита нагай-кыргыз, — так звався поряд із ногай-
цями один із киргизьких етнородових підрозділів українських південно-західних степів; пор. ще
ногай (етногеноніми у башкирів, казахів та узбеків, дубльовані по 2—3 рази в кожного), ногай-
кипчак (у башкирів та узбеків), ногой  (племен кытай і солто, нокой — адигне в киргизів), ногой
(-кой, -хой, -ой — в алтайців; [Лезина, Суперанская 1994, 307, 311, 464]). З етимологічних мірку-
вань назвемо ще такі усічено-іноафіксальні утворення, як кира  (плем’я мудуз у киргизів), кирай (у
колишніх кочових узбеків) та кир- — у складі генонімів типу кирбалак в узбецьких конгратів // -
градів, ки- // керейт -  у казахів та поволзьких татар, а також у поєднанні з компонентами -дари, -
дже, -икеи, -инджик // каринджик, -иц, -каёк, -ман (пор. ще етногеноніми ман у казахському
племені баюлів, манас у казахів і у киргизів — двічі, мангол у башкирів, мангыс у якутів та ін.), -
ней, -ов (засіб русифікації?), -пук, -та в складі інших мікроетнонімів [Лезина, Суперанская 1994,
233, 240— 241, 291— 29]. Не менш актуальним є й вияв утворень із  фінальним  -гиз: сегиз бек і
куртка (!) тенгиз у киргизів; когыз — у казахів, тогиз-сарой — племені сарой  в узбеків;  згада-
не мангыс; тогыз — племен найман у казахів і конград (пор. колишнє м. Конград // Костянтиног-
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рад, сучасний Красноград на Харківщині) в узбеків, ургыз // ургыр — в огузів; сюди ж тугуз - у
казахів; угуз // угур у хозарів і  він же без "протези" —  кюр-из (варіант до *kurgüz?) у ногайців. На
значну увагу заслуговує родоплемінний підрозділ чингиз (пор. рос. Чингизхан, звідки укр.  Чингіс-
хан)  // чюнгис // -гос в алтайських  телеутів і башкирських табинів [Лезина, Суперанская 1994, 243,
245, 283, 378, 379, 389, 399, 405, 433, 442].

Уздовж Середнього й Верхнього Єнісею, зокрема й р. Чинге цього водозбору,  збереглася
"дорога Чингісхана", а фактично оборонний вал — стіна, що проходить повз скелі, оздоблені чис-
ленними петрогліфами доскіфської, скіфської, гуно-сарматської, киргизької, або хакаської (раннє
середньовіччя), пізньосередньовічної й новітньої діб. Найвидатнішими серед відкритих тут є кир-
гизькі петрогліфи, насамперед Сулекської писаниці, супроводжувані рунічними написами, один з
котрих гласить: "Пам’ятна скеля". Попередні дешифрування написів є переважно суперечливими.
Так,  наприклад, один із них, за М.О.Баскаковим, перекладається як "Плем’я моє, Йокиз, там про-
живали ми, Кем — мати  шлях передбачила (визначила)", а на думку І.Л.Кизласова — "У тисячі
героїв на ріці (Ані), славу ми зуміли (знищити). Ріка Кем (Єнісей). Написав Кулун". Є й третій варіант
(у Баскакова — другий). До речі, в усіх повторюється лише макрогідронім (у третьому це Кемшиг;
пор. сучасна річка Кемчик // Хемчик цього ж басейну). Більше спостерігається єдності в малюнках.
Найпоширенішими є сюжети, пов’язані з оленями. Вони охоплюють величезну територію від Мон-
голії й до Карпат, а то й до Північної Італії (досліджуються), покриваючи території Туви, Забайкал-
ля, Саяно-Алтаю,  Хакасько-Мінусинської улоговини, Казахстану, Середньої Азії,  Оренбуржя, Кав-
казу, Закавказзя, Дону, Кубані, України, Румунії, Болгарії [Дэвлет 1982, 3, 5, 22, 48, 49, 93, 99 – 101].

Що ж до киргизьких онімів, то їхні прослідки в Україні найкраще збереглися у Криму, відомі
зразу ж за Перекопом (ідеться про похідні від назв Куртського й Ногайського поколінь; [Суперанс-
кая, Исаева, Исхакова 1995, 24]). Поки що в історії Криму киргизам відведено серед споріднених
народів останнє місце, датоване ХVІІ—ХVІІІ ст., тобто, пропускаючи гунів (ІV—VІ ст. н. е.), булгар
(V—VІІ ст.), західних тюрків (VІ ст.), хозар (VІІ—ІХ ст.; пор. Козарє і в княжому Києві), караїмів
(VІІІ—ХХ ст.; сюди ж і Караїмська вул. в Галичі), печенігів (Х—ХІ ст.), половців (ХІ—ХІІІ ст.),
турків-сельджуків (ХІІІ ст.), татар (ХІІІ—ХХ ст.; ойконіми з цією основою були майже в усіх обла-
стях України — лишився один),  кримчаків (ХV—ХХ ст.), турків-османів (ХVІ—ХVІІІ ст.), но-
гайців (ХVІ—ХХ ст.), — аж після каракалпаків (ХVІІ—ХVІІІ ст.; [Суперанская, Исаева, Исхакова
1995, 26]). Створюється враження, ніби фінальними тюркськими "навалами" на Україну були кара-
калпацька й киргизька, хоч  останньої документально  взагалі  не зафіксовано. Наприкінці ХІХ —
на початку ХХ ст. етнонім киргизи (не кара-киргизи) вживався, за одними джерелами, на позначен-
ня "племен" басейну оз. Іссик-Куль (тюрк. "Тепле озеро"; пор. геноніми иссык у киргизів-сариба-
гишів і не пов’язаний з цим регіоном куль - у башкирів, тувинців, хакасів та узбеків),  верхів’їв
Текесу (сюди ж киргизьке, казахське й туркменське плем"я теке?; за Т.Джанузаковим, -тек- — це
фонетичний варіант слова таг > тег > тек "гора", де а  > е, г > к; [Джанузаков 1982, 73]), Тариму
(тюрк. Терим; родоплемінний підрозділ тары є в барабинців і казахів), долин Чу (звідси етнонім чу-
кижі) й Таласа (араб. Тараз; пор. киргизький рід талалтай; [Лезина, Суперанская 1994, 191, 264,
362, 366, 370]), порубіжжя Китаю, південних схилів Тянь-Шаню (кит. "Небесні гори"), Памірсько-
го плоскогір’я та околиць хребта Сари-Куль (тяньшанські киргизи), за іншими, — без атрибутив-
ного кара- охоплював усі казахські (не казахстанські) етноструктури (псевдокиргизи).

За відомостями, зібраними І. Лезиною та О. Суперанською, киргизи мають найбільший у
тюркському світі етногенонімікон, а отже, є носіями чи не найповнішої в ньому родоплемінної інфор-
мації, що є, можливо,  ілюзією: чимало "киргизів" ХVІІІ — першої половини ХХ ст. були насправді
казахами та іншими етнофорами, що "окиргизилися". Щоб пересвідчитися в масштабах квазікир-
гизької етногенонімії, наведемо у стислій формі частину назв (на букву а-) "зведеного" списку ро-
доплемінних утворень, що пов’язуються з  киргизами (якими?). Читайте їх, об’єднуючи частини
слів, набрані курсивом, із постдефісними залишками в дужках. Так, перші три імені будуть мати
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вигляд: абдакул, абдал, абдик; абдакул (-ал, -ик, -угаффор, -у-джабар, -улла), абды (-й, -раман, -
рахман; пор. у Криму: Абдараман  —  урочище біля Массандри й Абдарма  — балка й річка
басейну Індолу, а також кирг. генонім абдыраман; [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 72]), абик
(-ла), абык (-кулу, -л, -ла, -лай, -шка), авай (-й-кесек, -льбек, -с, -т, -ча), авлат, авул // -ь, агабаш (-
най, -чкэ), агынай (-т), адгене, аджибай (-ибек-улу, -е-кул; пор. Аджибей  —  притока р. Суук-Су;
Крим), адигине (-не), ады (-гене, -гине, -к, -на, -р), ажи (-бай мундуз, -бек, -м), ажы (-бай, -бек),
азан (-берды, -ват, -им, -ия, -оо-булаш, -ык // -асык), аилчи (-рга), айбек (-даке), айдар (пор. р.
Айдар басейну Сіверського Дінця; -али, -ас, -бек), айджури (-кор, -мат), айта, ай-тамга (з цим
генонімом у Криму пов’язують назви:  1) яру Айтамган і 2) перевалу Айтамган-Богаз  на Карабі-
Яйлі; [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 73]), айтбай (-темир, -кулы), айт мерек, ай-туу, айты
(-ке), акбай  (-рак, -ш), ак бото, акбура, ак буура, ак-джол, акжол (-им), ак ит, ак-ички (-казы), ак
кёз уулу, ак кёйнёк, ак-кийиз (-козы, -козы-минде, -куйнак, -кулак), аккутчи, ак-кюп (-кючю), акмат
(-мыш), ак-назар, аксак бёрю (- кой), ак тасма (- терек), ак-тери, ак-тондуу, ак-тонды, ак-тунды,
акуйли, акул, акча, ак чабуу, акчаву (-л, -ну), ак чубак (-шалта), акшатма, ак-эчки, алабаш (-гуз
баки, -й, -ка; пор. р. Алака біля Алушти, Алакат  — правий доплив Ускута й Алакат-Чокрак  —
притока Алакату), ала кёз (пор. р. Алагес басейну р. Демерджі), алакуз (-куржум, -пай, -такы, -
чин, -шан), алдаке (-кул, -р, -ш, -яр), алдюз (-ыяр), алет, алибек (--улы), алик (-е-улу), алимбек,
алмакючюк (-т, -тай; пор. Алма  —  р. Південно-Західного Криму), алодун (-сеит), алтика (-циа-
гир), алтыбай (-ке, -мыш тютюн, -нчи, -отюк, -сары), - уулдун тукуму, -чи), алчикен (-ыбай, -ыйлар,
-чик), аманак (-дык, - кушчу), ана баарин, анар (пор. Ангар(а) —  права притока Салгиру), ана-
тамга, ангдабай (-идей, -ыдын, -ылдак), анда (-акул, -жоглу, -ыянчы), араке (-тай, -ш; пор. р. Арак-
ча басейну р. Алми), арбоз (-вун, -гын, -дай, -зыке, -зыкул, -калык, -тык, -чинбек; пор. ручей Артек
на горі Аю-Даг), арык (-багыш, -бай, -теит, --токум, --тугум), асаке (-мбеки, -н тукум, -н уулу, -
тпек), із генонімом асан пов’язують: 1) оронім Кок-Асан басейну р. Тунас; 2) назву перевалу Кок-
Асан-Богаз  поблизу Білогірська), ас казан, аскалы (-ер), асоо, ассык (-ык), асылбач (- баш, - бек),
асыс, атабай, (-к), атаке (-мерген, -могол), аталар (-мат, -мкул), атана (-ай, -тай уулу), аташ (-
яр), атбазар (- басар, -ек, -ыпай), аудай бакты, аук (-шка), ахтачи (-ун), ача (-а-тамга, -и), ашир (-
ыке), аюу (-ке, -кор; із киргизьким генонімом аю  пов’зують кримський оронім Аю-Кая біля витоків
Кучук-Карасу. [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 73, 84]; ая (-н); [Лезина, Суперанская 1994,
57—94]. Можна лише приблизно уявити, яким є в дійсності киргизький етногенонімікон.

До генооронімів киргизького походження, зібраних у Криму, О.Суперанська, З.Ісаєва та Х.Ісха-
кова відносять: Барин-Джол (біля Білогірська),  Биюк-Янишар (нп Планерське), Бурчак (?; яр ба-
сейну р. Тунас), Демерджі (біля Чатирдагу), Джунджурка (нп Арпат), Джунин-Кош (поблизу гори
Кемаль-Етерек), Кадирли-Бурун (над р. Коз), Казакпай (у Кіровському районі), Картні-Каяси (гілка
Караби-Яйли), Качі-Кальєн (над р. Кача), Куба-Бурун (Білогірщина), Куба-Тепе (біля Судака), Ку-
балач (хребет Бурундук), Кутур-Кая (басейн р. Тунас), Малай-Богаз (біля Гаспри), Манжил (у
Судаку), Орман-Кош (біля Гурзуфа), Осман-Кош (над р. Путамиця), Пендикюль (біля Ялти), Пічен-
Кьоз (поблизу Судака), Роман-Кош (Бабуган-Яйла), Талма (над Біюк-Ламбатом), Чангал-Кош (вер-
хів’я р. Шелені), Чукурлар (Аю-Даг), Чука (басейн р. Чорна) тощо [Суперанская, Исаева, Исхакова
1995, 72—78]. Ґрунтом для цих тверджень є киргизькі (?) етногеноніми: ба- // баарин, джансари,
бурчі (у Бурчака можливий етимон-апелятив), темир (у Демер- є ближчі етимони), джунь, кадира-
ли, казакпай, карт, качі, куба, котур, малай, манжи, орман, осман, мендикул, пічине, раманкул,
талма, чангил, шукур, чуке (там же).

Гідронімами киргизького походження в Криму вважаються: Байсу, Бакал-Су, Бала, Барбу,
Баурча, Бештерек, Борчі, Джантай, Канака, Кача, Комрат (пор. Камрат — столиця Гагаузії;
див. далі), Мавля, Макара, Мамалар, Серен-Су, Табулди, Талхан, Ташкура, Хаба, Чегерлі та  ін.,
співзвучні з киргизькими, родоплемінні імена; ойконімами: Табулдас, Бешевлі, Бешівле, Джалаїр,
Календе, Чайкоз, Конрат, Кадир-Лез, Найман, Саки, Сюрен тощо. Тільки в цій групі  є прямі
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вказівки на секундарність назв щодо етноніма киргиз: Киргиз (двічі), Баш-Киргиз, Баш-Киргиз-
Конрат, Кучук-Киргиз, Мавлеш-Киргиз і Тама-Киргиз [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 85—
89, 100—105].

Китайці киргизів звали кі-лі-кі-(//гі-)цзи < кыргызы, можливо, тим самим стимулюючи по-
вноголосся. Схоже, що орієнтальні (китайські; урало-алтайські, насамперед тюркські; кавказько-
іберійські; деякі індоєвропейські, наприклад кельтські, й под.) особливості вимови плавних у певних
звукосполуках — одна з причин перемоги  східнослов’янського повноголосся як важливої сепаратної
мовної ознаки, зародки котрої простежуються ще в надрах праслов’янщини; пор. тюрк. етногеноні-
ми: телев  у ногайців, телег у тувинців, телек в узбеків, телеке й торок у киргизів, тёлес //
толос // тёре (плем’я к(ы)тай) у каракалпаків; телес // толос // тюлюш у предків казанських
татар, торо  в алтайців;  але без  повноголосся телсу в  казахів; тельпек, тельмен  // мин у
киргизів; тельтер у туркменів та ін. Ойрати (ойроти, ойрёты, сучасні алтайці) звали киргизів ще
бурутами!; пор. д.-тюрк. боро // *боло "світлосірий, сірий" та киргизькі геноніми: борой, борок,
борочор і под. [Баскаков 1960, 36; Лезина, Суперанская 1994, 127, 370—375, 386]; "киргиз-кайсаки"
— кара-киргизами; а росіяни — "чорними", "дикокам’яними", "дикими" киргизами (мотив: мис-
ливські захоплення останніх).

За китайськими джерелами, єнісейські киргизи здавна мали свою державу Гянь-гунь, але в
ІІ—І ст до н. е. вони, завойовані гунами й вимішані з динлінами, втратили її, діставши назву хагас
(пор. хакас). "Першокиргизи" були високими на зріст, рудими (!), рум’яними (!), голубоокими цивіл-
ізованими хліборобами, скотарями, рудокопами-металургами, за релігійними переконаннями —
шаманістами (епізодична білявість - особливість не одного тюркського племені; вона трапляється,
наприклад, за матеріалами Т.Каїпбергенова, в казахів, каракалпаків тощо). Киргизи мали письмо й
мову, схожу на уйгурську (генонім уйгур відомий у токуз-огузів, у союзі теле в узбецькому племені
юз, у каракалпацькому - джаунгур, у киргизів (племена канди й теїт) та ногайців. До цієї ж лінгво-
етнонімної групи належать ще, за законами ротацизму, племінні назви (д)жаунгури // -ыры, огур(и),
оногур(и) // он-уйгури, сарагури // сары-уйгуры, утигури, утургури, котри- // кутригури та ін.,
характерні для монгольських, гунських і булгарських мов; їм протиставляються гузи (торки, туркме-
ни, узбеки), огузи // аугасси, токуз-огузи, уз(и; кипчаки, торки та  узбеки), гагаузи й под. Що ж до
бессарабської (дунайської) гагаузщини, контактної з киргизьким топонімійним ареалом Буджака
(див. далі), то вона належить до південної тюркської групи разом із турецькою, південним діалектом
кримсько-татарської, азербайджанською й туркменською мовами. К. Йіречек пов’язував гагаузів із
куманами, або половцями, які відігравали відому роль в історії давньоукраїнських степів перед 1237
р., а В.Мошков - із торками, або узами, родичами тих же куманів, знаних із ХІ ст. під назвою "чор-
них клобуків" // каракалпаків, що виникли як окремий народ на території України внаслідок змішу-
вання залишків печенігів, торків та берендеїв, а тому досить довго етнічно малостабільних навіть
ще в ХVІІІ ст.; [Лезина, Суперанская 1994, 431; Каипбергенов 1989, 1 і всі наступні], плем’ям, котре
разом з київськоруським підданством прийняло й православну віру, а зміна віри - один із факторів
неогенетичного розвитку. За В.В.Радловим, гагаузи - це огузи, а їхня назва - зіпсоване поєднання
слів "гаг" та "огуз" [Дмитриев 1962, 202—203].  Цікаво, що наша одесько-буджацька ономастична
експедиція 1969 р. та відвідини при цьому одного з гагаузьких сіл на Болградщині показали на-
явність там народноетимологічного (?) переосмислення свого етноніма, зокрема пов’язування його
із звуконаслідувально-"орнітологічним" формантом гагар-. Хоча, можливо, тут треба обережно  шу-
кати, зокрема на туркменській основі,  редуплікаційних (?) структур, ускладнених компонентом -
уз; пор. газ і гаи, що  належать відповідно до племен теке й гьоклен: правда, в останньому є ще й
гарагузы [Лезина, Суперанская 1994, 140], звідки (асиміляційно) найближче до форми гагаузы як
засобу протиставлення двох неоструктур (!). А туркмени, куди належать ці  три родоплемінні підроз-
діли, - родичі турків, з якими давно пов’язують етногенез гагаузів (пор. ще тоґузґузи - середньові-
чне плем’я та ін. [Лезина, Суперанская 1994, 378].
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Повертаючись знов до Алтаю, гірську частину якого дехто вважає прабатьківщиною людства
[Картушин 1990, 18], укажемо, що більш або менш впевнено (поза Китаєм) тюркський склад його
населення датує VІ ст. (китайські літописи давніші) єнісейсько-орхонська "руніка" тобто написи VІ-
VІІІ ~ VІІ-ХІ ст. В той час більшість місцевих кочовиків говорила тюркською й мала внаслідок
тривалого розвитку, започаткованого ще гунським союзом рубежа ІІІ-ІІ ст. до н.е. - кінця І ст. н.е.  (в
наукових працях гунни   - західна частина сучасного "киргизькій" етнічній групі кон- // кун "усуні"
= кит. сюнну?) китайсько-монгольсько-тюркські фонетичні інтерференції: г - к - х - с,  - хунну
першої половини І тис. до н. е. (до цієї ж системи, очевидно, належать і пізніші: "киргизькі" конгури,
Йорданові хунугури VІ ст. н. е.; туркменсько-половецькі кунгури передмонголо-татарської доби на
Заході; середньовічні булгари-(г)унногундури; але без суто китайської, споконвічно опозиційної
щодо монголо-тюркського мілітаризму, участі; [Лезина, Суперанская 1994, 266, 404, 407, 418]). Хоча
сам термін "тюрк" уперше й з’являється саме в згаданих написах, він, гадають, був не етнонічним,
як наприклад, термін "огуз", а лише політичним знаком багатьох племен Алтаю й Монголії. У ІІ—ІV
ст. тут відчувалися впливи сянбійців,  пізніше (кінець ІV — перша половина VІ ст.) - монголомов-
них жужанів; пор. у складі киргизів монгуські мовні родоплемінні "тамги": монгол, монголдор // -
ур, монолдор  // -ир, монгулд(ж)ар, мунулдир, молдур, монгуш і под. До речі, на Середньонаддн-
іпрянському Лівобережжі  виявлено лише один струмок Могол.

Кілька слів фантастико-етимологічного плану. Чи не пов’язана, часом, тюрко-турецька гру-
па родоплемінних назв  з тюрк. апелятивом туре "пан" Пор. киргизькі етногеноніми туре // тюре і
туркман // -ен (у кандів); узбецькі - тулбой (у кенегесів) ~ *турбай, тури (у кипчаків); казахські -
тюря, тулебай (знову в кенегесів) та ін. (бай // бой // каракалпацьке бій - різновиди поняття "пан
господар"). У колишньому СРСР  ретроспективно нараховувалося близько 170 "байських" генонімів
типу: бай, бай-али "пан Алі", байбек, бай-берди-ходжа, бай казак, бай-киргиз; байкы (пор. укр.
прізвище Байко), баймонгол, баймурза, байсак, бийбаш, биймырза, бой, боин-баш, боиски (?)
тощо [Лезина, Суперанская 1994, 97—103, 121, 124, 301, 390, 392—394], з одного боку, й "історич-
ний" в Україні антропонім Турбай ("Пан пан" чи "пан Тур"?; див. "Пісню про повстання в Турбаях") -
з другого. Етногеноніми на бай- // бой- // бій- і тур(к)- // тюр(к)- є "пантюркськими".

На схід від Алтаю, вздовж Єнісею, жили тюркомовні, як їх звуть деякі дослідники, киргизи-
хакаси, вперше згадані  в праці "батька" китайської історії  Симацяня "Історичні записки" (99 р. до
н.е.) й фіксовані тут китайцями аж до ХІІІ ст. [Потапов 1953, 80—81]. Наприкінці VІ ст. вони мали
другу за значенням у Північно-Східній Азії державу (зі сходу обмежовану Байкалом, з півдня -
Тибетом), у якій 569 р. стає відомим етнофоронім "хергис", як наслідок монголізації (к > х), змішу-
вання ненаголошених (ы // e), приглушення фіналей (з > с); [Позднееев 1895, 101]. Самоназва кыр-
гыз зустрічається в єнісейських та орхонських (над р. Орхон - правою притокою Селенги; Монголія)
рунічних пам’ятках V—VІІІ ст. (за іншими відомостями, VІІ—ХІ ст.), а її китайська транскрипція,
як зазначалося,  - ще в літописах ІІ ст. до н. е.

У 555 р. всі народи Центральної Азії, зокрема кидани // -і Західної Манчжурії та єнісейські
киргизи, опинилися під владою тюрків, які  576 р. взяли Боспор (Кубань-Керч; урочище Кубань,
назву якого пов’язують з іменем татарського родоплемінного підрозділу кубан, є ще на західних
схилах гори Кокташ у Криму [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 76],  а 581 р. обложили Херсо-
нес (Південно-Західний Крим).

За часів Тюркського каганату (середина VI - 1-ша пол. VІІІ ст. н. е.) киргизів локалізують на
межі з країною Жужань західніше північного берега оз. Байкaл [Гумилев 1967, 17; Агапов 1979, 87].
У цей період поселенці Мінусинської улоговини, зайнятої киргизами, були хліборобами-скотарями.
А ще 536 р. на Алтаї посилюється один з вождів тюркського племені Ашина Туминь (пор. с.
Тумень, оточене такими селами, як Курінь, Половиче й Мокша на Рівненщині, а також с. Тумин на
Волині), який стає першим главою тюркського каганату, створеного 552 р. У 70-ті рр. VІ ст. тюрксь-
кий каган Кігінь розширив межі своєї держави до Амудар’ї, Аралу, Кавказу (пор. північнокавказьке
плем’я черкасів у тюркському геноніміконі), Азовського моря  (підкоривши булгарсько-хозарські
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племена) й Візантії. Тюркський каганат занепав у 2-й половині VІІІ ст. Перед тим він охоплював
землі киргизів (хакасів  верхів’я Єнісею), Туви й Центральної Монголії, сягаючи східних берегів
Байкалу, підкорив отуз-татарів, спрямовував тюрків-огузів до Середньої Азії та сприяв етнічному
оформленню туркменів, казахів, а серед алтайців - родів, імена яких відбивають назви каганатських
макроплемен: Тиргеш, Кыпчак, Толес, Туба, Кыргыз та ін.

У середині VІІІ ст. уйгурський хан став володарем 10 племен уйгурів (он-уйгур) і 9 племен
огузів (токуз-огуз), а 758 р. було приєднано й єнісейських киргизів. Кінець уйгурському каганатові
поклав 840 р. саме один із киргиз-каганів. До влади прийшли киргизькі аристократи ("хакаси" ки-
тайського літопису), панування яких тривало до початку Х ст. Киргизи були сусідами алтайців, а ті
- кимаків, царя якого називали хаканом. Нагадаємо, що серед "руських"  цієї доби й пізніше були
князі, царі, хакани, кагани й "вожді" (аж до... Кагановича включно; патронімічний суфікс -ич став
надбанням східних вельмож ще до Київської Русі). Західні кимаки звалися кипчаками, частина
яких згодом проникла в Крим, де про них ще й досі нагадує місцева топонімія. Тюркомовні киргизи
Алтаю були носіями високої культури (прибуткове скотарство; зрошувальне рільництво; бруковані
шляхи; ремесла, зокрема гончарне, ковальське, ювілірне; олово — , срібло —  й золотодобування;
"міжнародний бартер"; руніка; приймання данини у формі хутро —  та  металовиробів).

У Гірському Алтаї, як і в Притяньшанні, Україні та інших теренах, існують топоніми з компо-
нентом Кыргыз- // -с- // -ц-. Так, наприклад, Кыргызаком називаються алтайські стоянки поблизу
населених пунктів Баликтуюл, Кыргыс та ін. Алтайське -ак тут, за О.Т.Молчановою, —  це афікс
"зменшеності". Отже, Кыргызак формально  —   "маленький кыргыс" і, таким чином,... не стосуєть-
ся людей, бо вони не можуть бути постійно "маленькими". Це нагадує ситуацію з відомим нам з
автопсії передхортицьким Кічкасом, пояснюваним деякими етимологіями як "Кічік ас", тобто "ма-
ленький осетин" (?; ойконіми Біюк Ас і Кучук Ас, пов’язувані одночасно з черкесами, монголами та
ногайцями, дійсно є в Роздольненському районі Криму [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 100];
однак щодо Кічкасу, зафіксованого як *Коч кош  Михалоном Литвином, то, гадаємо, для нього,
спершу кочового Коша (пор. кош // *кос), михалонівська етимологія здається типологічно прийнят-
нішою. Алтайський Кыргыс (Кыргыста)  —  це й річка, й ручай, й озеро. Перша серед них є лівим
допливом Курагана в населених пунктах Маргала та Усть-Кокса (на цьому тлі, назва західносибі-
рського м. Кургана, де я марно 1946 р. шукав курган, що нібито спричинився до виникнення цього
урбаноніма, може походити й із *Кураган?). Велика  (в оригіналі Большая або Улу) Кыргыста й
Мала(я) Кыргыста — це річки близько  населених пунктів Маріїнське, Топуча й Барагаш, а Кыр-
гыцкий лог — у  селищі Владимировка. І все-таки, за Молчановою О.Т.: "тюрк. кыргыс  — етнічна
назва. Кыргыс на Алтаї в сучасному розумінні — це не росіянин і не алтаєць, а середньоазіат,
часто казахів називали кыргызами. Кыргыс - назва сеоку (роду — О.С.) в алтай-кижі" (ал-
тайців). Учені неодноразово робили спроби етимологізувати це слово. Але... На думку С.Є.Яхонто-
ва, киргизи згадуються в китайських "історичних творах під назвою (1) гэгунь, (2) гяньгунь; пізніше...
гегу й хягясы", відбиваючи одну й ту саму (часом, не гунську?) вихідну форму та розглядаються
китайцями "як рівнозначні" [Молчанова 1979,  257]. Отже, сучасні дослідники семантику й конкрет-
ну етимологію етнонімів уперто обходять мовчанкою. За сучасними уявленнями, киргизщина вхо-
дить до системи так званих алтайських (ширше урало-алтайських) мов, а мови уральські, як
відомо, охоплюють фінно-угорсько-самодійську групу [Рясанен 1955, 15—16]. Що ж до алтайсь-
ких, то вони діляться на дві групи: тунгусо-манчжурську й тюрксько-монгольську (змішуючи c ~ š
[// s]). Остання,  відповідно, розпадається ще на монгольську (r ~ l) і тюркську (z ~ š [// r ~ l]).
Тюркська теж роздвоюється на  західно- [r ~l // z ~ s] і східнохунську  [z ~ š], а  ця ділиться на
уйгуро-огузьку [z ~ s]  і киргизько-кипчацьку [z ~ š ; d // t]. І лише тут на арену виходить киргизька
мова, маючи свої етапи розвитку: стародавньокиргизький (V—Х ст. н. е.), середньо- (Х—ХV ст.) і
новокиргизький (до ХV ст.) [Баскаков 1969; прилож. 2].

На одній з історико-географічних схем, укладених Л.М.Гумільовим, західніше оз. Байкал, де
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виник Киргизький каганат, приблизно по трасі теперішньої Транссибірської залізниці, давно (гадає-
мо ще за скіфської доби) сформувався динамічний західнодоцентровий етноланцюжок, націлений на
Україну і фактично доведений  Атилою до Каталаунських полів (Франція), а за кіммерійців, можливо,
— й до "туманного Альбіону" із значно пізнішим  відкладом кількадесяти киргизьких топонімів в
Україні. У складі цього ланцюжка ще в Азії фіксуються племена: телe (північніше оз. Балхaш, куди
формально тяжіють, вражаючи своїм повноголоссям: телеси  // телёсы — тюрки-тукю, теленги-
ты  — алтайці, телеуты  — казахи; можливо, телеги — тувинці  й под.; тут мимоволі напрошуєть-
ся до порівняння ще й етимологічно темне українське казкове Івaсик-Телeсик  та назви сучасних сіл
типу Телешівка на Київщині 1946 р., Телешниця-Ошварова й Телешниця-Сяння на тогочасній же
Дрогобиччині, Теліжинці в колишній Кам’янець-Подільській обл. (двічі), а також на Київщині, хyни
(сюди ж: хуну — назва народу, відомого з І тис. до н. е.; хунугури, згадані Йорданом у середині VІ
ст. н. е., гyни  — західна частка хуну та ін.  На картах Клавдія Птолемея ІІ ст. н. е. хунів розміщено
вже на підступах до Дніпра, приблизно на Київській паралелі (пор. ще хынова "Слова о полку Іго-
ревім", яку, до речі,  дехто пов’язує з уграми). Ланцюжкове вар (північно-західніше Аралу; пор. ще
варзоби — етногенонім тюрків-тюг’ян та вар-сарджяни - киргизів) прив’язували до літописно-
переяславського м. Варина з назвою не зовсім ясного походження (посесив від *Вара?), але інколи
гіпотетично продовжуваного в сучасній Варві, що на Чернігівщині. Далі йдуть ýгри (в пониззі р. Яїк,
вона ж Джай(ік), сучасна Урал), що, як тюркізовані, є в узбецькому племені кутчі; літописи ж княжої
доби фіксують угорські  трансукраїнські міграції, котрі проходили й поблизу Києва [Моця 1979, 5].
Утургури  (очевидно, залишки колишніх гунів) тяжіють до району теперішньої Тамані (1."taman...
стародавній тюркський титул... в орхонських (! — О.С.) написах" [Менгес 1979, 151; Добродомов
1973, 129—133]; 2. алтайською таман — "підошва гори" [Баскаков 1969, 68]; 3.  сербською та
хорватською - "темний"; 4. у казахів є ще етногенонім таманбай, схоже, від антропонімного поход-
ження [Лезина, Суперанская 1994, 363], до Тмуторокані, а в цілому — до басейну р. Кубані та
Азовського моря. Більш західні кутургyри, за Л.М.Гумільовим, — це вже булгари Північного Азо-
во-Чорномор’я. Ця ланцюжкова траса в Україні сягала гирла Дунаю, де, додамо від себе, до пе-
ченігів жили ýгичі // угличі // улучі з традиційною слов’янською етимологією, яка успішно конкуру-
вала з тюркською (пор. улу— туркменський, улус та улачи— узбецькі етногеноніми), а  д.-укр.
етимон "угълъ" //  "кут" // "Лукомор’я" дозволяв розуміти, звідки взялася тут остання в цьому ряду
тюркська калька-назва тамтешнього Буджака. Між Дністром і Прутом мешкали й тuверці (в
цьому плані досі ніхто не цікавився узбецькою етнородовою назвою тыбыр, як і римським потамо-
німом Тибр, перенесеним чомусь у басейн Дністра на Поділлі; більш поталанило урбанонімові Тиврів
на Вінниччині). А все тут кінчається таємничим ареалом (див. далі) топонімів, який у ХVІІІ ст.
належав ногайським татарам [Аркас 1991, "Карта  земель або Вольностей Війська Запорожсь-
кого Низового у 1770-х рр."] з назвою, похідною від імені хана Ногaя, один з попередників якого
фіксується в Телеyтському ханстві поряд з киргизами  492 р. Після приєднання Кримського хан-
ства до Росії ногайців переселено на Кубань, де вони заходами архигеніального О.Суворова  майже
всі припинили своє існування. Лише частка їх збереглася над Тереком. Ще по Другій світовій війні
про них нагадувала назва м. Ногайська на Запоріжжі. Та й вона щезла.

Крім західних, киргизи мали більш доленосні ("завоювання батьківщини") південні або
памірські міграції, на трасі яких 581 р. виник, відколовшись від Тюркського, так званий Західно-
тюркський каганат у Семиріччі (басейн р. Чу,  столиця - м. Суяба:  з тюрк. суй та  перс. аб "вода,
ріка" [Бартольд 1977, 568; Агапов 1979, 87, 240]. Як уже зазначалося, китайці звали стародавніх
тюрок - ту-кю (за ін. транскрипцією,  тугю; [Агапов 1979, 89, 240]). Як уже зазначалось, китайці
звали стородавніх тюрок — ту- кю- (за іншою транскрипцією, тулю [Агапов 1979, 14, 89], що
розшифровується то як тюрк- // турк- + -ют, тобто "сильні, міцні", з монгольським суф. мн. -ют
[Гумилев 1993, 22], то як "люди", а може, й "пани". "Слово "тюрк", —  пише Л.М.Гумільов,—  за
1500 років кілька разів міняло значення". У V ст. так звали орду, об’єднану князем Ашиною; у VІ—
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VІІІ ст.— це тюркомовний народець, сусіди-одномовці якого тюрками не звалися. Араби звали тюр-
ками всіх кочовиків Середньої й Центральної Азії, незважаючи на мову. Рашид-ад-Дин започаткував
розподіл тюрків і монголів за мовною ознакою, а тепер "тюрк"— "це... лінгвістичне поняття", без
урахування етнографії та генези, бо деякі тюркомовці засвоїли "тюркщину" від сусідів [Гумилев 1967,
24]. Об’єкт своїх студій Л.М.Гумільов зве тюркютами — тюрко-монгольську суміш V ст. Кирги-
зи (гегу) Хакасько-Мінусинської улоговини 630 р. належали до Танської імперії (Китай), а 641 р.
входили до тюрк(ют)ського каганату, разом із басмалами Джунгарії,  алтайськими кипчаками (гідро-
німи цього кореня є в Криму), племенами Над’єнісейщини та південного Тарбагатaю [Гумилев 1967,
217, 230]. У VІІ—VІІІ ст. у степах верхнього Єнісею виникає оригінальна кресова культура кир-
гизів, не схожа (!) на тюркську та уйгурську (див. вище). Хырхысы фігурують у хакаському фоль-
клорі як корінне населення Середньої Над’єнісейщини (а тотожній родоплемінний підрозділ є в складі
хакаських племен сагай, хаас і хизил). Хакаси й тепер звуть тамтешні середньовічні поховання
киргизькими могилами. До російського "аншлюсу" вони йменувалися хоорій, а ще в минулому столітті
алтайці, тувинці, котти (!) й камасинці звали хакасів та Хакасію — х- // Хоорай [Агеева 1990, 18];
етногеноніми хор // кор, хорланды (перекручення?; пор. туркменський рід ламбе [Лезина, Суперан-
ская 1994, 284], хоррам // -н, хорасан, хорта (!) відомі в туркмен  [Лезина, Суперанская 1994,
417—418]; чи не сюди ж етимологічно належить і назва острова Хортиця на Запоріжжі, яка має
свій континуум у формі Кортица (!) аж на Новгородщині? Цікаво, що на Середній Наддніпрянщині,
зокрема в регіоні басейну р. Хорол, місцева гідронімія ще й досі зберігає ряд похідних від *Kaqanlyk
"каганат",  який на місцевій основі дав варіанти: Кагамлuк, Кагальнuк, можливо, Кагарлuк ("ро-
тацизм"(?) є й інший (пояснення). Там же на Полтавщині зафіксовано три села під назвою Кагам-
лик, а с. Кагальничани ("вихідці з Кагальника"; тепер Єлисаветівка) — є на колишній Ізмаїльщині,
Кагарлик — на Київщині, на Кіровоградщині зустрічається двічі, на Одещині та Чернігівщині (су-
часна Галиця).

В.А.Никонов писав: "Група ономастики Інституту етнографії АН СРСР обговорювала цікаво-
го листа Чернігівського обласного музею (від 16.VІ.1967): Звертаємося до Вас... з такого питання: з
давніх часів у народі побутують назви-прізвиська, якими наділено людей різних країв та областей -
колишніх губерній... Так, наприклад, чернігівці (уродженці Чернігівщини — колишньої Чернігівської
губернії) здавна називалися каганцями. Якщо солдат у царській армії, відповідаючи на питання:
"Звідки ти родом?"—говорив, що уродженець Чернігівської губернії, то зразу чув у відповідь: "А!
каганець"... Просимо... повідомити: як треба розуміти...назву-прізвисько чернігівців— каганець?"
[Никонов 1970, 7]. Автор цієї інформації відійшов у вічність, лишивши питання без відповіді, яка
могла бути й такою: свого часу Східна й Південна Україна входила до різних тюркських каганатів,
підпорядковуваних каганам: гунському, аварському, хозарському, печенізькому, половецькому, мон-
голо- й кримсько-татарському. Межа одного з них (чи тільки одного?) на південному сході проходи-
ла по лінії, окресленій реконструктом *Каqanlyk, а населення цих територій звалося "каганцями",
як, скажімо, жителі Гетьманщини—гетьманцями, Запоріжжя - запоріжцями (не "запорожця-
ми"!), Кубані - кубанцями, Дону—дінцями тощо. Село Каганець є на Харківщині неподалік Пе-
ченігів, Печенізького, Каравану та Козарівки.

Що ж до Киргизького каганату Сибіру, то його північно-східний кордон  ішов у напрямі до
курикaнів (рос. курыканы —середньовічне плем’я, відоме з початку н. е.; пор. ще кур  // кул в
узбеків, туркменів, казахів // куль у башкирів, тувинців, узбеків і хакасів), а також киргизькі родоп-
лемена: кур-айгыр, курак (у казахів—кулак), кураш, курачбек (у "кочових узбеків"—кулачи, -
джи, -хи, фуладчи, пулатчи), куран-найман (і кулан-сарик; у казахів—кулан-кипчак), кургак,
курама-кыпчак, курман (пор. у племені отуз-огул хурман-ходжа; у каракалпаків і ногайців —кул-
ман); у печенігів—куря; а кан—в алтайців, хакасів (у них же ханг), туркменів; у ногайців—хан
[Лезина, Суперанская 1994, 267—270, 412]; пор. р. Кур, жителі куряни, м. Курськ на Курщині
(Росія). Курикани жили у верхів’ї Ангарu, котра витікає з оз. Байкaл  (пор. у Криму р. Ангара, вона
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ж Ангар // Янгар,—права протока р. Салгиру, номінативно пов’язувана з киргизьким генонімом
анар, а також оз. Бакал і р. Бакал-Су — ліва протока Алми, яким відповідає киргизький родопле-
мінний підрозділ бакал; тут же відоме караїмське прізвище Баккал [Суперанская, Исаева, Исхако-
ва 1995, 64, 84—85, 111]. Сибірська  межа киргизів ішла повз сучасний Красноярськ [Гумилев
1967, 264], назва якого вказує на поклади малиново-червонястого марганцю, здалека видного в
місцевих ярах (чи не звідси йде "малинова" символіка в козацьких, наприклад кубанських, військах
й українськопісенна червона китайка, що покриває козака на Божій дорозі?).

Хагаську державу 758 р. завойовують уйгури й відомості про неї зникають  [Позднеев 1895,
101]. А у VІІІ — на початку ІХ ст. тут загострюються міжконфесійні стосунки й киргизи воюють з
Уйгурським каганатом. Врешті уйгури приймають  буддизм (занесений через Тибет з Індії), карлуки
- іслам; киргизи—тибетську віру бон, а переселившись на південь — теж іслам; "кидaни
окитaюються"  [Гумилев 1967, 303]. На цьому тлі, очевидно, форма "кідані", вживана деякими
авторами стосовно народу, належного "до кочового світу Євразії... на степових просторах від Дунаю
до Амуру", вимагає узгодження з традиційною [Софронов 1993, 3]. Мало кому відомо, що назва
цього народу в українську топонімію давно ввійшла як "Кидани" (див. далі).  До речі, домінування
киргизів на сході Центральної Азії на початку Х ст. перебирають китаї, вони ж кидани, а ще—
"чорні китаї" (кара-китаї з центром у північному Китаї). У першій половині ХІІ ст. китаї  оволод-
іли Семиріччям, Алтаєм та єнісейськими киргизами. За переказами,  цей русявий (!) народ хлібо-
робів-бороданів і зброярів—кара-китаїв поселився на Алтаї, витіснивши корінний люд і там насад-
жуючи не тільки китайську культуру, а й китайську систему оподаткування, що й привело, врешті,
до занепаду краю. Їх витіснили (очевидно, частково аж в Україну) монголомовці-наймани (серед
перейменованих поселень в УРСР 1946 р. є не тільки хутір Киргиз і село Китай— центр Китайсь-
кої сільради на Ізмаїльщині, але й на тогочасній "Сталінщині" — хутор Нейман (форма німецька чи
транскрибована на німецькографічний лад з тюркського Найман?). Давно помічено, що в німецько-
тюркських переселенських районах топонімія вражає не тільки численністю однотипно-композитних
утворень, а й наявністю омофонів // омографів; пор., наприклад, буджацький Аккерман, сучасний
Білгород-Дністровський, кримсько-караїмський антропонім Нэйман, термін аламани та ін. Близь-
ко півтори дюжини топонімів із компонентом Найман—зафіксовано й здебільшого перейменовано в
Криму [Суперанская, Исаева, Исхаков 1995, 104, 112]. Слово найман збереглося як етногенонім  у
сучасних алтайців. Кінець пануванню найманів поклали тут на початку ХІІІ ст. татаро-монголи
Чингісхана [Алексеев 1976, 81—101], котрі захопили багатьох із них у  свій далекозахідний похід. У
той же час на Алтаї етнонім хагас міняється на киргиз, а його носіями править якийсь Урус(?!)-інал
(пор. геноойконіми Урус, Урускоджа та Урус-Нуку, пояснювані на кипчацько-урусопській // -бській,
узбецько-нукуській та іншій  основі в Криму); родоплемена урус зафіксовано ще в племенах байули
(звідки прізвище Баюл олімпійської чемпіонки з України),  джитиру, кирей у казахів > ~ укр. Кирій
(родоплемінні назви на Кирей- // Керей- // Кереит-, пов’язані з монголо-тюркським, зокрема й кир-
гизьким етногеноніміконом, зафіксовано в Криму близько 10 разів).  Форми на Киріїв- // Киреїв- є
на Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині [Суперанская, Исаева, Ис-
хаков 1995, 102]. Пізніше киргизи виходять на китайсько-антимонгольську орбіту, часом дістають
незалежність або підтримують зв’язки з Яркендом, Кашгаром, "кайсацькими" ханами. російська
влада за допомогою податкової політики  витісняє киргизів у  степи, до татар, за межі імперії.

Факт — сибірським киданам, що "окитаїлися" (див. вище), в Україні відповідають аж три
села: Киданів, Киданці (Тернопільщина) та Киданівка (Київщина). Посесив Киданів на Бучаччині
йде поряд з орієнталізмами: Барuш (пор. Баришівка Київської обл.; важко судити про етимологію
назв, відомо лише, що в українському лексиконі є запозичення з тюрк. бариш, яке вказує на високі
торгові прибутки; цей апелятив може стати й антропонімом Бариш, про що свідчить суфікс-посесив
-ів- < -oвъ) й Курдибанівка (суфіксальне утворення від *Курдибан; етногеноніми курд і панг є в
туркменів [Лезина, Суперанская 1994, 110, 268, 324]. Топонімізований китойконім Киданці на Зба-



Киргизи (resp.  тюрки) та Україна: Таємниця буджацького ареалу

116 Східний світ №2 ‘ 2000

ражчині вказує на прибульців з якогось *Кидану. Тут до східних, часом трансукраїнських, запозичень
належать ще села Чумалі й (опосереднено) Базаринці ("вихідці з котрогось Базару"), що функціо-
нально добре пасує до ойконімів із компонентом Бариш-. Західне Поділля має чимало орієнталізмів,
вужче тюркізмів, або навіть слов’янізмів — указівок на предмети та явища Сходу, наприклад, села
Базар, Кальмуки ("калмики"; пор. ще караїмське прізвище Къалмык та населений пункт Кал-
мык-Кара в Криму [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 111], Половці (двічі; назва кипчаків на
Русі; Крим—основна територія поширення тюркізмів вУкраїні — калькованих, як і торксько-печен-
ізьких, утворень не знає) у районі Білобожниці; Гайдаки (від східного "Гайдa!"; сюди ж гайдамаки)
— в Буданівському районі (пор. генонім будана в узбецькому племені локай [Лезина, Суперанская
1994, 130; 327]; Торське (в основі тюрк. етнонім торки, вони ж (г)узи, належні до племені огузів)—
у Заліщицькому; Турчин (= укр.  "турок")—у Заложцівському; Кабарівці (пор. кабары // кавары -
хозари ) – у Зборівському та кілька Майданів (крім відомого апелятива, майдан— це ще й етноге-
нонім у киргизькому племені саруу). Тюркська онімія свідчить про можливість неслов’янського
походження назв як дінського, так і подільського Чорткова; пор. кирг. геноплемена чертке //  -ике
// -ыке  й под. [Лезина 1994, 196, 286, 386, 430].

Торки (вони ж узи у Візантії, гузи - на Сході [Моця, 110]) належать до етносів, які ще в Сибіру
тяжіли до прабатьківщини киргизів (resp., тюрків), звідки етноруронім Торки на Львівщині, Торків
–ойконім-посесив на Вінниччині, Торчин - типовий ойконім-етнофоронім у Вінницькій, Волинській,
Житомирській (тричі) й Рівненській обл., Торчиновичі –давній слов’янізований патронім на -(ов)-
ичі–з Дрогобиччини 1946 р., Торчиця – фемінізований ойконім-етнофоронім, а також ойконім у формі
релятивної словосполуки Торчицький Степок–на  Київщині. В Україну торки прийшли на зміну
печенігам  (пор. рос. печенег – огузи) [Лезина, Суперанская 1994, 326] і їх  записано до літописів з
означенням "переяславські" та як мігрантів у напрямі до гирла Дунаю, де ще й досі можна легко
"віднайменувати" численні орієнталізми [Моця 1997, 11]; пор., наприклад, на колишній Ізмаїльщині
села Аккембет, Акмангит, Анадол, Гасан-Батир, Карагач, Каракурт та ін. (всі перейменовано
1946 р.). Це цікавий регіон в етногенонімному (не плутати з етногенетичним) плані. Насамперед
тому, що в ньому жили: черкеси (в однойменному селі Лиманського району); якісь (можливо!?)
сарати (в с. Сарата Саратського району: у тюркському геноніміконі є сарат-мінский рід, на-
лежний до башкирського племені мін); татари  (пор. єдиний в Україні ойконім Татарбунари
Татарбунарського району, в якому зберігся компонент Татар-, а переназвано таких в Україні близько
30, не рахуючи похідних, наприклад, назв сільрад, районів тощо [Лезина, Суперанская 1994, 342].
Зараз живуть: українці (переважно; пор. с. Ново-Українка колишнього Бородянського району), зок-
рема нащадки славних запорожців (чи не сюди належить, наприклад, назва  с. Козацького, що на
Старокозаччині?); росіяни (с. Русько-Іванівка того ж Старокозацького району, а серед них і
козаки-некрасівці – в с.Старокозаче у центрі того самого району, а також у Новій Некрасівці
Суворовського району); болгари (м. Болград та його регіон); молдовани  (пор. с. Молдова, тепер
Крутоярівка, Старокозацького району на Ізмаїльщині); румуни, албанці-арнаути (три назви насе-
лених пунктів з основою арнаут- скасовано в Миколаївській та одну в Херсонській обл.); цигани-
"фараони" (с. Фараонівка на Старокозаччині;  у місцевому гагаузькому діалекті ще в минулому
столітті зберігалася форма етноніма цигани, близька до  давньотурецько-перської [Дмитриев 1962,
206]. Не так давно тут зроблено спробу відродити гагаузьку мову, а також (у межах Молдови)
створити Гагаузьку республіку. Гагаузів в Україну й Молдову переселено в кінці  ХVІІІ — на
початку ХІХ ст. з Болгарії, а  туди – чи то з України, чи то (мовногіпотетично) з Туреччини, а то й  з
якоїсь іншої отуреченої частини слов’яно-православних Балкан. Цікаво:  якщо ойконіми Киданів і
Киданці на Тернопільщині супроводжує с. Половці, то Киданівку на Київщині (вужче, Богуславщині)
– хутір Половецький, розміщений поряд із Саваркою (пор.: савар(и) // савир(и)–гуни; савир - бул-
гари й хозари; сувар, савир // сапир // сабир –хозарський  союз [Лезина, Суперанская 1994, 330] (та
Карандинцями (каран - шорці, диным - туркмени [Лезина, Суперанская 1994, 165, 217]). А по-
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ловці серед варіантів своїх етнічних назв мали й слово гузи, схоже на гагаузи. У Тарутинському й
Арцизькому районах Ізмаїльщини (давніше Буджак; тут зафіксовано спроби звати місцевих ук-
раїнців "буджаками") й містяться  географічні об’єкти, імена яких примусили розпочати цю розмову
(див. далі).

Уже відомі нам орхoнсько-єнісейські пам’ятки V—VІІІ ~ VІІ—ХІ ст. знають, крім киргизів, у
басейні Сирдар’ї ще й кенгерeсів (рос. кенгересы, кангары, хангакиши – печеніги; канглы, хан-
ка-киши, кенгересс - тюркські середньовічні об’єднання [Лезина, Суперанская 1994, 231, 306]), з
якими у 710—711 рр. воювали тюргеші (середньовічний народ). На цьому етнонімному тлі, здаєть-
ся, треба розглядати назву с. Кендерешів  < *Kengeres-, належного 1946 р. до Мукачівського округу
новоствореної Закарпатської обл. й перейменованого на Коноплівці з подачі якогось досить освічено-
го консультанта.  За Л.М.Гумільовим, кенгереси (// кенгереші; пор. аналогічні їм у фонетико-сло-
вотвірному плані згадані щойно тюргеші)– "це не хто інший, як печеніги, самоназва котрих була
кангар" (в іншому фонетико-афіксальному оформленні *кангал - кангли). Жили вони спершу вздовж
Канги [Федоров—Давыдов 1966, 135], тобто нижньої й середньої течії Сирдар’ї, де між карлуками
[Лезина, Суперанская 1994, 223, 261], що над Чорним Іртишем, і печенігами-кангарами лежав
широкий степ, заселений кипчаками. Звідси назва степового Казахстану: Дештікипчак (частіше,
Дешт-і(-)Кипчак. – О.С.) – Кипчацький степ. Тут кипчаки асимілювали кангарів-канглів (за
В.В.Радловим : "Кыпчак [Osm.] древнее западно-тюркское племя или государство; по Рашид-ед-
дину (! – О.С.) и Абулгази" від "древне-тюркского кыпчак "пустое дерево"; Кіпчак = Кыпчак "Уз-
бекский род"; название кочующего племени  между Кокандом и Хивою" [Радлов 1899, 844, 880]; у
Європі - це комани (пор. с. Комань на Чернігівщині; Новгород-Сіверський район, куди воно належало
1946 р., мав у своєму складі ще: села Араповичі, Чулатів, Печенюги, Бирине, Узруй; пор. ще кримсь-
кий ойконім Арап, пов’язуваний з тюркським генонімом араб // арап, відомим (з рядом похідних) у
"кочових узбеків" і туркменів [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 100; Лезина, Суперанская 1994,
84]), "а в Росії" (треба "на Русі":  "Росії" тоді ще не було. – О.С.) – половці. На південь, між Сирда-
р’єю та Амудар’єю, в пониззі, жили отюрчені арійці, найближчі родичі парфян - туркмени (їх "Повість
временних літ" знає як Торкменів; пор.: "Измаиль роди 12 сына, отъ нихже суть Торкмени [варіант
Тортъмени.–О.С.], и Печенъзи, и Торци и Кумани, рекше Половци, иже исходять отъ пустынъ"
[Повесть… 1910, 226], або гузи [Гумилев 1993, 61, 266—268].  Згадані тут Половци є предками своїх
європейських тезків (були, як і "першокиргизи", світловолосими!), з якими із змінним успіхом
воювали київські "великі" й провінційні "малі" князі, наприклад, новгород-сіверський "герой" "Сло-
ва о пoлку Ігоревім" Ігор Святославич. Аналогічно й середньоазійські печенiги – це предки над-
дніпрянських; пор.: "Кенгереши, с которыми воевали тюргеши, не что иные, как печенеги, обитав-
шие в низовьях Сыр-Дарьи и до перехода на запад называвшиеся "кангар", что означало благород-
ство и храбрость" [Гумилев 1993, 345]. Печеніги (у Візантії й на Заході - пацинаки, або "пачина-
жити", а на Арабському Сході–баджнак) в Азово-Чорномор’ї з’явилися в ІХ ст., Русь атакували
915 р.; Святослава Завойовника, що, ліквідувавши хозарський союз (у Криму бiля Гурзуфа є бугор
Хозари, рос. Хазари [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 77]), відкрив їм шлях на захід, убили 972
р.; але у 993 р. потерпіли поразку під м. Переяславлем (з чим народноетимологічно пов’язують
назву останнього: руси, мовляв, тут "перейняли славу"; насправді, це *-jь-посесив від антропоніма
Переяславъ); а створивши новий племінний союз (у Середній Азії вони входили до надаральського
об’єднання тюрків-огузів), зазнали краху 1036 р. Печенігів змінили торки, а цих - половці [Моця
1997, 11].

У 679 р. тюрки китайської імперії повстали; й навіть звідусіль оточені ворогами, зокрема
табгачами  (стародавні тюрки, вони ж тамгадж) [Лезина, Суперанская 1994, 359], токуз-огузами,
куриканами [Лезина, Суперанская 1994, 270], отуз-татарами, китаєм (киданами), киргизами
та ін., перемогли. Та й  уйгурський союз, як і Тукюйська імперія 682-745 рр., об’єднував лише її
східні племена.  Відокремлення західних тюрків ослабило уйгурів і спричинилося до їхнього розгро-
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му 840 р. киргизами та виникнення киргизької великодержавності, що проіснувала до Х ст., тобто
до вторгнення кара-китаїв з Монголії, яке започаткувало переселення киргизів на Тянь-Шань (а
китаїв–на Захід?). Отже, в  ІХ—Х ст. західніше куриканів (Західні Саяни), розміщених навколо
Байкалу, процвітав Киргизький каганат, маючи розвинену мову, письмо (так звану єнісейську "рун-
іку"), культуру,  державу. Тоді ж згадують і пам’ятки урочища Суджа ([Баскаков 1960, 40] пор. м.
Суджа біля російсько-української межі).

На згаданому етнічному ланцюжку шлях вів до аналогічного Киргизькому Хозарського кага-
нату, обводнюваного Каспієм (пор. етногенонім каспан у казахських канлів), Азовським, або Мео-
тидою (від етноніма меоти), і Чорним (Понтом Евксинським) морями, а також ріками Яїком //
Джаїком (сучасне Урал; та ж сама структура, що й у назві Арал, відбитій  в етногенонімах: аралат
— "аральський кінь" у "кочових узбеків" та аралбай — "аральський пан" у каракалпаків), Волгою
(Ра, вона ж Ітиль // Єдель і под.; пор. генонім ителы) та її притокою Камою (що нібито витікала з
країни Киргиз?; пор. етногенонім камай у киргизьких  багишів [Федоров—Давыдов 1966, 139; 37,
84, 192, 205, 225]), Окою (< *Ак?), Кубанню (пор. родоплемінні назви половецьких кубанів, ал-
тайських ку-банів // ку-манів і под.),  межовим Доном (Рутою, Танаїсом, або Таною; пор. етногено-
німи: донгак // -гот у Туві; донгузли // -мезглер // -крик — у Туркменії, донкой - у казахів. І хоч
переконливих зв’язків із Доном тут поки що не виявлено, все ж не  позбавлено інтересу те, що
утворення на дан- знову ж припадають на туркменську — дана ата // -ажа // -атмыш // -грык
(пор. вище донкрик!), дане;  казахську — данбай // -дак - і  сусідню з нею киргизьку мови —
дангдыбай, дан жебес і данияр. У тюркському етногеноніміконі є ряд утворень на тан(а)-, аж 14 їх
у казахів; тана (<  іран. *danu- "вода, ріка") серед них повторюється в туркменів та узбеків; сюди ж
(русифіковане?) таня, таны, танас (<  гр. Tάναις "Дін") // танаш, танабуга ("р. Буга"?) // тана-
бука, танат //-ар, тана бакты // танбакты, танабаласы та ін.; у якутів є рід тантарбанський,
в алтайців  - два (тан(г)ду // -ы), у башкирів –три (у племені киргиз є рід танкей), в узбеків:
тангут // танкут // -кыт  та ін.–всього шість; у каракалпаків – п’ять (зокрема, танке); в турк-
менів–шість, напр., тана кисарка та ін.; тангауром звалося одне з племен печенізько-огузького
об’єднання; пор. ще киргизькі роди: танрык і таныбек (обоє в племені мунгуш), танкул і таны-
лалды (в багишів), а також тант у ногайців  українських степів   [Лезина, Суперанская 1994, 117,
149, 166, 258, 363—365], над Дніпром // Данапрісом (Узою, Варухом, а раніше Борисфеном) і Півден-
ним Бугом (Бука?).

Киргизи, які сформувалися серед чи не найсхідніших на той час тюрків, поступово пересели-
лися, крім Киргизстану (пор. рід ички-кыргыз у киргизів), ще в Узбекистан (пор. рід карауз в
узбецьких кипчаків: хан Узбек, звідки етнонім узбеки, походив з племені узів, від якого лишився
цей "чорний" // простонародний рід), Таджикистан, Афганістан, Пакистан (раніше частина Індос-
тану; пор. рід индустан у киргизів (Лезина, Суперанская 1994, 189, 193, 220, 221), Казахстан
(пор. роди казак і казах у киргизів) та ін., а до того, як зазначалося, мешкали в Гірському Алтаї (рід
кыргыз був в алтайців, самоназва алтай-кижі; варіант кыргыс – у тувинців, хакасів та ін.), у
Монгoлії (було плем’я монголдор у киргизів; до речі, в цьому племені був рід кара-таман; чи не
звідси топонім Тамань басейну Кубані?) та  Китаї (рід кара-кытай також був у киргизів), а тому
історично належать до різних антропологічних груп монголоїдів, а насамперед – до південносибірсь-
кої (турaнської; пор. генонім туран в узбецькому племені кенегес і хакаському – сагай [Лезина,
Суперанская 1994, 199, 215, 279, 392] змішаної (!) раси. Їхня мова входить до кипчацької підгрупи
(етнонім, транскрибований російською як кипчаки // кыпчаки, відомий з ІІІ ст. до н. е.; пізніше його
зафіксовано як окремий народ із субетносом ак-кипчак "білий, очевидно, привілейований, кип-
чак", а ще в "кочових" та осілих узбеків,  де є субсубетноси ак-кипчак, таза-кипчак і кипчак-казак
у племені кипчак, кипчак-туркмен – у племені туркмен, а також кипчак-сарай – у племені
сарай; аргын-кыпчак – у казахів; ак-кыпчак і кара-кыпчак, сарыш-кыпчак, аслы-кыпчак, сай-
кан-кыпчак – у башкирів; у волзьких татар; у туркменському племені салор - група кипчагы; бай-



Східний світ №2 ‘ 2000 119

Стрижак О. С.

оглу-кыпчак, белдауз-кыпчак – у ногайців; илетон- // илетан-кипчак, каракыпчак // каракып-
шак (відповідно племена кыпчак-кытай і кыпшак) у каракалпаків; нарешті, кипчак у киргизько-
му племені солто; [Лезина, Суперанская 1994, 70, 85, 100, 116, 187, 215, 239] тюркської групи
(слово тюрк, уперше згадане 542 р. н. е., походить, на думку А.Н.Кононова, від д.-тюрк. тора
"народитися" й означає "людина"; пор. у цьому плані лише киргизькі родоплемінні утворення: тора,
торгай, торго // -й, торо // -к // -пок // -у // -ук // -тай; торки, торкаши, торгайлы й под. в
інших тюркських групах. Привертає увагу афіксальна група з компонентом -к-, зокрема утворення
на -ок, -ук // -юк, -ак тощо, характерні й для слов’янських мов. Можливо, сюди ж належать і лексе-
ми, похідні від туре "пан"? [Лезина, Суперанская 1994, 385—387]. Відомі "повноголосі" форми типу
торок, турук-, тюрюк, зокрема в киргизів -бакты ороз, байболот // байборот, аратай, кара-
бирикли <  карабиркли, численні назви на боро- // воро-, -полот і под. Усі тюрки практично
розуміють один одного без перекладача. За кочової епохи та в період великого переселення народів
занотовано випадки  "легких" переходів тюркських родів з одних племінних утворень до інших та
навіть незаконне використання чужих, більш  "престижних", етнічних імен [Агапов, Кадырбаев 1979,
240; Радлов 1989, 102, 105; Джанузаков 1982, 55]. Це алтaйська мовна сім’я (киргизів 1966 р.
відносили до гірськоалтайської  "підгрупи"). З оро-хоронімом Алтай номінативно пов’язуються
роди: в алтайців - алтай-кижі // -ші; казахів - алтай (племена аргин і кипчак) та алтай-аргын
(племені аргин; пор. рід алдай в узбеків; каралтай < * кара алтай — у туркменів; ардай <
*алтай? – у киргизів [Лезина, Суперанская 1994, 76, 78—79, 98, 104, 127, 138, 210, 215].

Як уже зазначалося, історію киргизщини поділяють на етапи: давній (до VІІІ—ІХ ст.), середній
(Х—ХV ст.) і новий — з ХV ст. Останній — на періоди: 1) ХV—ХVІІІ ст. — компактна локалізація
переселенських діалектів на півдні Киргизії та рівномірне засвоєння ірано-арабських запозичень; 2)
ХVІІІ — початок  ХХ ст. — діалектна диференціація; 3) радянський– консолідація племен у  націю з
єдиною літературною мовою [Языки… 1966, 482]. Віруючі киргизи –це спочатку шаманісти, потім
"боністи", пізніше мусульмани-(магометани- // мохаммедани-)суніти. Основним компонентом
початкової стадії киргизького етногенезу були гунни; пор. кримські геногідроніми: 1) (О)хун поблизу
Балаклави; 2) Хун // Суук-Су-Узень // Туак-Узень - назви лівої притоки Алачука, пов’язувані з родоп-
лемінним підрозділом хунь стародавнього народу теле [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 89].
Потім динлiни, усуни, саки (пор.: кримський геноойконім Сак(и) біля Євпаторії, пов’язуваний з
етнонімом саки, належним до стародавнього іранського народу. У складі киргизького етносу відомі
роди:  сакы, саке, сака; до речі, гуни й саки-іранці брали також певну участь і в українському
етногенезі [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 105]. За Тюркського каганату (VІ—Х ст.) пле-
мена, що потім увійшли до складу киргизів, формувалися в середовищі тюркомовного люду басей-
ну верхнього Єнісею, Саяно-Алтаю, Приіртишшя; у першій пол. ІІ тис. н. е., особливо після навали
татаро-монголів на Казахстан і Середню Азію, частина цих племен просунулася до центру й
західних регіонів Тянь-Шаню, а потім Паміру (сходження із монголо-татарської "стежки війни"?).
Саме на цій основі поступово сформувалася киргизька народність Притяньшання, об’єднуючи
тюркофонів Семиріччя, зокрема карлyків (варіанти: каллук  // -г // колук  // халлух // харлух  >
*харалуг, пор. с. Харалуг на Рівненщині й мечі харалужні в "Слові о полку Ігоревім"; чи не сюди
ж і карлык – можлива основа назви с. Карликівка, що на Миколаївщині, і рід курлукут у складі
узбеків, практично не відомих в Україні під основною своєю назвою [Лезина, Суперанская 1994,
223, 332–333, 413] та ін.

Типовим прикладом складності етногенезу тюркських народів є тісно пов’язанй з історією
хозарів, печенігів, половців, русів, золотоординців, ногайців, ойротів // джунгарів, узбеків, казахів
та киргизів (номінативного конкурента попереднього й гаданого ровесника наступного етносів) на-
род каракалпаків, або Країни Моря (Аральського), що живучи вздовж р. Сирдар’ї, з початку ХVІІІ
ст. поділявся на верхніх (джунгарських) і нижніх каракалпаків, крім яких, були ще бухарські,
сирдар’їнські  та ін. [Каипбергенов, 103—105, 184—187, 370—373, 395, 416, 450]. Постійні рухи,
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зокрема сезонні перекочівки, родо-племінні сутички, соціальні заворушення, міжетнічні війни й "транс-
континентальні" навали, захоплення й насильницьке приєднання чужих етнічних груп були причиною
як подрібнення й розпаду старих, так і вимішування  та формування нових етнородових мозаїк. Але
мовно вимішані тюрки більш або менш зберігали (а місцями й досі намагаються зберегти) свої
"кровноспоріднені" родові та родоплемінні структури, а також їхні назви. Тут кількість спільних (од-
нойменних) етногенонімів та, власне, мікроетнонімів обернено пропорційна архаїчності міжетнічних
зв’язків. Така ситуація, наприклад, у каракалпаків,– вони ж  у колишній Київській Русі чорні клобу-
ки, а семантично – "чорні шапки" // "чорношапочники"; етіологічно, гадають, названі так у пам’-
ять про численні й безперервні трагедії народу: сьогодні в них це трагедія Аралу; пор. ще, можливо,
з аналогічною семантикою залишок геть зниклого родоплемінного утворення каратулів (< *каран-
тулі?) на Київщині, вужче Переяславщині, де є села Великий (?) Каратуль і Мала (!) Каратуль
поблизу р. Карань, населених пунктів Кавказ, Гайшин, Ташань, а на Правобережжі - Трахте-
мирів // Терехтемирів, у назві котрого другий компонент з етногеноніму темир "залізо" (що його,
за приказкою "їсть іржа"; пор. Шевченків "Іржавець"), відомого ще в печенігів, знову ж у каракал-
паків; казахів, однойменних із козаками; узбеків, а найбільше –  в киргизів, зокрема в племен ади-
гине, де є ще й рід темиржан; басиз, бугу, саяк; солто – тут рід темир співіснує з родом темир-
берды, а в племені сарибагиш – рід темирболот із повноголосим компонентом у назві, характерним
для східних слов’ян (!); у мунгушів – темиркул;  рід каратунли, – звідки, можливо,  каратулі, –
він же кара-канглы, зафіксовано в узбецькому племені канглы [Лезина, Суперанская 1994, 213,
372]. Так от, у цих каракалпаків лише один генонім абас (// абыз) племен кенегес і кият перекли-
кається (мовно-історично збігається, якщо зігнорувати змішування // розподібнення губних б - в) з
хозарським аваз (варіанти: авыз, авыр та  авар - цікавий прояв ротацизму й, можливо, єдиний слід
тих аварів, про яких говорили: "погибоша, аки обре"; пор. ще авас у киргизькому племені багиш та
с. Абазівку в Україні на Харківщині, пов’язувану здебільшого з кавказцями-абазами // абазинця-
ми; другим нагадуванням про Україну, Кубань і Північний Кавказ у цій тюрксько-абхазо-адизько-
українській системі є етнонім черкаси, як називалися росіянами у ХVІ—ХVІІ ст. запорозькі козаки,
а то й усі українці, а до й упродовж монгольсько-татарської епопеї – ще й, гадають, чорні клобуки;
пор. у Середній Азії родоплемінні структури: черкез у туркменів, котрі брали участь у поході в
Україну (зрозуміло, через Північний Кавказ), черкес, чилкес, джехл-кес, чилкас (звідси горькі-
вський Челкаш?) - у кочових узбеків, черкеш, серкеш - у казахів-баюлів, а в Україні - близько
двох десятків лише ойконімів на Черкес- // Черкас- [Гагарин 1843, 57, 59, 60, 430]. Лише два
геноніми (той же Абас і Кабасан) у каракалпаків відповідають печенізьким Ава(з) і Qabuqsin (пор.
с. Ковбасин на Сумщині – посесив від українського антропоніма *Ковбаса чи народноетимологічне
пристосування тюркського Кабасан?). І зразу ж аж  п’ять половецьких генонімів (Карабиркли // -
бырклы // -бирикли  // -бёркли; Токсаба (є ще в казахів та узбеків, як токсава – в киргизів);
Кангуоглы (як кангароглы - у  кипчаків); Джузпан, Бурджоглы // (-а // -у //-у-оглу – в тих же кипча-
ків) // Анджоглы (// -у - на цей раз у кипча-гів!) відповідають стільком же каракалпацьким, вираже-
ним ще більшою кількістю варіантів (в укр. транскрипції – Кара-калпаку, Токсабі, Канглам, першій
частині назви Панг-кара й 2-й - Бугьоджейли, Шьовджейли і Манджули — прізвище Ман(д)жула
відоме в Києві — // Манджьойли); та чи не найбільше  паралелей і збігів з каракалпацьким геноні-
міконом зафіксовано в територіально близьких ногайців: Ктай  (скорочення від Китай), Кангли,
Иргакли (рос. Ыргаклы; є ще в узбеків), Конграт (є також у казахів, узбеків, киргизів; а ще надцять,
не менше 16 разів – у топонімії Криму, з них  раз у формі Баш-Киргиз-Конрат [Суперанская, Иса-
ева, Исхакова 1995, 103; Лезина, Суперанская 1994, 206, 381—382] // Кунград // кунград (можливо,
хибне зближення із слов’янською урбанонімією на -град; — у киргизів);  у каракалпаків є навіть
однойменне місто – центр родоплемінного підрозділу, а також тимчасового "ханства"; мешканці кун-
градці, рід кунградський [Каипбергенов 1989, 43, 45, 61, 144, 231,401] та ін.) // кунгурат // кунграт;
пор. ще конгур [Лезина, Суперанская 1994, 249—250]; Казаякли (пор. спробу лауреата держпремії
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СРСР Т.Каїпбергенова скомпрометувати одного з каракалпацьких феодалів ХVІІІ ст., вклавши в
його уста таку літературну стрілу: "Когда... Мухамед Амин-инах пожаловал мне звание мехрема... Я
каждые три лачуги, полдюжиной голодранцев населенные... богатыми аулами назвал, различным
родам и племенам принадлежащими. Начал речь со своего аула и рода, подроды племенами нарек да
и новые  роды-племена придумал. Аулы, близ казахов притулившиеся, родом казаяклы назвал..."
[Каипбергенов 1989, 509]; Костамгалы  // косьтамгалы  (в узбеків-кунградців) // коштамгалы (в
узбеків-туркман), кос-тамгалы (в каракалпаків і ногайців); Ашамайлы (є ще в казахів  і ногайців /
/ ачамайли -  в узбеків // -ы в казахів та узбеків // ачмайли  – у каракалпаків тощо); Кыпшак //
Купшак (пор. Кипчак); Ньокис, Мангит (пор., некус-мангыт // некул-мангыт в узбеків-мангитів;
явище ламбдаїзму: с > л);  Кенегес (пор. роди кенегез у каракалпаків і в кочових узбеків // -с у
ногайців, туркменів та узбеків // кинегес – у "кочових узбеків"); Уйгир (< Уйгур), Таракли (пор.
таракли // -хли в узбеків-кенегес // -клы // -хлы в казахів та узбеків [Лезина, Суперанская 1994,
92—93, 231, 253, 365], а також ногайське Хан урув, Телев = каракалпацьким Хан-текли // Кандекли
й Тилев берди, Тели, Тьольос, Телес (див. вище  Івасик-Телесик; про можливість тюркських –
ширше орієнтальних – запозичень в українському фольклорі свідчить, наприклад, словосполука ко-
зак Мамай, яка стала  символом невмирущості українського (?!) народу, істор. Мамай – це пред-
ставник монгольсько-золотоординської військової аристократії, противник Московського та прихиль-
ник Литовського (часів Ягайла й зародження українського козацтва) й  Тверського великих князівств;
після поразки на Куликовому полі 8 вересня 1380 р. втік у кримське м. Кафу, де й загинув; такий
антропонім відомий ще в кримських караїмів, запорозьких козаків, а також як родоплемінне ім’я – у
казахів  та каракалпаків; у Криму зафіксовано ще ойконіми: Тип-Мамай, Орта-Мамай, Ших-Ма-
май тощо [Суперанская, Исаева, Исхакова 1995, 112]. Понад 13  етногенонімних збігів нараховано в
каракалпаків із казахами та узбеками (в останніх знову повторюються роди Китай і Кипчак). Ряд
таких повторів виявлено при зіставленні каракалпацьких і киргизьких утворень, напр.: айдарбек,
акназар, арзыкул, асан  (є ще й у казахів), барын (також у башкирів і надволзьких татар), калмак
(плюс у башкирів, узбеків і хакасів), канглы (ще в казахів, кипчаків, ногайців та в узбеків кочових),
кара (теж у в половців, казахів, тувинців, туркменів та узбеків), конграт // кунград (знову  ж в
узбеків та казахів), мангыт (плюс в узбеків, кримських татар, ногайців, тувинців і туркмен), сари
(крім каракалпаків і тяньшанських киргизів, у киргизів єнісейських, башкирів, казахів, кипчаків,
туркменів та узбеків), тели, тункатар  та ін. [Лезина, Суперанская 1994, 65, 71, 86, 88, 108, 203,
206, 208, 249, 291, 339, 371, 391].

Розселення киргизького етносу в сучасних межах завершилося у 2-й пол. ХVІІІ ст., хоч у ХVІІІ—
ХІХ ст. - це ще слабкоісламізовані кочовики-скотарі, що дотримувалися родоплемінних принципів.
Окремі киргизькі роди (зокрема монгольсько-китайського прикордоння), як найвіддаленіші,  по-
трапляли до складу окцидентально спрямованих орд на останньому етапі великого переселення
тюркських народів. У другій половині ХІХ ст., рятуючись від кокандського терору, киргизи перейш-
ли у підданство Росії. Тоді ж у її складі – між Каспієм, озерами  Балкаш (-хаш), Алат і Зайсан,
Оренбурзькою та Сибірською порубіжними лініями до Коканду, Бухари, Хіви й землі туркменів,
кочували киргиз-кайсаки (так звана Киргизо-Кайсацька орда), розділені на  жузи, джюзи, юзи,
"сотні", вони ж орди: Малу (або Молодшу, Меншу, Букеївську // Букеєву // Букею, Внутрішню; Кичі,
К(и)ші, Алчин), Середню ("центральну": між "Ташкинією", або Ташкентським округом, Туркеста-
ном, Китаєм та Омською обл).; ще Аргын, Орта, Урта; до речі, на цьому тлі по-новому окрес-
люється полтавська р. Артополот // Алтопород і под.: пор. киргизький рід орто-кира й узбець-
кий ортабузи, а також Орта // Урту  "середня (орда)" і знову ж киргизький рід полат у багишів
// полот – в адигине; утворення з цим компонентом є також у туркменів та узбеків; цікаво: існує
стародавня, датована ХІІІ ст., народна етимологія слова орда, пов’язуваного з тюркським орта
"середній, середина, центр" [Позднев 1895, 96; Лезина, Суперанская 1994, 321, 326—327])  й Велику
(Старшу) частину Туркестану; Більшу уйсунівську, Оуйсун, Уйсун(ь), Уйсюн, Улу(г), Ули, Усунівсь-
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ку, Усунь, Юйсюнь, Юсунівську, Юсунці [Гагарин 1843, 285; Бартольд 1977, 405; Лезина, Суперан-
ская 1994, 31—32].  Питання етнічної належності кримсько-українських "нерозчленованих киргизів",
тобто, дуже можливо, "киргиз-казаків" (казахів?), залишається відкритим. У ХVІІІ ст. в Північному
Азово-Чорномор’ї (Кубань – Наддунайщина) під егідою Османської імперії в передсмертній агонії
билися ще закубанські адиги (черкеси), кримські татари й ногайці (що поділялися на орди: Велику,
Великі ногаї // Улу-ногай; Малу, або джедисан // -тисан // -тысан, едисан(цы), йетисан, Єдисанську,
Кабилей-нугай иедсани, Казиев // -ыев улус; Джамбойлуцьку, Альтиульські ногаї, (Кабилей-)джем-
бойлук // -ык, йембойлык, улус Шти братьев; Єдичкульську // -шкульскую, джетишкюль, едичкул,
едишкуль(цы), етишкюль, Кабылей едичкул; Буджацьку, Буджяк-татарлеринунъ-топрагы; Касаєву;
Кипчацьку орду ногайців; Окасійську; Уракову [Лезина, Суперанская 1994, 31—32], серед котрих
могли губитися як казахські, так і киргизькі роди.

В Україні етнічних киргизів, за станом на 1989 р., налічувалося 2297 чол. (0,01 % населення
республіки),  які фіксуються, в основному, в післявоєнний час. Це суто радянська хвиля пересе-
ленців, задовго до якої, зрозуміло, були й  уже знайомі нам і взагалі гіпотетично пов’зані (насампе-
ред, поза межами України) з гунами, хозарами, печенігами, торками, половцями, чорними кло-
буками, татаро-монголами (у киргизьких племенах ават і мунгуш відомі родоплемінні підрозді-
ли татар, а в племенах багиш і монгуш - монгол // монгулдар  // монгулджар, у племені сариба-
гиш - монгулдур і под.), кримськими татарами, ногайцями (рід нагаїв був у киргизькому племені
саруу, а нагай-кыргыз - серед киргизів українських степів [Лезина, Суперанская 1994, 301—302,
307, 367] та іншими групами, котрі поки що стосовно України не знайшли свого конкретного з’ясу-
вання, крім позначених яскраво вираженими татаро-монголо-нагайсько-киргизькими  взаємозв-
’язками. Вібиттям однієї з цих хвиль (очевидно, ногайсько-киргизької?), можливо, й стало виник-
нення,  вперемішку з кількома ойконімами, трьох гідронімів – назв двох річок і мокрої балки (місць
гаданих перекочовиськ) на Наддунайщині: 1) Киргиз, вона ж Chirghiz, а частіше Киргиж // Кіргіж
// Кургиж (к - х - свідчення монголо-алтайської орієнтації, а поява фінального ж - вторгнення дав-
ньоукраїнських закономірностей: -иж-  <  -iz-  +*-jь, можливо, ще часів дії улицько-тиверського
субстрату), впадає до р. Киргиз-Китаю, а та в свою чергу до оз. Китаю  за 8 км від м. Кiлії; має
також варіанти: Середній Ташлик (початок ХІХ ст.; пор. тюрк. таш "камінь" і "дикокам"яні" кир-
гизи) і Кургута (описка замість *Кургужа); омиває села Виноградівку й Рівне Тарутинського,
Острівне Арцизького районів; 2) Киргиз-Китай, інакше Киргиж- (Кіргіж- // Кургуж- // Кургиж-
)Китай, Chirghiz Chutai, на початку ХІХ ст.– Великий Ташлик (наявність Великого й Середнього
Ташликів передбачає існування третього – Малого), який може відповідати, під дією  аналогії, мокрій
балці Киргиз; за відсутності каміння в місцях локалізації Ташликів звернутися до генонімічного
пояснення: родоплемінне утворення ташли є в татаро-монголів [Лезина, Суперанская 1994, 369]);
обводнює села Твардицю (Молдова), Малоярoславець Перший (колишнє Киргиз, або Вітенберг),
Вільне Тарутинського й Нову Іванівку, Задунаївку та Острівне (колишнє Кот-Китай) Арцизького
районів Буджака; 3) балка Киргиз (біля с. Киргиз, воно ж Кот-Китай // Кодкитай, перейменоване
1946 р. на Острівне тоді Новоіванівського району Ізмаїльської обл.; пор. плем’я котти в басейні
Єнісею [Словник 1979, 247]. Це перший "киргиз-китайський" ареал в Україні. Другий сформувався
в  Криму — зародився серед сиваських водойм (Киргиз і Китай) і поширився на півостров Тархан-
кут, де є оз. Бакал (ще не Байкал, але р. Ангара тут-таки є своя); біля с. Оленівки містяться озера
Великий і Малий Кипчаки. Бракує ще одного Киргиза [Швець 1960, 140, 146, 150]. Але це на
перший погляд: р. Баш-Киргиз тече в однойменному селі (воно ж  Ярке) і справа впадає до Джакар-
Берди, допливу оз. Качик; пор. рід Качик у казахському племені кипчак та Качик-Каракасмок - в
узбецькому кунграді [Словник… 1979, 36; Радлов 1899, 140, 146, 150].  Це тільки основа другого
"киргиз-китайського" ареалу, до якого ми ще повернемося. Третій такий ареал формувався на Дніпро-
петровщині, куди входили хутір Киргиз (тепер Грушка; [Українська РСР 1947, 987]), що до 1946 р.
був у Томаківському районі поблизу с. Китайгородки. Він охоплював ще чотири ойконіми із компо-
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нентом Томак- (тюркські етногеноніми токмак // токмок є у складі киргизьких  племен ават і
саяк, а також туркменського - чаудур; токмак - це ще й одне з імен половців [Лезина, Суперанская
1994, 381]; пор. також  м. Великий (в публікаціях 20-х років ХХ ст. Верхній) Токмак на Херсонщині
(просто м. Токмак  є в Киргизстані,  колишньому "Російському Туркестані" [Радлов 1989, 102] й с.
Малу Токмачку Оріхівського району на Запоріжжі, де половецькі "баби" ще й досі є важливими
компонентами сільських "брам", а також Токмачівку – на Одещині. Томаківський ареал поширюється
ще на  с. Томаківку  Верхньодніпровського району (до речі, цей ойконім має типовий відповідник з
"китайсько-монгольським" змішуванням приголосних к - х в назві с. Томахівки Старосалтівсько-
го району Харківської обл., виниклій на ґрунті салтівської, або салтівсько-маяцької археологічної
культури VІІІ—Х ст., належної народам колишнього Хозарського каганату // літописні Козарє, по-
ширеного від Волги й до Середньонаддніпрянського Правобережжя, охоплюючи Дон, Кубань, На-
дазов’є, Східний Крим та ін.),  колишнього Сталінського (хутори Томаківка й Томаківський побли-
зу поселень з тюркськими назвами – Базавлук і Базавлучок; пор. гідронім Бузулук басейну Волги),
а також Томаківського (тут, поряд із колишнім Киргизом і сучасною Китайгородкою, є ще одна
Томаківка, а також два населених пункти з українськими козацькими назвами - хутори Запорізь-
кий і Запорізька Балка – слов’янізми, належні  до  ареалу Базавлуцької Запорізької Січі) та Лихі-
вського (с. Томаківка Перша) районів.

Щодо історії прабатьківщини тюрків Л.М.Гумільов писав: "У розпорядженні вчених, крім
радіокарбонових дат, з’явилися імена народів, що раніше звалися умовно, за місцями археологічних
знахідок, котрі в І ст. до н.е. вимовлялися не так, як тепер. І виявилося: замість "пазирикці" треба
казати "юечжі", а Б.Лауфер довів, що ці знаки вимовлялися "согдо", тобто "согди". "Тагарці" дістали
своє історичне ім’я – динліни (пор. хакаське родоплемінне утворення тин. – О.С.), сюнну (тут
ототожнення сумнівне – О.С.) – хунну, "тоба" (пор. тоба – предки казанських татар. – О.С.) –
табгачі, "сяньби" – сибір (пор. сиберги – киргизький рід із племені кесек. – О.С.), "ту-кю" тюркю-
ти. Тільки слово "кидань" довелося зберегти, бо його правильне звучання "китай" перейшло на
жителів Серединної рівнини, яких помилково стали звати "китайцями"...

Незважаючи на всі успіхи науки, історію народів Великого степу можна викласти, починаючи
з ІІІ ст. до н. е., коли безіменні племена Монголії були об’єднані хуннами, а скіфів Надчорномор’я
змінили сармати. Тоді ж утворилася могутня держава Середньої Азії – Парфія, і був об’єднаний
Китай. Відтоді можна обмірковувати етнічну історію Євразійського степу [Гумилев 1993, 75]. Од-
нак в Українському степу, зокрема в його Буджацькому, Кримському, Полтавському, Вінницькому,
Кіровоградському, Томаківському та інших його відгалуженнях, цю історію, зокрема дотичність до
неї "киргиз-кайсацтва", обмірковувати важче. Етнонім киргиз-кайсаки (укладачі етнонімікону до
праці В.В.Радлова замість авторсько-текстуального киргизи ввели  варіанти казак- // казах-кирги-
зи, киргиз-казахи, казаки й под. [Радлов 1989, 725] є екзонімом, а точніше, мабуть, фальшетноні-
мом, бо так себе його "носії" ніколи не називали. Інколи, при індивідуальних узагальненнях, твер-
дять, вживався суперетнофоронім "хасак", але при його використанні "носії"  вдавалися до якихось
уточнювальних субетнофоронімів як надійніших. На думку В.В.Вельямінова-Зернова, у Середній
Азії окремі кочові роди, виділившись із свого племінного союзу, діставали в тюрків спільну назву
"козаків", які, групуючись, могли створювати нові об"єднання.  Так, гадають, виник і "киргиз-кай-
сацький" союз, що нібито підтвердила тогочасна етнологія: тут знаходять усі антропологічні типи
від калмика й до кавказця (номінативно - черкеса). За переказами, це уламки Чингісового конгломе-
рату (другої половини ХV ст.), коли традиційне Оренбуржжя, область сибірських киргизів, південь
Акмолінщини й північ Семипалатинщини входили до Узбецького улусу, а потім, рятуючись від
тамтешньої деспотії, окремі його кочові підрозділи втікали в райони майбутнього м. Вєрного (пізніше
Алма-Ати, казах. Алмати — "яблучний") і Капальської округи, де на 1465 р. було вже 200 тис.
утікачів-"козаків", в основному узбеків (від антропоніма Узбек: етнонім узи + бек "феодальний вла-
ститель нижче хана"), до яких приєднувалися монгольські "покоління" найманів, (д)жалаїрів, ду-
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латів, аргинів, кипчаків, увак-гиреїв, адбанів, алімулів, баюлів та джити-уругів. За півстоліття цей
союз виріс до 1 млн. осіб, поширившись до Уралу й кочуючи навколо Балхаша із ставкою на р.
Караталь (згодом - у горах Улу-тау). У 1569 р. "козацькі", або "киргиз-кайсацькі" орди (анахронізм!;
за Р.А.Агеєвою, термін киргиз-кайсаки ввели росіяни в ХІХ ст., що теж, хоч і протилежне, але все-
таки перебільшення [Агеевa 1990, 82]) напали на ногайські улуси, а до того  на Ташкент (до 1723 р.
резиденція "киргиз-кайсацьких" ханів). Ще з кінця ХVІ ст. велися переговори про вступ цих орд до
складу Росії. Однак лише загроза з боку калмиків, башкирів, чжунгарів і сибірських козаків приму-
сила "киргизьких" (не киргиз-кайсацьких!) ханів 1717 р. поставитися до цього "реалістично"; 1730 р.
до Петербурга прибуло їхнє посольство. А на "вірність" Росії присягли:  1732 р. Мала орда й кара-
калпаки, 1734 р. — Середня, 1738 р. — Велика орда [Позднеев 1895, 95—97]. Фактично ж початок
справжнього панування Росії в цьому краї затягнувся  ще майже на ціле століття. Тільки 1822 р. було
видано "Устав о сибирских киргизах", що й "узаконив" русифікацію [Позднеев 1895, 95—101]. Термін
кайсаки датують 1717 р., коли він згадується в донесенні калмицького хана російської служби
Аюка; з 1721 р. йдеться вже про композиту киргиз-казаки; а від 1725 р. – про варіант киргиз-
кайсаки, хоча ще 1722 р. Петро І, перебуваючи в Астрахані, висловився: "Киргиз-кайсацкая орда
- степной и легкомысленный народ... всем азиатским странам... ключ и врата" (куди?); 1738, 1740 й
навіть 1760 рр. діяв перехідний паралелізм: Казачьи орды // Киргиз-Казакское войско // Киргизские
(у значенні "казахські", а натурально – "казакские". – О.С.) казаки.  Отже, з’явилася об’єктивна
необхідність у додатковому означенні, яким і стало слово "киргиз". Г.Ф.Миллер 1735 р. пише "о кир-
гис-касаках", а на рік раніше цариця Анна Іоаннівна – "Киргиз-кайсацкой орды Абуль-Хайр хану" і
"всему Казацкому Средней Орды войску". Були й сполучникові структури типу "Киргиз и кайсак,
народ татарской великой, обитающей в степях орды". Уживався й варіант касак, звідки Касацкая
орда у В.М.Татищева й Касачья – у  того ж Міллера (за А.Левшиним і Н.Я.Бичуриним, "казак – по
китайскому хасак"). Звідси псевдоетимологія: козак від *косак "той, що має косу", тобто "оселе-
дець". І друга, – з фонетичною поправкою "коси" на "козу": козак від коза, — мовляв, козаки "лазили
скрізь, особливо по горах, як кози".

Йотація відкритого складу іншомовних слів здавна відома російській мові (Касим  > Каисим
// Кайсим // -ым; Газы  > Азый, Бака > Бакай; сюди ж і Байкал?). Саме на цьому фоні з’явився
казахський семантичний неологізм кайсак "жорстокий", якому передував киргиз – автонім суміж-
но-спорідненого кочового народу, й виник лайливий російський термін для позначення експансивних
казахів, що, наслідуючи давніх киргизів, "турбували" сибірські поселення. Таке поєднання, за В.В.Бар-
тольдом, зміцнювалося спогадами про короткочасне спільно-політичне життя казахів і киргизів у
середині ХVІ ст., а також практикою заповнення  казахськими табунами лакун між тяньшанськими
та єнісейськими киргизами. У позбавленій хронологічної чіткості фразі письменник І.Єсенберлін
твердить: "Протягом 80 років воювали казахські хани за міста Північного Туркестану. І тільки... хан
Хакназар звільнить північнотуркестанський вілаєт і перенесе свою ставку в Ясси (пор. м. Ясси в
Румунії. – О.С.). При ньому відбудеться остаточне розмежування казахського степу на три жузи і
возз’єднання їх у єдиному ханстві з киргизами" [Есенберлин 1974, 301]. Можливо, за цим воз-
з’єднанням і ховається зародження складеного макроетноніма. До того ж на питання про свою етн-
ічну належність казахи звикли відповідати, вживаючи головний етнонім у поєднанні із "другоряд-
ним", який тимчасово й переміг, опинившись у препозиції, напр., у "Словаре географическом Рос-
сийского государства" рубежа ХVІІІ—ХІХ ст.: "Киргиз-кайсаки, киргизцы, или киргизские орды"
та "Киргизцы народ. Зри киргиз-кайсаки" [Благова 1970, 151—154]. Тяньшаньські й кокандські (?)
їхні контрагенти звалися (кара-)киргизами й дикокам’яними киргизами, алтайські й китайські –
алтайськими киргизами.

На цьому тлі кримсько-буджацькі Китаї, Киргиз-Китаї та  Киргизи при всій своїй "кресовій"
мікролокальності могли б стати своєрідним символом дипломатичного китайсько-киргизько-ук-
раїнського  "Шовкового шляху"; пор. ще села Китайгори на Полтавщині, Китайгород – двічі на
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Вінниччині, по разу в Дніпропетровській (поряд із Китайгородкою), Кіровоградській і колишній Ка-
м’янець-Подільській обл. [Українська РСР… 1947, 759].

У давнину предки киргизів, за китайськими джерелами, звалися ще хакасами, за російськи-
ми, як уже відзначалося – єнісейськими киргизами, котрі жили в долині Верхнього Єнісею, на
схилах Алтаю та обабіч Саян (пор. середньоазійський антропонім Саян, мікроетнос саяни на східно-
му російсько-українському кордоні, а трохи західніше – с. Саяни Полтавської (?) обл; тепер не
простежується). Киргизи  первинно (до вимішування з динлінами) були блондинами й називалися
китайцями ще  булy // бурyтами (вказівка на їхню світлошкірість в устах калмиків; пор. бурут -
єнісейські киргизи, а також родоплемінне утворення племен алтай-кижів і теленгутів [Лезина, Супе-
ранская 1994, 135]. Дослідники постійно відзначають процеси денаціоналізації, креолізації та асимі-
ляції слабких заходами правлячих кіл інших, сильніших, народів, зокрема китайців, монголів, тюрків,
а насамперед, росіян. Таких деформацій зазнавали й стародавні киргизи (пізніші кара-киргизи), по-
ява в котрих означення "чорний" може відбивати як наростання явищ монголоїдності, а отже, проти-
ставлення "білим" (гірським), так і соціальної залежності, що й примушувало їх мігрувати. Навіть
сучасні киргизи України русифікуються (20 %), рідше українізуються (до 12 %; [Етнічний… 1996,
63—65]). До 1925 р. їх взагалі не відзрізняли від казахів. Тому кримсько-буджацькі "киргизи", творці
тамтешнього топонімійного ареалу, могли бути й казахами, номінативними предками козаків.

Сучасна нація й літературна мова (а отже, й національна свідомість)  у киргизів витворилася
остаточно лише після 1920 р. Багатородоплемінний Киргизстан після придушення в ньому само-
стійницького руху протягом  1920–1922 рр. опанували більшовики, які 1924 р. виділили заселені кир-
гизами землі в "Киргизьку" автономну область (до 1925 р. – Кара-Киргизьку АО), перейменовану
1926 р. на автономну республіку, а 1936 р. – на Киргизьку РСР.  Разом з тим, декретом від 26 серпня
1920 р. було створено й Автономну Киргизьку (читайте Казахську) Соціалістичну Радянську Рес-
публіку. Самоназву казак "казах" було відновлено 1925 р.; див. "Резолюцію 5-го Всеказакського
(Всекиргизького) З’їзду Рад", де є пункт "І. Про відновлення імені казаки за киргизькою (власне,
казахською. – О.С.) національністю". Поширення слова казак як казахськоофіційної назви казахів
не забарилося позначитися й на статусі та акцентуаційній структурі імені "російських" козаків ("ка-
заков") у ролі російської літературної норми: поряд із стабільним наголосом на другому складі ут-
верджуються форми з переміщенням наголосу на останній склад, котрі ще наприкінці ХІХ ст. харак-
теризувалися як "належні говорові оренбурзьких  (найближчих до казахів.– О.С.) козаків: казакu, -
ó?". У російській мові офіційне називання  казахів казак проіснувало аж до 1936 р.: ще 1935 р.
відбувся ІХ "Всеказакський" З’їзд Рад, вийшов перший збірник "Прошлое Казакстана в источни-
ках и материалах" (Алма-Ата; М.: Казакское краевое изд-во, 1935). Другий збірник цього видання
1936 р., називається вже "Прошлое Казахстана", а серед "радянських соціалістичних республік"
фігурує й Казахська. Закріпленню російського варіанта казах з приглушенням і пом’якшенням
кінцевого увулярного -k, гадають, сприяла традиція. І  при цьому посилаються на "Шамархат" (Са-
марканд) 1535 р., Ак Кубек // Ах Кубек, казак // хазаг? // хасак [Благова 1970, 151—156], забувши
вказати на їхню багатовікову фонетичну китайсько-монгольсько-тюркську взаємодію.

По приєднанню Середньої Азії до Росії почалися зворотні, інтрасередньоазійські, рухи росіян,
за якими пішли (чи їх "пішли") й українці. Отже, в "Чорному Киргизстані"  з ХІХ ст.  почала (де)фор-
муватися нова локальна група українців, яка завдяки російсько-імперському функціональному етно-
німіконові могла називатися й "хохли-чорнокиргизстанці". Тепер українців- (чи таки хохлів?) кир-
гизстанців  тут налічується близько 250—300 тис. чол., осілих у  Чуйській, Талаській і Ферганській
долинах, а також в Іссик-Кульській котловині [Киргизи… 1994, 1028—1029]. Як і всюди, беззахисні
й гноблені шовіністами, вони по короткій українізації 20 — початку 30-х років денаціоналізуються.

Люди завжди цікавилися походженням своїх народів та їхніх власних назв. Не були винятком і
киргизи. "Народні етимології" тут, як і скрізь, випереджували появу так званих наукових. Одне з
псевдотлумачень цього автоніма подає тюрколог В.В.Бартольд. На його думку, Volksetymologie "при-
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думуються для пояснення вже існуючих термінів". Такою є й легенда про походження слова киргиз
від кырк-кыз "сорок дів" [Бартольд 1964, 304, 309]; пор. тюрк. кырк, осм. кырык "сорок" [Радлов
1899, 746] і кыз [Krm. Kas. Kir. Kkir. Osm.] // кіз "дівиця, дочка" [Радлов 1899, 818, 875]. І дійсно:
жоден народ не складається лише з дів. Існувало й аналогічне пов’язування киргизів з "етимоном"
*кырк-юз "сорок племен (етновідгалужень)", яке зазнало такої ж долі, як і попереднє (див. далі).

Але в науці бувають казуси гірші за народноетимологічні. У праці, присвяченій структурі прас-
лов’янського (!) слова і виданій у Білорусі, надруковано "етимологію", яка заслуговує, щоб її навести
повністю: "*kъrgyzъ - производное с формантом -yzъ: русск. диал. сиб. кыргыз "мелкий сосняк",
кыргызка "мелкое низкорослое хвойное дерево, преимущественно сосна, на болоте", кыргызовый
"поросший мелким сосняком", кыргызник, киргизник "мелкий хвойный лес на болоте", кыргызка
"род кожи", курск. киргиз - прозвище, пск. киргиз "род таракана" (СРНГ Х111, 219; ХУ1, 220), от
которых неотделимы др.-русск. Киргиз – антропоним [Тупиков 178], русск. Киргизы – ойконим в
Осинском у. (Перм. 171), блр. Кіргізы микротопоним (поле) на Минщине (МБ 116), укр. киргиз
(ныне Киргиж, Кургиж) – река, впадающая в озеро Китай в бассейне нижнего Дуная (СГУ 247),
Киргиз в бывшем Аккерманском у., Киргиз – балка близ Киргиза (Бессараб. 23) < Кыргызъ <
Кьргызь и др. Надо полагать, что рефлекс ир < ыр < ър < r (складотворчий. – О.С.) был обусловлен
вокализмом  суффикса (къргызъ > кыргызъ > киргиз). Близость семантики рефлексов праформ
*kъrgozъ, *kъrguzъ, *kъrgyzъ позволяет рассматривать их как варианты единицы (? – О.С.)" [Коз-
лова 1997, 261]. Із цього викладу можна зрозуміти лише одне: авторка, ігноруючи закони розвитку
слов’янських мов (Kыр- < *Kur-; *u довге) і нав’язуючи їм так звану мовну гармонію (узалежнення
голосних кореня від суфіксального вокалізму), не знає чи не хоче знати, що мандрівне слово киргиз
і похідні є запозиченням із киргизької (resp., казахської) мови, належної до тюркської мовної сім’ї,
яка в своїй генезі нічого спільного з праслов’янщиною не має, якщо не враховувати її ностратично-
го етапу розвитку. Схоже, що авторка ніколи нічого (?) не чула про киргизький народ і Киргизстан,
історико-географічно пов’язані з Алтаєм,  Монголією, Китаєм та Середньою Азією. Чогось більш
дивного, ніж постановка питання про утворення етноніма киргизи на слов’янському ґрунті,  важко
собі уявити! А тут ще й лишилося непрочитаним  оточення буджацьких (а були ще й кримські та ін.)
"Киргизів" – Китай, Аккерман, а також ремарка "сиб(ирский)" щодо "русск(ого)  (чому не "русь-
ко-білоруського? – О.С.) диал(ектного)" кыргыз, що, як і татарин та монгол, набуло всеімперсь-
кого поширення. Пор., за В.В.Радловим: Кытаі [Kas. Tob.]: "1) название Тунгузского племени, жив-
шего в VІІ, VІІІ веке на восток от Орхона, которое завоевало впоследствии Китай; 2) Китай,
китайский"! "Кыттаі (Schor.), кыттаі кіжі "китаец" [Радлов 1899, 786, 790]; "Хітаі = Кытаі "
[Радлов 1899, 1728].

В.В.Радлов в іншій праці, торкаючись етимології етногеноніма кыркмен-юз (варіант кырк-
мен-юз – рід в узбеків; 37, 280) - назви двоєдиного родоплемінного підрозділу в Туркестані (тобто
кырк "40" і юз "сто, сотня, орда" між Ходжентом, Уратепе, Замином та ін.; де  на півночі живе
плем’я юз, а на півдні – кырк; у черневих татар Алтаю є ще плем’я юс), заявляє щодо "імені кыр-
гыс": "Можливо, за законами тюркської мови воно й могло утворитися... від кырк-юс. Але я не смію
припустити, що воно й справді виникло так". А трохи нижче він вагається: "Кара-киргызы, яких
росіяни звуть дикокам’яними киргизами, самі себе йменують кыргыз. Я вже говорив вище про
можливе походження цього слова із кырк і юз" [Радлов 1989, 103, 106]. Очевидно, зважаючи на такі
вагання, казахський ономаст Т.Джанузаков робить огляд думок з приводу другого складника гада-
ного етимона. Так, за  В.В.Радловим,  "гузи (узи), можливо, все одно, що юз"; тоді кыргыз – це "сто
племен". Інакше думає В.Григор’єв, виходячи із тверджень  історика Х ст. Ахмеда: "джуз в арабській
мові - частина, гілка чого-небудь". Аналогічно  С.А.Аманжолов вважає, що слово джуз походить з
араб. жуз й означає частину // гілку спільного стовбура, звідки улы, орта і киши джуз – це велика,
або старша, середня й молодша гілки. За В.В.Востровим і М.С.Мукановим,  "джуз – не сотня, не
сто племен, а частина, відгалуження." Т.Джанузаков підтверджує поширеність слова джуз у тюр-
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кських мовах, якому в узб., хакаськ., алт.  відповідає юс -юз, у казахськ. — жуз, у д.-тюрк. — огуз.
Що ж до останнього, то оглядач  поділяє думку А.Н.Кононова, за яким: "Слово ог (ок) "рід, плем’я"
дістало оформлення афіксом множини -уз, котрий міститься й у складі етнічного терміна кыркыз".
Отже, підсумовує Т.Джанузаков: жуз є варіантом ст.-тюрк. ohuz (із технічних причин  гр. "гамму"
замінено на h. – О.С.), що переходить у гуз > юз > жуз" [Джанузаков 1982, 65—66].

О.Т.Молчанова гірськоалтайські гідроніми Кыргызак, Кыргыс(та), Большая (Улу) і Малая
Кыргыста, Кыргыцкий лог виводить від десемантизованого (?) етноніма [Молчанова 1979, 257],
очевидно, кыргыз // -с, "зафіксованого лише в присвійній формі" (?); ним "теленгіти позначають
гребнеподібні або зубчаті вершини гір, де зимою не буває снігу, бо вітер зносить його". І як підсумок:
"Кыргызы не участвуют (? – О.С.) в географических названиях" [Молчанова 1979, 75—76].

За М.Фасмером, вживаючи неотермінологію, киргиз – це автоетнонім тюркського народу
(помилка: треба автоетнофоронім, тобто самоназва окремого представника народу; а якщо йдеться
про тюркський варіант етнічної назви, то він буде виглядати як кыргыз). Із тюрк. kyrhyz (h = гр.
"гамма"), чагат. kirhiz "киргиз", алт., тел. [Радлов 2, 751 і наст.]. Від казах., кирг., тур., азерб., крим.-
тат. kyr "пустеля, поле" [Радлов 2, 733 і наст.] та gizmák "кочувати". Сюди ж тюрко-болг. (гр.) Херхiс
(с = "сигма") [Менандр Прот., Fragm. 20; Мюллер, FHG,  Словник… 1979, 228; Маркварт, Streifz.
354; Ujb.  Языки… 1966, 89; Младенов, Gesch. bulg. Spr. 17]. Назву киргuз-кайсaки мн. "казахи" (в
колишніх Акмолинській й Семипалатинській губ. (Державін), сучасні казахи, казаки, Корш [Эт-
ногр. Обозр., 116] автор пояснює як помилкове від киргиз і казак, казах [Фасмер 1967, 237].

За Ю.Сташевським, Kirgizi – назва кочового народу, вперше занотована в монгольській формі
Kirkun (? – О.С.) з невідомим значенням у китайських джерелах ІІ ст. до н. е.  Походить від тюрк. kir
"cтеп" і kis "кочувати" [Staszewski 1968, 221].

В.А.Никонов, відносячи ім’я киргизи до монгольських у китайській транскрипції ІІ ст. до н.
е., вважає етимон кир "степ" + кис "кочувати"  "переосмисленням" [Гагарин 1843, 192].

Підсумовуючи цю дискусію, Р.О.Агеєва заявила: киргизи - "назва неясного походження": мон-
гольського або давньотюркського [Агеева 1990, 18, 162].

Основною вадою висловлених вище гіпотез є розгляд горян, тобто жителів Алтаю ("Золотих
гір"; пор. сучасна, очевидно, теж штучна назва мешканців цієї території - алтайці, як, до речі, й
Карпат - карпатяни, Уралу - уральці, Кавказу -  кавказці, Паміру - памірці, Альп - альпійці,
Балкан - балканці тощо) крізь призму "пустельників", якими стали киргизи вже практично в істо-
ричний період (пор. ще зафіксоване в ХІХ ст. нежиттєве протиставлення в Україні степовиків лісо-
викам, а навіть праслов’янське полян — деревлянам). І взагалі, схоже, що називання людей за
рельєфно-природничим віднесенням не є етнічним, а ймовірніше – лише локально-географічним. Ми
не знаємо макроетносів з назвами такого типу. Можна навіть твердити, що цей спосіб номінації не є
етнотипологічним, бо як на Кавкзі, так і на Уралі, Памірі, Алтаї та в інших значних гірських системах
живе багато племен і народів, котрі користуються різними мовами чи діалектами, розрізняються за
основними етнічними  ознаками.

Можливо, їм більше підійшла б атрибутація за кольоровими особливостями людей, їхнього
одягу, коней тощо. Расове протиставлення білих чорним, жовтим, червоним та іншим "кольоро-
вим" - одне з найдавніших у людському суспільстві, яке ще й досі не вдалося перебороти. Особливо
активним воно стає в епохи масових міграцій, пов’язаних з певними природними, соціальними та
іншими "здобутками" й катаклізмами. А первинні киргизи, вони ж бурути (див. вище), серед чор-
нявих азійців виділялися світлістю (були "блондинами", як і генетично з ними пов’язані половці  -
від д.-укр. половий "кольору стиглого жита"; пор. пісенне: "А жито половіє..."), або в крайньому
випадку "сірістю", червонявістістю чи "брунатністю" шкіри. Кольоровий підхід був дуже важливим
(і номінативно продуктивним) фактором при етнонімотворенні на Сході: пор. вторинну ознаку тих
же самих "кара-киргизів, у складі яких були  роди (родоплемінні групи): кара "чорні" (у племенах
мунгуш і сарибагиш "руді багиші"), кара азык племені азык (пор. К.Птолемеєвих язигів(-мета-
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настів), шлях яких фіксується від Меотиди до Галичини й Паннонії); кара баарын племені баарин;
кара багыш племені адигине, карабай киргизького племені мундуз // харабой і харавой у печенігів
(всього утворень на хара- зафіксовано з десяток; їм, як і назвам на кара-,  існують протиставлення з
початковим ак-; див. далі), кара байтал племені саруу ("рудих") та ін. Всього тільки серед киргизів
нараховано 88 родоплемінних підрозділів з іменами, що починаються компонентом кара-, яким не-
рідко протиставляються утворення на ак- "білий": акбай у племенах кушчу й саруу, акбарак  у
киргизьких  кипчаків, акбаш – у мундушів, акбото аж у трьох племенах плюс ще три десятки
аналогічних назв, до котрих прилягають родоплемінні імена на сари-, кизил- "червоний"; пор. ще
ак-кигиз в узбецькому племені юз (із *ак-киргиз "білі киргизи" [Лезина, Суперанская 1994, 68—74]
і т. ін. Щодо білявості "першокиргизів" ми вже говорили.

У семантичній класифікації тюркських етногенонімів утворення за кольором займають перше
місце. Для тих, хто має сумнів щодо цього, можна навести ще десятки й сотні прикладів; пор.,
напр.: казахське кара-канлы племені канлы; башкирське ак-кыпчак племені кыпчак; тувинське ак-
монгуш племені монгуш; казах. ак-найман племені найман; кара- й ак-ногай у ногайців, аксуйцы
[Баскаков 1960, 135,225, 230; Лезина, Суперанская 1994, 70, 71],  караїми, каракалпаки, каракитаї
(часто кара-китаї), караманли // -ійці [Баскаков 1960, 135, 224], карапапахи, карату(н)лі (див.
вище [Лезина, Суперанская 1994, 213]), карачаї // карача(ї)вці й под. від кирг. кара "чорний, воро-
ний, брюнет"; "бурий" - про верблюда; можливі також соціальні інтерпретації в значенні "чорний,
темний народ", якому протиставляються "біла кістка", "голуба кров". В цьому ж структурно-семан-
тичному ряду можна назвати й етноніми з компонентом сари- "жовтий" // "сірий", напр., сари-
уйгури [Баскаков 1960, 226], кара- // сари-алмат, сари-чагат, кара- // сари-іркит тощо; вважають,
що  етнонімне сари- "рудий, русий" свідчить про змішування тюрків з носіями інших расових ознак,
напр., з динлінами; пор. ще: кызылбаши "червоноголові" (про персів), хызыл "кизильці" [Баска-
ков 1960, 227] й под.

Однак у нашій спробі пояснити походження етноніма кыргыз ідеться не про ці банальності, а
про речі значно архаїчнішого ряду відповідників; пор. кыргыз і тувинське кыр "чалий (про масть
коня)"; хырхыз // -с і хыр "сірий, чалий"; туркменські гыр – етногенонім племені теке, гыргылы
племені мукрі й гыр (ы довге) "сірий (про масть коня)", а також гыз – етногенонім у кипчаків [Лези-
на, Суперанская 1994, 146, 147, 419]; рос. киргиз = kirgiz і тур. kir "світло-сірий, бруднувато-білий,
сивий, чалий", ak kir "світло-сірий", kirkil "сивобородий"; д.-тюрк. qїr (?) "караковий" і под. + афікс
(?) -giz [Цинциус 1984, 14]. Цей ряд відповідників продовжує В.В.Радлов: Кірђіз "дикокаменные
киргизы" [Радлов 1899, 865]; "Кырђыс [Alt. Tel. Sag. Koib.]: 1) Киргизъ (теперь  алтайцы и телеуты
этим именем  обозначают Казакъ-Киргизовъ, но в древних песнях они называются всегда Казакъ);
2) (Sag. Koib.) племя Кыргыс, составляющее часть саганцев; это наверное остатки древних Кирги-
зовъ, обитавших в Абаканской долине и Саянских горах";  пор. осм. та ін.: кыр "сірий", кыр (ат)
"чалий // сірий (кінь)"; боз кыр "світло-сірий"; чыл кыр "зовсім сивий" [Радлов 1899 а, 734]; кырђу
[тюрк.] "червоний" [Радлов 1899 а, 752]; кырчыл [Osm.] "сіруватий" [Радлов 1899 а, 759]; кырмызы
"червоний, алий" [Радлов 1899 а, 764]; кыланыр "світлий" [Радлов 1899 а, 768]; [Krm. Osm.] кipaч
"вапно"; кіррі // -lі "брудний"; кil "біла глина" [Радлов 1899 б, 1355, 1362]; а також формант -giz // -
gyz, що в дієслові кіргіз "вносити, ввести" [Радлов 1899 б, 1410], в ойконімі Іргиз (рос. Иргиз),
антропонімі Чингиз // -с,  в етногенонімних компонентах когиз- // -гыз у казахів [Лезина, Суперан-
ская 1994, 243], тогиз-, тенгиз- (див. вище) , у назві агыз родоплемінних  утворень племен аргин та
уак, агыс, агыс-нурбай, агыш(-калкаман // -калканам) племені аргин  у казахів; агыш у кримських
татар; карагыз в узбеків, ургиз  // -гир в огузів, ак-кигиз племені юз в узбеків [Лезина, Суперанская
1994, 61—62, 70, 212, 405] та ін. Тут найризикованішою є афіксальна частина: в сучасних мовах
афікс -giz // -hyz (h = "гамма") є модифікатором дієслівного кореня без перетворення його в іменну
основу, як у згаданому дієслові кіргіз "вносити, ввести"  [Языки… 1966, 28; Радлов 1899 б, 1410],
що  примушує шукати й інші розв’язання проблеми.
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Як відомо, тюркські та монгольські  мови мають чимало редуплікованих утворень, що поси-
люють значення основного  компонента  ([Рясанен 1955, 205] на зразок укр. тихо-тихо, туди-
сюди, щастя-радість; цап-царап тощо). Звуковий склад посилювача може фонетично відрізнятися
від основного слова, не маючи в той же час самостійного значення, а така диференціація – виникати
внаслідок розподібнення компонентів. Чи не  до такого саме типу утворень належить і слово кыргыз:
основа kir (> *kirkir "білий-білий") редуплікується, а другий компонент нововиниклого утворення
модифікується (*-kir  > *-kiz > *-giz) як на ґрунті зетацизму (*-z < -r?; пор ще ургир //уркиз // ургиз
-  етногенонімні варіанти в огузів [Лезина, Суперанская 1994, 406] так і шляхом модифікації (k  > g;
пор.: кытай // хытай - родоплемінні підрозділи в киргизів; крык // дарыклыг - в огузів; кый // хый
племені сагай у хакасів; кыркын  // кыргын у кочових узбеків [Лезина, Суперанская 1994, 241, 256,
277, 279].
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УКРАЇНА І СХІД

Завгородній Ю. Ю.
УКРАЇНА І БУДДИЗМ: ДО ІСТОРІЇ КОНТАКТІВ

   ( XVII –  ПОЧАТОК XX СТ. )1

Одним зі шляхів пізнання власної культури є її розгляд у якомога ширшому міжнародному
контексті.  Якщо зв'язки або ж контакти української культури з культурами Європи та Близького
Сходу вже стали предметом серйозного дослідження, то реґіон Центральної Азії ще досить рідко
привертає увагу фахівців. Стаття якраз і має на меті звернути увагу на існування контактів українсь-
кої культури з калмицькою, бурятською, монгольською культурами. Такі зв'язки пропонується розг-
лядати через буддизм – один з етнозберігаючих чинників зазначених культур при їх спілкуванні з
навколишнім світом. Обмеження дослідження зазначеними в назві часовими межами пояснюється з
огляду на наявність достеменних історичних джерел, можливість простежити існуючий зв'язок се-
ред більшості залучених фактів із буддизмом, невивченість цього періоду з огляду на існування куль-
турних взаємин між українською і бурятською, калмицькою, монгольською культурами. Перед дос-
лідженням стоять, зокрема, такі завдання: по-перше, упорядкувати свідоцтва про такі  зв’язки, по-
друге, проаналізувати їх, що разом  має дещо змінити усталені уявлення про культурні контакти
України.

Буддизм, Бурятія і Україна: кінець ХVII –  початок ХХ століття
На сьогодні є підстави, підкріплені відповідними джерелами, вважати початком встановлення

контактів між Україною і Бурятією кінець ХVІІ ст., а саме 1689 рік, коли на забайкальській землі
починає відбувати заслання український гетьман Дем'ян Гнатович Многогрішний (? – 1703) зі своєю
родиною і найближчими родичами2. Фактично представники опальної козацької старшини й почали
формувати українську діаспору в Бурятії.

У ХVІІI ст. контакти з українського боку стають значно активнішими, хоча, як і в попередні
часи, їхню появу зумовлювали зовнішньополітичні інтереси спочатку Московського царства, а зго-
дом  Російської імперії. Невпинне просування кордонів Росії на схід врешті-решт призводило до
потреби включення цих, тепер вже окраїнних, земель до сфери соціально-економічного, політично-
го, світоглядного впливу засад центру. Не була винятком із цього правила й Бурятія. Ось чому на
початку ХVIII ст. до Бурятії починають приїздити християнські місіонери, головним центром підго-
товки і навчання яких була Києво-Могилянська Академія – перший вищий навчальний заклад Рос-
ійської імперії з беззаперечним авторитетом. Значне навернення бурятів у християнство, які на той
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час сповідували буддизм і шаманізм, пов'язане з діяльністю митрополита Сибірського і Тобольсько-
го Філофея (у схимі Федора) Лещинського (1650 – 1726) – перед тим випускника Києво-Могилянсь-
кої Академії і монаха Києво-Печерської Лаври. Завдяки його зусиллям, а також зусиллям архіманд-
рита Антонія Платковського, у 1725 році в Іркутську при Вознесенському монастирі була відкрита
перша в Російській імперії школа монгольської мови, яка проіснувала до 1739 року. Одними з голов-
них аргументів на користь відкриття такої школи вважалися необхідність поширення православної
віри у Сибіру та зносини з сусідами. Проте, окрім монгольської мови, викладали й російську. Навча-
лися у школі як російські, так і бурятські (монгольські) учні. Разом з українськими й російськими
вчителями у школі викладали й бурятські вчителі. А письменними серед бурят у ХVIII ст., як прави-
ло, були буддистські лами. Вважають, що з перших же років своєї пастирської діяльності у Сибіру Ф.
Лещинський "знайшов за потрібне для успішнішого навернення у християнство бурят познайомити-
ся з ученням буддистів" [Веселовский 1879—1880, 180].

Таким чином, безпосереднє знайомство з буддизмом у вихідців з України розпочалося на тери-
торії Бурятії щонайменше у першій третині ХVІІІ ст. й відбувалося з метою проповідувати християн-
ство.

Відомо, що у ХІХ ст. під час Кримської війни 1853—1856 років редути Севастополя захищав
сформований у Бурятії Селенґінський піхотний полк. За виявлений героїзм Селенґінському полку
було даровано з висот Інкермана ікону Печерської Божої Матері. Сьогодні ця ікона зберігається в
Улан-Уде [Демин 1993, 7].

За даними "Першого загального перепису населення Російської імперії від 1897 року" на тери-
торії України мешкали особи, які сповідували буддизм. Не виключено, що серед них могли бути й
етнічні буряти. Докладніше дані перепису буде проаналізовано пізніше.

Початок ХХ ст. цікавий для нас з огляду на кілька подій, пов'язаних між собою дещо несподі-
ваним чином. Перша з них виявляє причетність до України лгарамби Аґвана Доржиєва (1849/53/54
– 1938)3 – видатного бурята, буддистського святого, визначного релігійного й політичного діяча,
учителя Далай-лами ХІІІ, засновника буддистського храму в Санкт-Петербурзі. Точно відомо, що А.
Доржиєв двічі відвідував Україну як посол Далай-лами ХІІІ. 30 вересня 1900 року він мав аудієнцію
у царя Миколи ІІ в Ялті у Лівадійському палаці, під час якої підніс цареві тибетські дари та отримав
дарунки великої цінності для Далай-лами [Автобиография 1994, 56, 87]. Відомий також лист А. Дор-
жиєва, адресований військовому міністру О. М. Куропаткіну, від 11 жовтня 1900 року, написаний
також у Ялті [Андреев 1997, 19]. 12 червня 1901 року А. Доржиєв, офіційні особи тибетського уряду
Лобсан Кхічок (секретар Далай-лами) і Ґ'єлцан Пунцок, а також Жиґже, Опаші та Цультим прибули
на російському пароплаві "Тамбов" до Одеси [Автобиография 1994, 89—90]. Про рівень зустрічі
тибетської делегації в Одесі ми маємо два свідчення: "нас зустрічали, розстеливши червону килимо-
ву доріжку за наказом царя і його міністрів"[Автобиография 1994, 57, 89] та "були зустрінуті місце-
вою владою хлібом і сіллю" [Берлин 1923, 143]. Згадано Україну у спогадах лгарамби також у зв'язку
з побудовою буддистського храму в Санкт-Петербурзі, коли він називає три міста: Київ, Казань та
Іркутськ, в яких відбулися протести проти дозволу Миколи ІІ побудувати буддистський храм у сто-
лиці Російської імперії [Автобиография 1994, 64, 99]. Багато років по тому, в березні 1936 року, А.
Доржиєв, що був тоді головою Тибето-Монгольської місії при буддистському храмі в Санкт-Петер-
бурзі, збирався поїхати на лікування до Криму, але невідомо, чи відбулася ця поїздка [Андреев 1998,
93—95].

Продовжує тему зв'язків України з А. Доржиєвим, а через нього і з буддизмом, М. Волошин
(1877 – 1923)4.  У жовтні 1902 року Максиміліан Волошин під час своїх мандрів Європою у Парижі
знайомиться зі лгарамбою А.Доржиєвим. Непересічна особистість бурята справила глибокий вплив
на поета. У листі до О. М. Петрової від 14 грудня 1902 року Волошин так згадував про своє спілку-
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вання з Аґваном Доржиєвим: "Він мені чимало сказав такого про нірвану, що сильно перевернуло
багато моїх думок. Від нього я, наприклад, дізнався, що у буддизмі будь-яка пропаганда ідеї вва-
жається злочином як насилля над особистістю. Яка моральна висота порівняно з християнством:
релігією пропаганди й насильства!" [Волошин 1991а, 158]. І далі у тому ж листі М. Волошин пише
таке: "Я вирішив залишити тепер Париж і восени поїду спершу на Байкал, де в мене будуть листи до
деяких буддистських монастирів…" [Волошин 1991а, 159]. На жаль, втілитися намірам митця не
судилося. Про серйозність же його задумів свідчать як рекомендаційні листи О.В. Гольштейн (1850
– 1937) – перекладача й критика, старожила Парижа до гамбо-лами буддистів Східного Сибіру Ірел-
туєва (у м. Селенґінськ) і Будди Рабдановича Рабданова (в Ачинську Степову Думу) [Волошин 1991а,
160], так і щоденникові нотатки від вівторка, 9 серпня 1905 року: "Їдемо подорожувати… Складемо
маршрут… Гусине озеро… Так… на Гусине озеро мені обов'язково потрібно… ? Чи вам відомо, що
мене знають і чекають на Гусиному озері? Коли я був у Петербурзі в С. Ольденбурґа (відомого схо-
дознавця М. Волошин відвідав у січні 1903 р. — З.Ю.), я зустрів у нього двох бурятів із Гусино-
Озерських дацанів, і вони впізнали мене й сказали, що вже чули про мене від Лами (мається на увазі
А. Доржиєв – З. Ю.)" [Волошин 1991, 255]. В "Автобіографії" М. Волошин залишить кілька надзви-
чайно показових рядків, появі яких він знову ж таки був зобов'язаний своєму знайомству з А. Дор-
жиєвим: "Мені довелося познайомитися з Гамбу-ламою Тибету, який приїздив до Парижа інкоґніто,
і доторкнутися, таким чином, до буддизму в його першоджерелах. Це було моєю першою релігійною
ступінню" [Воспоминания ..1990, 37].

Отже, М. Волошин не тільки виявляв свідомий інтерес до буддизму, але й спілкувався з будди-
стським ієрархом такого високого рівня. Чи навіть сам цей інтерес значною мірою з'явився завдяки
зустрічі зі лгарамбою…

Як ми могли побачити з вищенаведених свідоцтв, постать А. Доржиєва дотична до історії та
культури України. Він є першою відомою й визначною буддистською фігурою, відвідання якою ук-
раїнської землі історично зафіксоване. Так само чи не вперше ми маємо історично зафіксований
факт і перебування тибетців в Україні. Якщо ж виходити з буддистського віровчення, то через А.
Доржиєва український топокосм отримав можливість долучитися до дгарми Будди у традиції пере-
дачі вчення школою ґелук і до святості її (як і всього Тибету)  найвищого духовного авторитету –
Далай-лами.

Буддизм, Калмикія і Україна: середина ХVII – початок XX століття
Контакти між Україною і Калмикією

5
 були встановлені насамперед завдяки відкочовці на по-

чатку ХVІІ ст. ойратів (калмиків) зі степів Центральної Азії в межі Російської імперії. На той час
калмики були вже знайомі з буддизмом, хоча вплив шаманізму ще залишався досить відчутним. Кал-
мицьке ханство склалося у пониззі Волги, вздовж річок Сарпа, Манич, Кума до узбережжя Каспійсь-
кого моря. Взимку 1655 року між Московським царством і Калмицьким ханством була укладена
військова угода (шертна грамота), з якої фактично розпочався процес поступового включення хан-
ства до Росії. Починаючи з цього року, загони калмицької кінноти неодноразово братимуть участь у
бойових діях, захищаючи при цьому насамперед російські зовнішньополітичні інтереси.

З 1650-х років калмицька кіннота з'являється на території України. У ХVІІ ст. військові з'єднання
калмиків активно залучаються Москвою до боротьби з Кримським ханством і Річчю Посполитою
[Беликов 1965, 15—46; Кичиков 1966, 101—102]. Як стрілецькі полки й донські козаки, так і калми-
ки виступають союзниками на боці тих гетьманів і кошових атаманів, хто демонструє свою при-
хильність московському цареві. Б. Хмельницький, І. Брюховецький, І. Самойлович, І. Сірко зверта-
лися по допомогу до калмиків. Неодноразово калмицькі загони зупинялися в Запорізькій Січі, Ка-
неві. Їхня присутність у театрі бойових дій України зафіксована в історичних джерелах того часу
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[Акты, 96, 136, 140, 148—150, 169—173, 220—224, 273—274, 283 та ін.], з яких видно, що калмики
сприймалися як окремий етнос нехристиянського віровизнання.

На початку ХVІІІ ст. калмицькі військові з'єднання брали участь у Північній війні (1700 –
1721), зокрема на території України (напр., у битві під Полтавою). У "Подорожньому щоденнику"
(Itinerarium,1708 – 1709) словацький гуманіст Даніел Крман молодший (1663 – 1740), який входив
до складу делегації євангелічної церкви при дворі Карла ХІІ, залишив згадки про перебування кал-
миків на території України, у тому числі про їхні вірування [Крман 1999, 94, 121—122].

Військові загони калмиків-буддистів, які іноді сягали кількох десятків тисяч осіб, фактично
створили ситуацію першої (масової ?) зустрічі з буддизмом у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. на території
переважно християнської України. У військових походах, окрім воїнів-буддистів, могли брати участь
і буддистські духовні особи (напр.: ґелюнґи, ґецули, манджі) разом зі спорядженими хурульними
кибитками. А відтак – могли мати місце організовані буддистські релігійні відправи.

Разом із залученням калмиків на військову службу відбувалося й поступове розселення їх за
територіальними межами Калмицького ханства. Що стосується території сучасної України, то ком-
пактне поселення калмиків виникло близько 70—80 років ХVII ст. довкола міста Чугуєв. Точніша
дата ще невідома. Серед перших поселенців як царська адміністрація, так і духовенство всіляко
сприяли насамперед або вже хрещеним калмикам, або ж таким, які були готові перейти у правосла-
в'я. За переписом 1710 року в районі Чугуєва проживало 47 калмицьких родин, а у 1712 році — 50
родин, які нараховували разом 287 осіб (119 чоловіків і 168 жінок) [Багалей 1887, 530—531]. За
період 1715 — 1735 років, за даними Ф. Гумілєвського, до Чугуєва було переселено 165 родин кал-
миків, а на 1740 рік із калмиків-чоловіків було сформовано дві роти у складі 214 осіб, що несли
службу на Українській укріпленій лінії [Гумилевский 1857, 75]. Наприкінці 1740-х років у складі
чугуєвських калмиків відбулися істотні зміни. Ті з них, які так і не навернулися у православ'я, були
змушені повернутися назад до своїх улусів у Поволжі. Разом із тим кількість чугуєвських калмиків
продовжувала збільшуватися, але за рахунок хрещених осіб. "У 1788 році  кількість чугуєвських
калмиків значно зросла, і вже замість двох рот у цьому році за новим штатом було організовано 8
сотень, особовий склад яких нараховував 1014 осіб" [Гумилевский 1857, 75]. Окрім війн, що їх вела
Росія в Європі у XVIII ст., Чугуєвський полк калмиків із 500 осіб та військові з'єднання з Калмицько-
го ханства брали активну участь і у війні 1812 року. У більшості випадків усі калмицькі формування
так чи інакше проходили територією сучасної України.

На подальшій долі чугуєвських калмиків відбилася асиміляція, яку заохочувала адміністрація
Російської імперії, а відтак і денаціоналізація. Перехід із буддизму до християнства для калмиків був
пов'язаний, зокрема, з поступовою відмовою від нещодавно природної необхідності користуватися
рідною мовою, та означав втрату головних ознак етнічної самоідентифікації.

До початку ХХ ст. калмикам Чугуєва вдалося частково зберегти властивий їм антропологічний
тип, специфіку деяких місцевих топонімів, рід діяльності [Репин 1964, 31—40, 51]. За даними "Пер-
шого загального перепису населення Російської імперії від 1897 року" по Харківській губернії у ХІІ
графі "Розподіл за віросповідуваннями" "буддистом і ламаїтом" себе визнала тільки 1 особа чолові-
чої статі, що проживала у Зміївському повіті [Первая 1904, 100—101]; у ХІІІ графі "Розподіл за рідною
мовою" рідною "монголо-бурятську/калмицьку" мову назвали 6 осіб чоловічої статі та 1 особа жіно-
чої статі [Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 1904, 104—105]. З цих
7 осіб шестеро вважали себе православними, а 1 — буддистом [Первая 1904, 106—107]. Цілком
імовірно, що дані перепису могли відображати реальний стан речей із похибкою, але аргументовані
докази на користь цього ще відсутні.

Окрім Чугуєва, хрещених калмиків поселяли також і в Києві. Існує припущення, що Нікодим
Лінкевич – монах Києво-Печерського Монастиря з 1715 року – був першим, хто вивчив калмицьку
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мову і почав її викладати в Російській імперії [Веселовский 1879—1880, 183].  Зрозуміло, що набуті
знання він використовував насамперед із місіонерською метою, але з калмицької мови Н. Лінкеви-
чем могли бути засвоєні й певні буддистські реалії, поняття, власні назви.

"Перший загальний перепис населення Російської імперії від 1897 року" ще містить цікаву для
нас інформацію про тих осіб, які визнали себе "буддистами й ламаїтами" і по інших губерніях Украї-
ни. Окрім Харківської, було переглянуто матеріали переписів Волинської, Київської, Подільської,
Полтавської, Таврійської, Чернігівської губерній та міста Одеси. Буддистами себе визнавали 3 особи
чоловічої статі у Житомирському повіті Житомирської губернії, 5 осіб чоловічої статі у Києві та 1
особа жіночої статі у Васильківському повіті Київської губернії і 2 особи чоловічої статі в Одесі.
Разом із даними Харківської губернії в Україні у 8 адміністративних одиницях на кінець ХХ ст.
буддистами офіційно себе назвали 12 осіб. Із них 11 осіб були чоловічої статі і тільки 1 – жіночої. З
цих 12 осіб вдалося встановити, що 2 особи вважали своєю рідною мовою башкирську (Київська
губернія), 4 – калмицьку (3 особи у Київській і 1 у Харківській губерніях), 2 – турецьку (міські
дільниці Одеси) і 1 – малоруську (особа жіночої статі віком від одного до дев'яти  років Київської
губернії)!

Цілком природно, що деякі дані з наведеної інформації можуть викликати здивування або ж
цілком доречні запитання. Якщо навіть сьогодні важко уявити собі буддиста, рідною мовою якого
була б турецька або ж башкирська, то годі казати про кінець ХІХ ст. в Україні. Так само є незрозум-
ілим поява феномену дівчинки - буддистки, рідною мовою якої названа українська, хоча будь-яка
інформація про її батьків - буддистів у нас відсутня. Досить важко уявити і те, щоби людина у такому
віці могла свідомо здійснювати релігійну самоідентифікацію. Отож, якщо припустити наявність в
даних перепису помилок (описок), то не виключено, що замість турків або ж башкирів могли на-
справді бути записані представники тих народів, які вже сповідували буддизм на кінець ХІХ ст.

Разом із тим дані "Перепису" засвідчують факт поширення буддизму  разом з іншими релігій-
ними традиціями серед населення України наприкінці ХІХ ст., хоча і як надзвичайно маргінального
явища.

В історії України калмики були тим етносом, який у другій половині ХVІІ ст. привніс на ук-
раїнські землі з собою буддизм (буддистську культуру) у тибетській традиції, переважно школи ґелук.
Невідомо, щоби буддизм набув будь-якого поширення в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. поза калмиками.
Більш того, калмицький анклав сам поступово асимілювався й навертався у християнство. Наприкінці
ХІХ ст. буддизм фактично стає вже вірою лічених одиниць і серед українських калмиків. Але малой-
мовірно, щоби шар буддистської культури, привнесений калмиками, у жоден спосіб не відбився в
українській культурі.

Буддизм, Монголія і Україна: ХVІІІ століття
До свідоцтв, які б могли проілюструвати наявність контактів між Україною, Монголією і буд-

дизмом
6
  у ХVII – на початку ХХ ст., потрапив один, але досить цікавий і деякою мірою навіть

унікальний факт. Перейдемо до його розгляду.
Раніше вже було зазначено, що активність християнської місіонерської діяльності у Бурятії на

початку ХVІІІ ст. пов'язана з непересічною особистістю митрополита Сибірського і Тобольського
Філофея Лещинського, який розумів, що значного успіху пастирська діяльність серед бурятів, а зго-
дом і серед сусідніх монголів, може досягти за умов опанування їхньої мови і головних світоглядних
засад. Тому він і сприяв відкриттю першої школи з вивчення монгольської мови та виявляв інтерес
до буддизму. Користуючись такими міркуваннями, Ф.Лещинський у 1707 році відправляє місію у
складі "проповідника Іларіона Лежайського (випускника Києво-Могилянської Академії — З.Ю.), іро-
диякона Пилипа Хавова, одного боярського сина і шкільних учнів — Павла Андрєєва і Семена Ніко-
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лаєва" [Веселовский 1879—1880, 180] з грамотою і дарунками до Зовнішньої Монголії (Халхі) в
Урґу  – місто-резиденцію Джебцзун-дамби-хутухти або ж голови монгольських буддистів. Відомо,
що цей титул "уперше було надано у 1650 році Далай-ламою V сину правителя Тушетуханівського
аймака. Водночас з отриманням титулу Джебцзун-дамбу-хутухту було проголошено переродженцем
(хубілґаном) Таранатхі (1575 – 1634), проповідника буддизму у Тибеті" [Жуковская 1992, 110—111].
Цим першим головою монгольських буддистів став Ундур-ґеґен (1635 – 1724), він же Дзанабадзар –
талановитий скульптор і художник [Чимитдоржиев 1991, 201].

За свідченням священника Сулоцького делегація була прийнята Хутухтою з пошаною і між
прихильниками різних учень відбулася філософська дискусія [Сулоцкий свящ. 1854, 19—21], яка
продемонструвала ґрунтовну та рівну підготовку обох сторін. У свою чергу Джебцзун-дамба-хутухта
передав Ф.Лещинському грамоту, у якій називав його "Великим Ламою і над Ламами Ламою" [Аско-
ченский 1856, 218], і дарунки [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Місія повернулася до Тобольська, зали-
шивши П.Андрєєва і С.Ніколаєва в Урзі для вивчення монгольської мови і основ буддизму. Проте
незабаром повернулися назад і вони, "помітивши до себе неувагу, зустрівши навіть різні перешкоди
у своїх заняттях" [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Один з авторів існуючих життєписів Ф.Лещинського
такими словами закінчив сюжет про результати діяльності місії: "Тим ця місія й закінчилась: певно,
ще тоді не надійшов час прозріти духовно прихильникам Будди" [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Відомо,
що у 1719 році митрополит Ф.Лещинський направляв до Урґи з місіонерською метою ще одну групу
з кількох вихованців Києво-Могилянської Академії [Чимитдоржиев 1987, 170].

Отже, унікальність наведеного факту для відтворення історії зв'язків України з буддизмом по-
лягає у фіксації першого (на сьогодні) безпосереднього контакту українців як із буддизмом взагалі,
так і з одним із його ієрархів зокрема, на прикладі голови буддистів Монголії та листування з ним.

ВИСНОВКИ
Наведені факти та аналіз їх засвідчили існування контактів між Україною (українською куль-

турою) та буддизмом у його бурятському, калмицькому і монгольському варіантах, починаючи що-
найменше з другої половини ХVІІ ст. Ці контакти відбувалися передусім завдяки: 1) місіонерській
діяльності випускників Києво-Могилянської Академії на буддистській території Бурятії й Монголії
(напр.: Ф.Лещинський), 2) перебуванню в Україні самих буддистів (напр.: калмики, А.Доржиєв), 3)
появі свідомого зацікавлення буддизмом (напр.: М.Волошин), і в тій чи іншій формі були зафіксовані
у тезаурусі української культури. Факти, які б засвідчили беззаперечну наявність буддистів серед
українців у ХVІІ — початку ХХ ст. або ж існування буддистських культових споруд чи активного
буддистського релігійного життя, ще не виявлені. Проте твердження, за яким буддизм беззаперечно
належить до неорелігій в Україні, враховуючи викладений матеріал, може зазнати корекції.

Подальше ж дослідження вже наведених свідоцтв і пошук нових зможуть додати не тільки
кількісні уявлення, але й виявити "буддистський слід" і його особливість у самій українській куль-
турі7. Наприклад, іншого пояснення набуває, враховуючи присутність калмиків на Лівобережній Ук-
раїні, походження іконографічного зображення "козака Мамая" [Білецький 1960] та легенда про пу-
стельника й походження чаю, що була записана в Олександрівському повіті Катеринославської гу-
бернії наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Г. Булашевим [Булашев 1993, 319—320]. Тобто є всі підста-
ви для спроби подивитися на українську культуру зазначеного періоду під кутом зору наявності в ній
(нехай і малочисельних) як інкорпорованих буддистських елементів, так і фактів зустрічей (кон-
тактів) із буддистським світом. Здійснення подальшого дослідження потребуватиме уважного анал-
ізу відповідних писемних джерел із залученням архівних матеріалів ХVІІ — початку ХХ ст., архео-
логічних, мистецьких, етнографічних пам'яток, топонімів і гідронімів.
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1 Історія контактів України з буддизмом  –  мало досліджена, але перспективна тема для наукових
пошуків. Її актуальність значною мірою зросла зі здобуттям Україною незалежності. Бо з одного
боку виникла нагальна потреба в осмисленні власної культури у світовій культурній спадщині (у
тому числі й країн буддистського реґіону), а з іншого, починаючи з 1991 року, в Україні з’являються
офіційно зареєстровані буддистські громади. Відтак існують поважні підстави для появи в Україні
академічного інтересу зі всебічного вивчення духовної спадщини буддизму  –  першої зі світових
релігій (релігійно-філософських учень). До цілей даної статті якраз і належить прагнення привернути
увагу українських науковців до вивчення існуючих контактів української культури з буддистським
світом (буддистською духовністю), які становитимуть чільну складову в майбутньому вітчизняному
буддизмознавстві.

2 Бурятський (Сибірський) період життя гетьмана Д. Многогрішного багато років досліджує в
Улан-Уде краєзнавець, канд. техн. наук Е. Дьомін. Див. укладену ним бібліографію про Д.
Многогрішного: [Демин 1993, 54 – 56]. Знайомством з публікаціями Е. Дьоміна я завдячую Р. Д.
Цирендоржиєву, який докладав багато зусиль, поширюючи знання в Україні про перебування
опального українського гетьмана на землі Бурятії.

3 Інтерес і шанобливе ставлення до постаті Аґвана Доржиєва завжди існували в Бурятії. Але,
якщо в радянські часи доводилося рахуватися з позицією офіційної влади, яка не вітала і прагнула
всіляко замовчувати його діяльність, то у 1990 – ті роки відбулося пікове зростання популярності
непересічного лгарамби. Щиро дякую І. Отрощенко за надану можливість ознайомитися з кількома
останніми російськими виданнями, присвяченими життю й діяльності А. Доржиєва.

4Окремий розгляд як зацікавлення М. Волошина буддизмом, так і його ставлення до української
культури (України взагалі) фактично ще залишаються поза увагою дослідників. Хоча обидва ці аспекти
життя й творчості поета заслуговують на окрему увагу. Якщо перший з них частково буде розглянуто
в тексті статті, то про другий можна зробити висновок із такої цитати М. Волошина: «Народився я в
Києві й корінням роду пов’язаний з Україною. Моє родове ім’я Кірієнко-Волошин, і походить воно із
Запоріжжя» [Волошин 1991, 36]. Мабуть-таки вірно, що «слова С. К. Маковського: «Волошин-поет
оцінений недостатньо, і Волошин-людина недостатньо пізнаний» – до цього часу залишаються в
силі. М. А. Волошин  – все ще загадка і, як знати, –  чи вдасться-таки нам розв’язати її до кінця…»
[Купченко 1997, 6].

5 Українські дослідники-сходознавці різним аспектам зв’язків калмиків і України (калмицької
й української культур) у зазначений період присвятили ряд публікацій або ж виступів на конференціях:
[Огнева 1997, 4 – 13; Огнева 1998, 277 – 284; Дашкевич 1998 ]. Висловлюю щиру подяку панові
Яремі Полотнюку, який під час роботи Міжнародного V круглого столу «Історія релігій в Україні»
(Львів, 3?5 травня 1995 року) звернув мою увагу на перебування калмиків в Україні у ХVІІ cт.

6 Факти існування контакту української культури з монгольським буддизмом, як і з бурятським
та калмицьким потребують більш розгорнутого гуманітарного аналізу. І слава Богу, що вже існують
підстави для подальшого поглиблення цього напрямку.

7 Говорячи про «буддистський слід» або навіть буддистську складову в українській культурі,
слід враховувати існуючий інтерес до буддизму серед українських інтелектуалів (творчої інтелігенції)
другої половини ХІХ  початку ХХ ст., як-от: Г. Коваленка, В. Лесевича, Л. Українки, І. Франка та ін.
Необхідно також поглиблювати хронологічні межі дослідження контактів українського культурного
простору з буддистським світом (буддистською духовною спадщиною) раніше за ХVII ст. Певні
підстави для цього дають давньоруські тексти. На окрему увагу заслуговує і вивчення появи та
існування буддистських громад у сучасній Україні.
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СХІДНІ НАМЕТИ ТА НАМЕТНИЦТВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ

ЗЕМЛЯХ У ХVІ—ХVIII СТ.

Питання про побутування східних наметів та їх виробництво на теренах Західної України в
ХVІ—ХVIII ст. належить до кола найбільш цікавої й водночас мало дослідженої проблематики. Не-
зважаючи на наявність архівних джерел, інвентарних описів та конкретні,1 хоча і нечисленні пам’ят-
ки, ця тема не знайшла належного висвітлення у вітчизняному мистецтвознавстві, що й підтверд-
жується відсутністю будь-яких публікацій, стосовно зазначених нами об’єктів.

Одним з перших, хто звернув свою увагу на це питання, був визначний дослідник і знавець
історії та культури давнього Львова - Т.Маньковський, який присвятив наметам та наметництву на
західноукраїнських землях невелику статтю [Mankowski 1952, 668—169] та окремі розділи в своїх
подальших монографіях.[Mankowski 1935, 1954]. Опрацьований ним матеріал багато в чому став
базовим для розвідок інших науковців [Zarys...1966, 535—547]. Найновішою на даний час є публіка-
ція М.Півоцької[Piwocka 1966, 59—75] про турецький намет родини Лянцкоронських з Роздолу, який
в даний час зберігається у Вавельському замку в Кракові. В ній автор не лише опрацьовує великий
архівний матеріал, пов'язаний з ймовірною історією походження пам'ятки, а й вперше робить спробу
прочитати існуючі на підшивці намету турецькі штампи-сигнатури, співставляє та порівнює їх з
аналогічними сигнатурами інших наметів, які зберігаються в колекціях Берліна, Будапешта, Варша-
ви, Кракова, Лондона, Львова та замку Цлоклостер у Швеції. Важливо тут вказати й на те, що стаття
супроводжується низкою чорно-білих ілюстрацій, які можуть бути неабиякою допомогою в подаль-
шому художньо-стилістичному опрацюванні об'єктів зазначеної теми. Цим, по суті, й вичерпується
на сьогодні доступна нам література щодо наметів.

Як відомо з історії нашої держави, з другої половини ХІV ст. деякі південноруські землі, серед
яких була Галичина (Червона Русь) та частина Волині, входять до складу Польської держави, пол-
ітичне, соціально-економічне та географічне розташування якої на кордоні з мусульманським Схо-
дом і католицьким Заходом сприяло активному синкретизму культур. Не останнє місце в цьому про-
цесі відігравала й міжнародна торгівля з країнами Близького Сходу, передусім з Персією та Туреччи-
ною, яку досить активно провадили галицькі та волинські купці, що мали здебільшого вірменське
коріння. Разом з тим саме через Львів, який був впродовж ХІV—ХVІІ ст. одним з найбільш потуж-
них економічних центрів Західної України, проходив  Татарський шлях, що з'єднував його з Кам'ян-
цем-Подільським, а звідти вів через степи Північного Причорномор'я та степовий Крим — до гену-
езької колонії Кафи. Ця дорога була важливою магістраллю в торгівлі з близькосхідним регіоном.
Так, гданський купець Мартин Груневег, який у 1582—1602 pp. жив у Львові та шість разів перебу-
вав з іншими львівськими купцями в Константинополі, залишив один з таких найдавніших його
описів: “У цьому місті, як і у Венеції, стало звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу в
своїх уборах: угорців у їхніх малих магерках, козаків у великих кучмах, росіян у білих шапках, турків
у білих чалмах... Кожен, якою б мовою він не говорив, знайде тут свою мову..., коли побачиш, як на
ринку при бочках малвазії вирує натовп крітян, турків, італійців, зодягнених ще по-корабельному,
видається, наче тут порт відразу за брамою міста” [Ісаєвич 1966, 144]. Це й породжувало, очевидно,
той незабутній, ледь строкатий колорит Львова, який так важко було не помітити. Адже “...щодня
знайдеш тут різні товари, які тільки можна було придумати”[Ісаєвич 1966, 144].
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Разом з тим, говорячи про розширення торгівлі у ХVІ—ХVII ст. з Близьким Сходом, не слід
забувати й про те, що, наприклад, османська Туреччина становила постійну реальну загрозу для Речі
Посполитої, не лише з огляду близькості кордонів, а й з огляду підкреслено експансивної політики.
Як наслідок цього, з 1672 по 1699 p. частина Поділля з центром у Кам'янці-Подільському, перебувала
в турецьких руках.

Втім, це не змогло зашкодити появі ще наприкінці ХVІ ст. великого зацікавлення культурою
мусульманського Сходу, що знайшло cвоє відображення не лише в одязі, декорі домашнього начин-
ня, зброї чи кінському обладунку, а й призвело до поступового обґрунтування ідеологічних основ
сарматизму [Тананаева 1986].

Отож, повертаючись до нашої безпосередньої теми, доводиться констатувати, що досить не-
спокійне військово-політичне та й “культурне” життя того часу відзначалося неабиякою активністю
і вимагало певної мобільності. У повній мірі це стосувалося як вже згадуваного нами суспільно-
політичного життя, яке позначалося періодичними скликаннями на сейми чи вибори, так і військо-
вого, яке характеризувалося постійними татаро-турецькими війнами, виснажливими походами, не-
зліченними запеклими боями. Вони, у свою чергу, супроводжувалися тривалим перебуванням в ек-
стремальних умовах, найчастіше просто неба. А за таких обставин незамінними предметами става-
ли намети, які з однаковим успіхом використовувались як в період воєн, так і під час бенкетів, турнірів
або полювань. Нерідко саме в них вирішувались важливі державні справи, приймали послів.

Навряд чи вдасться колись з точністю з'ясувати, коли саме з'являються намети на наших тере-
нах, якої вони були форми та чи мали бодай якесь декоративне оздоблення. На жаль, жодного шатра
датованого раніше ніж ХVІІ ст., не збереглося, тому й доводиться задовольняти наукові інтереси
лише на підставі письмових джерел. Втім, слід вважати, що перші з них були все ж таки власного,
тобто місцевого виробництва. Виготовляли намети, очевидно, з грубого домашнього полотна, впо-
дальшому можливо й фарбованого, відповідно до їх призначення. Поділялись вони на житлові та
господарчі, в яких безпосередньо утримували коней, зберігали зброю та харчі.

З появою, та зміцненням позицій цехового виробництва на території Речі Посполитої, намет-
ники могли входити до кравецького цеху, що, до речі, підтверджує один із статутів, датований пер-
шою половиною ХVІ ст. [Zarys...1966, 535]. Так, згідно з його текстом, кандидат на звання майстра
мав в присутності приймальної комісії із старшин цеху намалювати намети двох типів. Подібні ма-
люнки знаходимо в книгах кравецьких цехів, але вже ХVІІ ст. Наприклад, в кравецькій книзі з Всхо-
ви (1640) подано як малюнок-зразок два типи наметів, причому округлий в плані був меншого розм-
іру, а овальний -більшого[Zarys...1966, 535-537]. Окрім того, тут же подано інформацію щодо мате-
матичних розрахунків та кількості необхідних матеріалів для їх виготовлення.

Судячи з ескіза, передня, тобто видима частина стіни першого намету складалась з восьми
вертикально зшитих між собою шматків полотна та гострого, конусоподібного даху, увінчаного флю-
гером у вигляді прапора з датою 1640 p. За вхід до цього шатра слугували одинарні двері. В іншого,
овального, передня частина утворювалась вже з десяти вертикально зшитих смуг, доповнених дво-
стулковими дверима по центру. Завершувався він двосхилим, трапецeподібним дахом з двома пря-
мокутними вікнами, розташованими майже одне біля одного. Як і попередній, він також був увінча-
ний двома флюгерами з вказаною датою. В обох наметах місце стику стіни з дахом обрамлював по
периметру широкий лінійно-стилізований орнамент [Zarys...1966, 536].

Можна припустити, що функція і призначення шатра могли заздалегідь обумовлювати його
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декоративне оздоблення та архітектурну форму, що могла бути квадратною, прямокутною або, як
зазначалось вже вище, — круглою чи овальною в плані.

Починаючи принаймні з кінця ХVІ ст., ми маємо вже письмові свідчення про поширення в
шляхти наметів східного походження. Наприклад, серед чималого переліку речей, зафіксованих 5
грудня 1586 р. в посмертному інвентарі короля Стефана Баторія (1576—1586), знаходимо згадку й
про турецькі намети.[Zarys...1966, 537].

Надзвичайно важливим свідченням підвищеного зацікавлення до східного краму може бути й
подорож львівського купця вірменського походження Сефера Муратовича до країн Близького Сходу,
здійснена ним у 1601 р. [Mankowski 1953]. Основною метою цієї далекої та досить небезпечної як на
той час поїздки було придбання замовлених королем Зигмунтом III (1587—1632) першокласних творів
перського декоративно-ужиткового мистецтва, серед яких мали бути вишукано оздоблені намети,
виткані золотими та срібними нитками килими, спеціально замовлені в м. Кашані, одному з найвиз-
начніших осередків ткацького виробництва сефевидського Ірану.

У польській монархії, де король був лише першим з-поміж рівних, заможна шляхта ні в чому
не хотіла йому поступатися, а тому купувала східні товари й робила аналогічні замовлення вірменсь-
ким купцям.

З часом таку розкіш дозволяли собі вже й заможні міщани, як, наприклад, відомий нам з архі-
вних джерел Петро Ожга з Осси, котрий з 1609 по 1623 p. займав посаду теребовлянського старости.
В.Лозинський вдало охарактеризував його як “...особистість вельми характерну, бувалого шляхтича,
життєрадісного, [готового] як до танця, так і до ружанця (тобто, до молитви - В.Н.), завжди доброго
на своєму місці та доброго в своїй ролі...” Нас же він цікавить передусім тим, що при потребі “...роз-
пинав намет, який йому коштував 800 злотих в Стамбулі”. Мав вдома 200 великих і 100 менших книг.
А до всього цього, ще й тримав в Теребовлі папуг [Lozinski 1966,  26].

Наведені вище факти, навіть попри їх неповноту, з очевидністю засвідчують, що східні намети
в той час хоч і досить дорого коштували, але користувались “підвищеним попитом”. А він, як відомо,
завжди породжував пропозицію, тим більше, коли мова йде про такий потужний ремісничий центр,
яким був тодішній Львів.

Про це ж красномовно свідчить й така подія. Коли громада міста вирішила у 1659 p. офірувати
королю Яну Казимиру (1648—1668) гідний його величної особи подарунок, то вибір зупинили на
наметі, що мав вийти з-під рук саме місцевих наметників.  За складеною угодою, його мали виконати
з коштовної шовкової тканини, заплативши майстрам 750 злотих. Показово, що в його оздобленні
чітко простежувалася орієнтація на перські зразки, бо шатро повинно було мати “...квіти різних видів,
усіляких звірів та полюючих осіб”[Mankowski 1954, 1258—1126]. Слід зауважити, що тема полю-
вання була найулюбленішою в мистецтві сефевидського Ірану, кращі приклади її втілені в книжко-
вих мініатюрах та численних пам’ятках декоративно-ужиткового мистецтва.

Втім, найбільше східних наметів та їх прямих наслідувань, передусім турецьких, з'являється
на західноукраїнських землях лише в ХVII ст., особливо у другій його половині. Адже низка вдалих
військових операцій Польщі проти османської Туреччини, як, наприклад, в битвах під Хотином (1621),
Журавно (1676) та Віднем (1683), буквально наводнили магнатські резиденції та міщанські садиби
великою кількістю військових трофеїв із зброї, коштовностей, кінського обладунку, начиння, тка-
нин, килимів та наметів. Саме тому на другу половину ХVІІ ст. й припадає пік найбільшого зацікав-
лення та поширення імітації “орієнту” в широкому розумінні цього слова.
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До цього слід додати, що з ХVІІ ст. все частішими стають згадки про турецькі намети і в
щоденникових нотатках та описах військових виправ. Зокрема, в записах Якуба Собеського (пом.1646),
читаємо: “Найпрекраснішими були намети камандуючих [турецькими] військами і провінціями, на
зразок витончених замків, розп'ятих на списах..., декоровані позолоченими вгорі кулями, прапорця-
ми різного кольору, орлиними крилами, що є в них символом знаменитості...” [Lipecki 1970, 125 ].

Відзначимо, що отримані трофеї не тільки осідали в скарбницях шляхти, але й як щедрі по-
жертвування, зберігалися при костелах та монастирях. Після Хотинської битви об'єднане польсько-
козацьке військо здобуло величезну кількість мусульманських хоругв [AGAD, Zbior Czolowskiego, nr.
3209, 10 - 13] та, очевидно, наметів. Принаймні кілька шовкових шатр, в якості зазначених дарів,
були офіровані Яном Собеським (тоді ще полковником) Латинській катедрі у Львові, з них пізніше
пошили урочисті орнати [Jedynak 1991, 45 ] 2.

Втім, ніщо до цього часу не могло б порівнятись з тими неймовірними розкошами та багат-
ством, здобутими під мурами Відня, де вщент було розбито багатотисячну османську армію під ко-
мандуванням великого візира Кара Мустафи.

Адам Поляновський, очевидець згаданих подій, в своєму щоденнику писав: “Мушу тут згадати
лише про самі візирські намети, які королю [тобто Яну ІІІ Собеському] дістались, що були вони наче
місто серед табору, збудовані для розкішного життя з такою безпечністю, наче візир не мав тут чого
й побоюватися.

Сади, фонтани, лазні, альтанки, кіоски; стежки сукном вистелено, намети з найкоштовніших
тканин й золотом обрамлені; всередині сила-силенна найвишуканіших предметів домашнього вжит-
ку; сундуки, скрині, сідла, килими; убрань - в неймовірній кількості. Не хотілося й очам вірити щодо
цієї розкоші... “ [Kraszewski 1954, 142 ]. 3 інших нотаток, залишених нам Миколаєм Диаковським,
який був з оточення королівської прислуги, з прикрістю довідуємось, що після захоплення турецько-
го табору, в першу ж ніч, хтось підпалив увесь ворожий порох, що викликало велику пожежу, яка
знищила більшу частину захоплених наметів, тим більше, як зазначає сам автор, що їх “...не було
куди й брати...”[Z wyprawy...1865, 70].

Загалом же слід констатувати, що хоча більшість наметів і було знищено безпосередньо під
час військових дій та розграбовано місцевим населенням, якась їх частина, в тому числі й візирські,
таки уціліла і, як побачимо нижче, потрапила на західноукраїнські землі, перетворившись не лише в
символ звитяжної перемоги, а й  в “пікантну” окрасу повсякденного життя королівської чи магнатсь-
ких родин, сповненого численних розваг, тривалих бенкетів та полювань.

Можливо, аналогічними міркуваннями керувався й сам Я.Собеський, періодично надсилаючи
з-під Відня свої письмові розпорядження. В одному з таких листів до своєї дружини королеви Марії
Казимири (1635—1716) від 5 жотня 1683 р., йдеться про подальшу долю турецьких в'язнів, візирсь-
ких хоругв та звичайно ж трофейних наметів. Останні належало скласти в Лобзовському замку, а
між іншим “...по наметників до Львова послати, щоб вони їх порозбивали, відремонтували..., а що
бракує - доробили” [Maria Kazimiera... 1983, 83]. Ці рядки дають реальну підставу знову говорити
про існування у Львові в той час якщо не мануфактури, то принаймні окремих наметників, роботи
яких, як нам видається, були високопрофесійними. Адже їм, очевидно, доводилось доробляти не
лише пошкоджені елементи дерев'яних конструкцій, а й окремі частини самих наметів, котрі були
багато оздоблені стилізованим квітково-рослинним орнаментом, виконаним у техніці копіткої аплі-
кації із шкіри та різнобарвних тканин.
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А вже згодом, 25 липня 1684 р., в Жовківському замку — улюбленій королівській резиденції
під Львовом відбулась велика святкова урочистість, приурочена до дня народження королевича Яку-
ба (1667—1737) та отримання Яном ІІІ високих та почесних нагород від Папи Інокентія XI (1676—
1689) за порятування Європи від османського поневолення. З цією метою під містом, на території
замкового звіринця було розіп’ято кілька трофейних наметів. На щастя, окремі з них, в досить швидкій
ескізній манері були замальовані 3  відомим заїжджим художником Мартіно Альтамонте (1659—1745),
італійцем за походженням, котрий за рекомендацією Римської Академії св. Луки в тому ж 1684 р.
прибув до Жовкви  [Овсійчук 1999б, 97—133].

Залишені художником малюнки, дають підставу стверджувати, що серед них були такі типи
наметів: горизонтальні навіси, що розпинались за допомогою дерев’яних жердин з характерним ку-
лястим завершенням; конусоподібні та трохи незвичні, наче нанизані зверху одна на одну, піраміди.
На верхньому ярусі одного з таких наметів, художник відтворив стилізований трилопатевий орна-
мент, що вузькою смужкою проходить по його периметру. С.Барач [Baracz 1877, 119] вказує, що між
ними був і намет Кара Мустафи, який спеціально для цих подій міг бути привезений з Вавельського
замку, куди його разом з іншими речами, майже на восьмидесяти возах було привезено з-під Відня.
Тоді ж, за наказом королеви, він був розіп'ятий в околицях Кракова, де його могли оглянути всі бажа-
ючі. Відомо, що на краків'ян він справив неабияке враження, оскільки був надзвичайно великого
розміру “...і складався з кількох об'єднаних між собою кімнат” [Obsiecz... 1990, 8].

Варто побіжно зазначити, що зроблені тоді Альтамонте ескізи були використані художником
для створення у Жовкві двох його найбільш відомих батально-монументальних творів, таких як “Битва
під Віднем” (1693) та “Битва під Парканами” (Естергомом) (1694) 4.

Що ж до самого візирського намету, то про його подальшу долю, на жаль, відомо дуже мало.
Як правило, це інформація з пізніх джерел, що вимагає досить обережного до неї ставлення. Так, з
нарису історії парафіяльного костелу св.Мученика Лаврентія у Жовкві, котрий вийшов з друку в
1865 р., читаємо: “Захристія, колись багата на срібло, золото та шати, тепер - убога, ще містить [одні
?] цілі шати червоного кольору, з намету Великого Візира, декоровані золотом і сріблом та велику
посудину із слонової кістки” [Z wyprawy...1865, 96] ]. Про нього ж згадує й В.Кричинський32 в описі
інтер’єрів Підгорецького замку [Kryczunski, 49—50].

Далі хотілося б торкнутись й іншого аспекту досліджуваної теми. В тій чи іншій мірі, можна
стверджувати, що левова частка документів, які нас цікавлять, припадають на останню чверть ХVII
ст., що пояснюється вдалими військово-політичними операціями проти Османської імперії. І якщо
до цього часу описувані нами пам’ятки, згідно записам, були означені словом “намети”, то з кінця
ХVІІ ст. вони все більше фігурують в інвентарях під різною термінологією. При дослівному пере-
кладі з польської мови, якою здебільшого й складені описи, маємо: намети (“namioty”), портьєри
(“kotary”), сараї або навіси (“szopy”) та балдахіни “baldachiny”.

На жаль, зараз досить проблематично говорити про те, чим конкретно відрізнялись вони один
від одного, тим більше, що архівні свідчення з цього питання досить узагальнені.

Власне, таку типологічну інформацію і знаходимо, наприклад, у переліку наметів Жовківсько-
го замку за 1696 р., складеному в зв’язку із розподілом майна між королевичами Олександром та
Константином, після смерті їх батька — Яна IIІ Собеського  [AGAD, Zbior Czolowskiego, nr. 3209,  32
— 34]. Згідно з ним, перший отримав їх чотири штуки, серед яких були: “портьєра табірна, в ній два
приміщення”, “портьєра візирського kichai”,  “намет округлий... ” та “купальня візирського kichai”.
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До другого ж відходили три намети, а саме: “портьєра... паші, багата”,  декорована всередині атласом
з добрим до неї покриттям й усіма реквізитами та “лазня візирська, біла, бавовняна всередині, ab
extra червона, із сукна, з двома приміщеннями...”  [AGAD, Zbior Czolowskiego, nr. 3209, 32 - 33].Окрім
них, в родинному маєтку ще залишались: “Навіс на двох жердинах, великий... Балдахін...подорожній,
для розпинання... Навіс великий, на трьох жердинах, візирський. Намет великий, округлий, багато
декорований, візирський”, “три великих килими..., навіс для коней”, “башт 4, із стінами, нові” та
“кухня великане per modum  навіса, все це з мотузками, покривалами і кулями (galkami)” [AGAD,
Zbior Czolowskiego, nr. 3209,  34].

Щоправда, як побачимо нижче, більшість з них не мали сталого місця дислокації, а в міру
потреб їх перевозили з однієї резиденції до іншої. Ними ж могли бути як Золочівський замок, так і
Підгорецький. До речі, в скарбниці першого у 1714 p. зберігалась значна кількість китайської порце-
ляни, турецькі сагайдаки, оздоблені коштовним камінням, булави щирозлоті та намети, перелік яких
подається окремим розділом. Серед них фігурують чотири турецькі портьєри з сукна червоного ко-
льору, одна з яких мала два приміщення  [AGAD, Zbior Czolowskiego, nr. 407, 162 - 172].

З цього ж документу випливає, що лише окремі стіни одного з наметів, разом з кухнею і всім
спорядженням, а також “стайню” було забрано до Жовкви. Показово, що два останні об'єкти понов-
лювалися, адже мали “нові стіни” [AGAD, Zbior Czolowskiego, nr. 407, 169].

На завершення хотілося б сказати й кілька слів про Підгірці. І не лише тому, що замкові апар-
таменти були тут традиційно наповнені трофеями та мистецькими скарбами, частину з яких вже у
1918 р. було вивезено до Польщі та Історичного музею у Львові [Zamek 1931,36—58 ]. А передусім
тому, що знаходимо тут додаткові докази існування на наших землях місцевого наметництва і у другій
половині ХVІІІ ст.

Перший з них пов'язаний з постаттю Станіслава Матеуша Ржевуського (пом. у 1728), гетьмана
великого коронного, який наприкінці 1718 p. стає черговим власником Підгорецького замку. Власне
він був замовником того намету, лише з опису якого знаємо, що був він оздоблений родинним гербом
Кривда та літерами  S.M.R. Цей намет відзначався досить великим розміром і складався аж з трьох
частин. У забарвленні його даху та стін домінуючими виявились блакитний та жовтий кольори, що
традиційно вважались гербовими кольорами роду Ржевуських. З іншого ж контракту, укладеного в
Підгірцях 8 травня 1754 р. між Вацлавом Ржевуським (1706—1799), гетьманом великим коронним
та каштеляном краківським та бродським наметником Хершком Кофмановичем, довідуємось про
замовлення на виконання останнім намету типу “szopy”, орієнтованого на східні зразки [Mankowski
1954, 127].

В цілому ж доводиться констатувати, що такі наметницькі мануфактури або ж діяльність окре-
мих майстрів, задіяних у цій галузі, мали місце на землях Західної України орієнтовно аж до кінця
ХVIIІ ст., коли поступово зникає й сама потреба у вишукано аплікованих наметах, які вимагали коп-
іткої ручної праці та щедрого фінансування.

Втім, допоки ще існують неопрацьовані архівні документи та невпорядковано джерелознавчі
фонди, ставити останню крапку у данному питанні ще надто рано. Та й дана публікація з огляду
зазначених обставин не стільки тяжіє до відтворення повноти картини заявленої теми, скільки в
загальних рисах  ілюструє одну з граней тривалого і послідовного процесу зацікавлення Сходом,
коротко окресленого сучасною мистецтвознавчою наукою терміном “орієнталізм”. Власне в намет-
ництві й віднаходимо один з найяскравіших його виявів. На сьогодні безперечним залишається той
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факт, що окреслене явище слід розглядати в контексті тих процесів та закономірностей, що вияви-
лись співзвучними до культурно-естетичних уподобань конкретних етапів історії західноукраїнсько-
го регіону.

1. Наскільки нам відомо, в Україні фрагменти турецьких наметів кінця ХVII—ХVIIІ ст.
зберігаються лише в Львівському історичному музеї. Iнв. №2232—2239.

2В процесі нашого дослідження з’ясувалось, що ще у 1977 р. тепер вже покійний отець
Керницький показував орнат з турецького шовкового намету теперішньому головному хранителю
львівського Музею релігії пані Лузан О. Подальші ж спроби з’ясувати долю пам’ятки, виявились
безрезультатними.

3Ці малюнки зберігаються в Історичному музеї Відня.
4 Тепер зберігаються в Львівській картинній галереї. “Битва під Віднем” експонується в постійно

діючій експозиції Одеського замку.
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СТАНОВО—КАСТОВА СИСТЕМА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ

СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ

Проблеми, пов’язані з реконструкцією стародавніх суспільств на основі станово-кастової сис-
теми, розробляються автором з кінця 80-х років [Пустовалов 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997]. Ця
стаття є узагальненням розробок як самого автора, так і інших дослідників.

Станово-кастові суспільства, достатньо мало поширені в сучасному світі, були, як можна гада-
ти, більш частим явищем у давнину. Станово-кастова система (СКС) переважно виникає як продукт
взаємодії між древніми цивілізаційними центрами і первісною периферією в поліетнічних суспіль-
ствах. Зіштовхуються етноси, які мають різний рівень культурного розвитку. Особливо часто СКС
виникає внаслідок міграції населення, супроводжується завоюванням. Вперше на роль відношень
цивілізацій із первісною периферією при формуванні СКС звернув увагу Е.М.Медведєв [Медведев
1990, 96].

У сучасній науковій літературі немає загальноприйнятої точки зору щодо виникнення кастової
системи. Деякі фахівці звертають увагу на зв’язок касти з професією, у кінцевому рахунку — з виз-
наченим рівнем розвитку продуктивних сил [Кудрявцев 1992]. Як правило, вони розглядають СКС у
структурному аспекті, особливо не поглиблюючись у специфіку її формування. Проте представники
цього напряму не можуть не визнати, що велика частина каст (мова в даному випадку йде про Індію)
походить з певних етнічних груп населення.

Інша група спеціалістів, де переважають закордонні дослідники, зв’язує походження СКС із
гетерогенним етнічним складом того або іншого суспільства [Сингх 1958; Косамби 1968; Sharma
1958; Beteille 1969; Lohia 1964; Кобищанов 1982; Куценков 1983; Ашрафян 1986; Медведeв 1990].
На відміну від першого напряму вони визнають принциповий зв'язок давньоіндійських варн і більш
пізніх каст. Так, Е.М.Медведєв виділяє три етапи розвитку СКС в Індії: перший — формування ча-
турварнья (простіше — арії-шудри); другий — виникнення диференціації в межах варн і поза ними;
третій — формування власне кастової системи [Медведeв 1990, 97]. На зв’язок касти з етносом вка-
зують і такі ознаки, як расові відмінності, іноді — мовні, релігійні і т.д. Проте вивести касту лише з
одного етносу немає ніяких підстав. СКС — набагато більш складне явище. Сутність його лежить на
перехресті ознак варни й етносу. Всі ознаки варни присутні й у касті: професійна обумовленість,
жорстка позиція в соціальній ієрархії, спадковість статусу і т.д. Виходить, виникнення кастової сис-
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теми пов’язане з виділенням у суспільстві професійних прошарків типу варн.
З етносом касту зв’язують ендогамія, специфічні культи, стереотип поводження, відмінності в

їжі, одязі, мові, расі, знову ж — спадковість статусу.
Об'єднання самостійних систем варни й етносу в СКС проходило в умовах поліетнічного сус-

пільства, що виникає в результаті завоювання. Так, в Індії процес аріанізації характеризувався залу-
ченням неарійських народів із власним соціальним членуванням в арійську систему. Приміром, шудри,
до яких входили як арійці, які потерпіли поразку, так і неарійські племена, були в колективній влас-
ності трьох вищих варн. Пізніше, із включенням в арійське суспільство нових етносів, положення
шудр поступово поліпшувалося [Sharma 1958, 31]. Аналогічна картина спостерігалася у африкансь-
кого народу нупе. Тут одна з етносоціальних груп (ндачежі) була прийшлою [Кобищанов 1982, 153—
157]. Іноетнічні елементи складали нижні касти в центральних і південних паранилотів [Нuntingford
1951]. Така ж картина — у туарегів Аххагарра [Лот 1989], нанду , барі, у султанаті Джимма на почат-
ку XIX ст.[Кобищанов 1982].

Скрізь, де зафіксована СКС, при формуванні суспільства мало місце завоювання. При цьому
часто між завойовниками і переможеними були досить значні відмінності у рівні розвитку культури.

Отже, соціальна нерівноправність між завойовниками і підкореними народами, висока пре-
стижність одних видів праці (управлінського, жрецького, військового) і непрестижність інших у ком-
плексі з розвинутою етнічною самосвідомістю викликали до життя СКС. Вона дозволяла колектив-
но пригноблювати підкорений етносоціальний прошарок суспільства, що утворився в результаті за-
воювання. Психологічною підставою утворення СКС була заборона на гноблення одноплемінників.
У той же час пригнічення представників інших етносів не тільки дозволялося, але й заохочувалося
[Гумилев 1991]. У певному розумінні СКС була наслідком колективної експлуатації. Тому система
арії-шудри є вже не чисто варновою, а ранньокастовою. Класична варнова система існувала на пра-
батьківщині аріїв (наприклад, у південноуральських городищах, якісно розкопаних і виданих В.Ф.Ге-
нінгом, Г.Б.Здановичем , В.В.Генінгом 1992 р.).

Таким чином, одним з найважливіших чинників виникнення кастової системи, а також її існу-
вання є міжетнічна експлуатація, але не в формі данини, а в більш регулярній, оскільки данина стя-
гується з самостійних суспільств із повноцінною соціальною структурою, чого в кастових суспільст-
вах немає.

Існує стійке упередження щодо каст, які мешкають відокремлено і мають свої власні цвинтарі
[Черных, Плешивенко 1993, 252]. Проте, як показують спеціальні дослідження в тій же самій Індії,
села в кастовому відношенні мають дуже строкатий характер [Lewis 1958]. Як підкреслює М.К.Куд-
рявцев, каста ніколи не була господарською одиницею, оскільки існував міжкастовий поділ праці.
Він пише, що касти не мають чітко окреслених меж, розпорошені між іншими кастами. Монокастові
села зустрічаються вкрай рідко. Окремо живуть тільки найнижчі касти. При цьому не існує й окре-
мих кастових могильників. Попіл після спалення небіжчиків кидали в одну й ту саму ріку або ховали
в землю обабіч ланів [Кудрявцев 1992, 5, 124—135]. Практично всі касти знаходяться в сервісних
відношеннях одна з другою. Аналогічна картина просліджується й в африканських кастових сусп-
ільствах. Правда, тут залежність від етнічних чинників більша, ніж в Індії.

Достатньо своєрідними є в кастовій системі й шлюбні відносини. Для жінок шлюб був єдиним
засобом підвищити свій соціальний статус (в Індії — звичай “анулома”). Дівчат видають заміж у
більш високу касту. Протилежний варіант — із більш високої в більш низьку — суворо заборонений
[Каrve 1961]. Аналогічні звичаї ми можемо знайти й в інших ранньокастових суспільствах: у народів
Африки, зокрема у туарегів, у Спарті й тих районах Давньої Греції, де існувала ілотія.
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До речі, соціальна організація Спарти має основні ознаки кастової системи. На цю подібність
першим звернув увагу Д.Косамбі (1956). Дійсно, між громадянами, періеками й ілотами, існували
етнічні відміни. Суспільство формувалося в результаті завоювання. У Спарті існувала колективна
форма експлуатації. Засоби залякування ілотів і обмеження їхньої чисельності проходили у Спарті
абсолютно так само, як це здійснювалося в Африці у барі [Кобищанов 1982, 162].

Система, подібна спартанській, була виявлена у багатьох місцевостях Давньої Греції: у Фес-
салії, на Криті, в Аргосі, Карії (пенести, мної, лелеги) [Дьяконов 1973, 18]. Подібні групи існували й
у Гераклеї [Голубцова 1986, 59].

Ранньокастова система простежується в Індії арійської епохи, на прилеглих територіях, у бага-
тьох африканських суспільствах, у стародавньому Китаї (у носа), у Давній Греції, у древньому Єгипті
на кордонах теж існували окремі етносоціальні групи: іхтіофагів, буколів, свинопасів — усього сім
каст [Геродот 1972, 132]. Подібна система існувала й у давньоіранському суспільстві (Сенар). В Іудеї
І тис. до н.е. також знаходимо соціальні категорії, що за своїми показниками наближаються до касти
(герим або тошавим) [Амусин 1989, 128—165]. Подібні прошарки суспільства були й у давньому
Дворіччі (шушану) [Дандамаев 1984, 53]. Як пережитки кастової традиції можна розглядати заборо-
ну на шлюби між привілейованими прошарками і неповноправними групами населення в сасанидсь-
кому Ірані [Бeляeв 1966, 279].

Завершеним кастовим суспільством була Хозарія, де іудеї складали соціальну верхівку, кочо-
вики були воїнами, а місцеве населення становило найнижчі соціальні верстви [Гумилев 1991]. Пе-
режитки кастової системи хозар тривалий час зберігалися у давніх угорців, які поділялися на дво-
рян, що були за походженням уграми, та кріпаків, до складу яких увійшло переважно місцеве (пан-
нонське) населення та ті угорці, що втікали з поля битви [Фодор 2000].

Кастові пережитки настільки живучі, що, приміром, у США просування соціальними східця-
ми і можливість зробити кар’єру, за висновком соціологів, залежать від близькості стереотипу по-
водження етнічних груп, які населяють США, до стереотипу поведінки пануючої англо-ірландської
етнічної групи [Токарєв 1977].

Отже, кастова система була явищем достатньо поширеним як у суспільствах докласового рівня
розвитку, так і в ранньокласових.

На основі узагальнення ознак СКС автором були розроблені основні характеристики СКС в
археологічному матеріалі. Вони були використані при реконструкції соціальної системи катакомб-
ного суспільства [Пустовалов 1990, 1991, 1992, 1995,1996, 1997, 1998; Pustovalov 1994].

Зазначені вище характерні риси кастової системи, умови її виникнення можуть бути викорис-
тані як моделі для реконструкції за археологічними залишками стародавніх суспільств лише в тому
випадку, якщо будуть простежені їхні археологічні кореляти. Тому спробуємо визначити, як могли б
відображатися наведені риси в археологічному матеріалі, насамперед у поховальному обряді.

Якщо конкретне суспільство виникає як результат взаємодії цивілізаційного центру та первіс-
ної периферії, або більш розвиненого суспільства з менш розвиненим, то про це можуть свідчити
запозичення у сфері ідеології, економіки тощо. Як правило, вони мають носити системний характер.

Безумовно, індикатором відділення ремесла від харчового виробництва була б поява великих
спеціалізованих поселень. Однак про це ж можуть свідчити й поховальні комплекси з наборами
знарядь праці тих професій, що у першу чергу обслуговували б соціальну верхівку суспільства, тобто
виготовляли б соціально престижні речі. Звичайно, остаточний висновок про характер поділу праці
в конкретному суспільстві залежить від рівня його економічного розвитку.

Виявлення в матеріальних залишках ознак такої умови виникнення кастової системи, як заво-
ювання і його наслідків (зокрема, поліетнічного складу суспільства), також повинно базуватися на
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спеціальному аналізі всього наявного матеріалу, в тому числі аналізі поселень з метою виявлення
шарів пожеж, слідів військового розгрому тощо. У поховальному обряді — це могили зі зброєю та
кістяками, ушкодженими прижиттєвими травмами, в сукупності з даними хронології й територіаль-
ного розподілу. Вони можуть стати основою для позитивного висновку про завоювання, особливо
якщо в результаті на дослідженій території з’являється населення іншої культури та іншого антро-
пологічного типу, яке протягом тривалого часу співіснує з попереднім населенням.

Можна думати, що соціальний аналіз пануючого етносу дає можливість виділити значний відсо-
ток еліти завойованого, підкореного етносу, а також виявити в ньому неповну соціальну структуру,
тобто відсутність знаті. При цьому, за звичаєм “анулома”, серед населення пануючого етносу повин-
на бути певна кількість інкорпорованих до нього осіб з ознаками етносу, що займає більш низьку
сходинку в суспільній ієрархії даного суспільства.

Беручи до уваги значення війни для суспільств кінця первісності й початку вторинної фор-
мації, можна допустити, що серед інкорпорованих у вищий прошарок була велика кількість воїнів.
Навпаки, серед населення етнічної групи, що складала нижчу касту, число етнофорів більш високої
касти повинно бути або мінімальним, або взагалі відсутнім.

Підсумовуючи сказане, можна сформувати таку гіпотезу: якщо у реконструйованому суспільстві
можна простежити відокремлення ремісництва від сільського господарства, а також те, що поява
цього суспільства є результатом завоювання та приходу нового населення, то можна допускати, що в
ньому існувала станово-кастова система.

Доказами її наявності в матеріалах поховального обряду будуть виступати такі чинники:
1. Співіснування тривалий час різних етнічних груп населення на одній і тій самій території.
2. Певне місце в соціальній ієрархії даного суспільства для кожної етнічної групи у рамках

співіснування.
3. Збереження своєї станової традиції в пануючій етнічній групі до моменту створення касто-

вої системи, що знаходить свій прояв у плавних переходах між соціальними стратами та виділяється
археологічно. На відміну від них у підкореного населення соціальна верхівка частково знищується,
частково інкорпорується в пануючу касту. Тому для цього населення характерна неповна соціальна
структура — зникнення правлячої верстви, а говорячи більш загально, — скорочення соціальної
стратифікації.

4. Обмеженість контактів між співіснуючими етнічними групами, особливо між тими, що зай-
мають протилежні позиції в станово-кастовій ієрархії відповідно до ендогамного характеру касти. У
більш високих кастах можлива присутність деяких елементів, характерних для нижчих каст.

Так, у Північному Причорномор’ї в катакомбний час на значних територіях співіснували пізньо-
ямне населення, східнокатакомбне (донецьке) та інгульське. Незважаючи на те, що концепція про
тривале співіснування ямної й катакомбної культур має довгу історію [Березанская, Шапошникова,
Попова 1957; Фисенко 1970, Даниленко 1974; Марина 1982; Шапошникова, Фоменко, Довженко
1986; Ковальова 1987 та ін.], останнім часом з’являються спроби розглядати ямні, східнокатакомбні
та інгульські пам’ятки як такі, що послідовно змінюють одна одну без яких-небудь моментів співісну-
вання. Так, у статті, що підписана А.В.Ніколовою і Л.А.Черних (1997), відбита позиція певної части-
ни консервативно настроєних археологів, що ігнорують будь-які спроби історичної інтерпретації
археологічних фактів.

Поява катакомбного населення пов’язується з міграцією з території Передньої Азії [Эрдниев
1982; Пустовалов 1996]. Цей процес супроводжувався військовими сутичками (окремі стріли та їхні
частини зустрічаються достатньо часто в похованнях пізньоямної культури; про це ж свідчать і чис-
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ленні катакомбні поховання зі зброєю). Ряд виробництв у катакомбному суспільстві виділився вже в
окремі галузі [Пустовалов 1990, 1991, 1995]. Більше того, спостерігається концентрація металооб-
робного виробництва в кількох локальних районах [Нечитайло 1990, 1991]. Соціальна структура
населення пізньоямної культури характеризується неповнотою. Відсутні верхні прошарки суспільства.
Така ж картина спостерігається і для східнокатакомбного населення на пізньому етапі його існуван-
ня. У деяких районах взагалі немає поховань знаті.

Серед східнокатакомбних поховань наявна значна група могил, де є ямні ознаки. Також серед
інгульських катакомб чимало таких (до 12%), де є ознаки східнокатакомбного етносу. Навпаки, східно-
катакомбні могили з ознаками інгульського етносу, як і ямні з його ж рисами, — мінімальні (відпов-
ідно 2,6 і 0,8%). Це може бути відбитком звичаю типу “анулома”. Окремі етносоціальні групи жи-
вуть змішано і тільки за тенденцією тяжіють до певних районів. Аналогічна ситуація і з поширенням
поховань ливарників та інших ремісників.

Основні культи інгульського, східнокатакомбного і ямного населення — різні. Є підстави вва-
жати різними і мови цих етнічних груп. Таким чином, катакомбне суспільство Північного Причор-
номор’я було організоване за принципом СКС.

Станово-кастова система, що складалася в катакомбному суспільстві Північного Причорномо-
р’я, забезпечувала можливість різкої концентрації додаткового продукту в руках пануючої етнічної
групи і, насамперед, знаті. Це давало можливість відчужувати в невиробничу сферу значні ресурси,
вести завдяки цьому військову боротьбу за мідно-миш’яковисті родовища Донбасу, будувати вели-
чезні святилища типу Молочанського, розвивати ремесло, утримуючи ремісників. Проте вона ж ста-
ла і гальмом у розвитку цього суспільства, а можливо, явилася однією з причин його загибелі.

Ідея про станово-кастовий характер катакомбного суспільства може стати ключем для вирі-
шення багатьох дискусійних питань вивчення катакомбної культурно-історичної спільності. Уявляєть-
ся, що з її допомогою можна пояснити причини і переходу значної частини ямного населення на
новий поховальний обряд, і наявності спільних рис у матеріальній культурі ямного та катакомбного
населення, і тривалого збереження етнічної специфіки в різних групах катакомбного населення, що
у первісному суспільстві стирається за три покоління.

Можливо, кастова система катакомбного суспільства якоюсь мірою причетна і до виникнення
кастового суспільства в Індії, оскільки сама катакомбна спільність зробила свій внесок у формуван-
ня ведичного суспільства.

Здається, що кастова модель суспільства або її окремі елементи можуть бути використані й для
реконструкції інших соціумів, досліджуваних археологічно. Імовірно, вже ново-данилівське насе-
лення можна розглядати як протокасту, що займала провідне становище серед населення Урало-
Дунайських степів. Ранньокастовими, можливо, були відносини між кеміобинським та місцевим
ямним населенням. Між ними фіксуються як етнічні (деякі види кераміки) так і соціальні відміни
(працевитрати на здійснення кеміобинських поховань набагато більші, ніж на здійснення ямних).
При цьому кеміобинське населення дисперсно розташоване серед ямного та співіснує з ним.

Простежуються кастові ознаки й у більш пізні епохи. Так, уже відзначалося [Пустовалов 1989],
що засоби підкреслення соціального статусу і ряд інших ознак (багатокамерність поховань, складна
соціальна стратифікація, трьохчасність побудови владної структури суспільства, нарешті, спільна
територія мешкання) у катакомбного населення і степових скіфів подібні. Скіфське суспільство ви-
никло з місцевого і прийшлого населення, тобто воно гетерогенне за своїм складом. Велика Скіфія V
- IV вв. до н.е. складалася з найрізноманітніших племен, у тому числі не тільки кочових скотарських,
але і землеробських [Ильинская, Тереножкин 1986, 45]. Взаємовідносини правлячої верхівки та за-
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лежних і напівзалежних племен зараз оцінюються як данницькі [Першиц 1973; Хазанов 1975 та ін.].
Дійсно, за умов високої мобільності населення інші стосунки просто неможливі. А от відносини
скіфів кочових з осілим населенням Скіфії могли мати більш стабільні форми. Так, В.А.Ільїнська й
А.І.Тереножкін наводять слова Страбона про те, що номади займаються більше війною, ніж розбоєм
і війни ведуть задля данини. Надаючи землю у володіння бажаючим займатися землеробством, вони
задовольняються одержанням домовленої помірної данини не для наживи, а для задоволення щоден-
них життєвих потреб [Ильинская, Тереножкин 1986, 43—50]. По суті, тут описані відношення, ана-
логічні тим, що існували між імхарами та імрадами в туарегів, а це кастове суспільство.

Б.Н.Граков, базуючись на творах істориків Поліена і Фронтіна, що писали про підпорядкуван-
ня скіфам-воїнам хліборобів, вважав, що мова в даному випадку йде про рабство в дусі спартанських
гелотів або фессалійських пенестів [Граков 1971, 36]. Як було показано вище, спартанське суспільство
за рядом показників наближається до ранньокастового. Археологічним відображенням такого за-
лежного осілого населення можуть бути поселення IV в. до н.е. Нижнього Подніпров’я, відомі дос-
татньо давно, але спеціально досліджені тільки останнім часом [Гаврилюк, Абикулова 1991; Гаври-
люк 1999]. Відсутність укріплень, землянки і напівземлянки, переважання ліпної кераміки, відсутність
столового гончарного посуду, примітивні форми землеробства — усе це свідчить про дуже низький
соціальний статус їхніх мешканців.

Згідно з Е.А.Грантовським та Д.С.Раєвським (1960), у скіфів уже споконвічнo існував профес-
ійний розподіл на общинників, воїнів і жерців. На їхню думку, цей розподіл відбито у легенді про
Таргитая і його синів (ярмо, плуг — общинники, сокира — воїни, чаша — жерці). В.Ю.Мурзин,
критикуючи точку зору зазначених авторів, наводить дані про трьохчастинну структуру влади в інших
кочівницьких суспільствах (у тюрків і монголів) [Мурзин 1989, 29—30]. Проте у Д.С.Раєвського і
З.А.Грантовського мова йде не про організацію керування суспільством, що дійсно ідентичне в бага-
тьох кочовиків, а про соціальну ієрархію професій — про варни.

Викладене вище дозволяє порушити питання про наявність у скіфському суспільстві Північного
Причорномор’я елементів ранньокастової системи. Для підтвердження або спростування висунутої
тези необхідні спеціальні дослідження соціальних відносин населення різних господарсько-куль-
турних типів, насамперед привілейованих скотарів-кочівників і осілого населення Нижньодніпровсь-
ких поселень та інших пам’яток осілого населення Степової Скіфії.

Таким чином, модель СКС може бути використана в соціальних побудовах за матеріалами
поліетнічних суспільств, що виникли в результаті взаємодії цивілізаційних центрів і первісної пери-
ферії, особливо, якщо в такому суспільстві поєднуються землеробський і скотарський уклади, а саме
воно виникло в результаті завоювання. Подібні ситуації траплялися неодноразово в історії людства,
в тому числі і на території України, починаючи приблизно з енеоліту.
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РУСЬКО-ПОЛОВЕЦЬКІ МАТРИМОНІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ

При висвітленні русько-половецьких відносин у ХІ–ХІІІ ст. дотепер майже не приділялося уваги
вивченню матримоніальних зв’язків Рюриковичів із ханами різних кипчацьких орд. У літописах
відзначено 12 шлюбів руських князів із половчанками і один шлюб руської княгині з половецьким
ханом [Лаврентьевская… 1962; Ипатьевская… 1962].

Ряд дослідників вважають, що за півтора сторіччя відносин із кочовиками багато руських князів
мали змішане походження [Робинсон 1980; Баскаков 1985]. Надалі напівполовці князі і княгиня
зміцнювали цю кревність повторними шлюбами змішаного походження. Так, А.Н.Робинсон вважає,
що “у восьми княжих сім’ях у середньому виросло 40 князів і княгинь напівполовців, а далі –
приблизно 200 половецьких онуків” |Робинсон 1980, 252, прим. 23]. Ці цифри вимагають детальної
перевірки.

Розглянемо усі відомі з літописних джерел русько-половецькі шлюби. Багато істориків,
починаючи з Г.Міллера, вважають другу жінку Всеволода Ярославича Ганну половчанкою, хоча ще
Н.М.Карамзін із сумнівом поставився до цієї гіпотези [Карамзин 1892, 58, прим.156]. Від даного
шлюбу у Всеволода народився син Ростислав і дочка Євпраксія (Адельгейда), яка вийшла заміж за
німецького імператора Генріха IV. Навіть якщо прийняти точку зору Г.Міллера про половецьке
походження Ганни, то все одно її діти не залишили помітного сліду в російській історії. У 1093 р.
двадцятитрьохрічний Ростислав потонув у річці Стугні під час втечі від половців після поразки, якої
зазнали руси. Нащадків він не залишив. Діти Євпраксії ніколи на Русі не бували.

Після низки серйозних поразок у русько-половецькій війні 1093 року київський князь Святополк
Ізяславич змушений був у 1094 р. одружитися з дочкою половецького хана Тугоркана заради миру з
кочовиками [Повість… 1950, 148]. На думку В.Л.Яніна, від цього шлюбу народилися Брячислав та
Ізяслав [Янин 1963, 150, прим. 26]. Однак, за даними Н.А.Баумгартена, приблизно з 1102 р. Святополк
був одружений з Варварою Коміне [Баумгартен 1909, 39, 50], від якої мав зазначених синів та дочку
Марію. Мабуть, у Святополка і дочки Тугоркана дітей не було.

Багато дослідників вважають, що Олег Святославич Чернігівський був одружений з
половчанкою [Робинсон 1980; Карамзин 1892]. Прямих свідчень про це в літописах немає. У
Любецькому синодику жінкою Олега названа Феофанія, очевидно, та сама представниця роду
Музалонів, на котрій чернігівсько-тмутараканського князя оженив візантійський імператор Олексій I
Комнін між 1081–1083 рр. [Гуркин 1992, 67]. Швидше за все, першим шлюбом Олег був одружений
з грекинею Феофанією, від якої мав сина Всеволода, а другим – з дочкою хана Осолука, тому що
літописи приводять імена половецьких ханів Камоси і Тюпрака Осолуковичів, що доводилися молод-
шому Ольговичу – Святославові дядьками за матір’ю [Ипатьевская…1962, стб. 334].

Сам Святослав Ольгович у 1108 р. взяв шлюб з дочкою Аепи Гиргеневича [Повість… 1950,
186], однак від цього союзу дітей у нього не було. Всі відомі його нащадки народилися після 1136 р.,
коли жінкою Святослава стала новгородка [Тверской… 1965, стб. 199; Новгородская… 1950, 24].

У 1108 р. Володимир Мономах оженив свого сина Юрія Долгорукого на дочці Аепи Осеневича
[Повесть… 1950, 186]. У цьому шлюбі були народжені: Ростислав, Андрій Боголюбський і, можливо,
Борис і Гліб. Молодші діти Юрія з’явилися на світ після вступу ростово-суздальського князя у другий
шлюб з родичкою візантійського імператора Мануїла I Комніна Оленою [Лимонов 1987, 36, прим.
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42, 52, 55].
1117 року Володимир Мономах “жени сына своего Андрея, поя за нього внуку Тугорканя,

князя Половецкаго” [Тверской… 1965, стб. 192]. Володимир і Ярополк Андрійовичі, можливо, були
дітьми онуки Тугоркана.

В Іпатьєвському літописi за 1159 р. говориться, що удова Володимира Давидовича
Чернігівського (онука Володимира Мономаха) втекла в степ, щоб удруге вийти заміж за хана Башкорда
[Ипатьевская… 1962, стб. 501; Расовский 1935, 259].

У 1163 р. “приведе Ростиславъ Белуковну князя Половецьского дщерь ис Половець за сина
своего за Рюрика” [Ипатьевская… 1962, стб. 521–522]. Дітьми Белуківни і Рюрика можна визнати
двох старших дочок (дружин Романа Мстиславича Волинського і Гліба Святославича Чернігівського)
і, можливо, старшого сина Ростислава. Ярослава Рюриківна і Володимир Рюрикович були дітьми
великого князя від другого шлюбу з Ганною – дочкою Юрія Ярославича Туровського.

В.Т.Пашуто в генеалогічній таблиці № 7 до своєї монографії “Внешняя политика Древней
Руси” зазначив, що син смоленського князя Давида Ростиславича, Мстислав, ще до 1185 р. був
одружений з половчанкою, дочкою хана Тоглія [Пашуто 1968, 426, табл. 7]. У Давида було п’ять
синів, двоє з яких мали ім’я Мстислав. В.Т.Пашуто мав на увазі старшого Мстислава, однак джерела
не називають нам імені смоленського княжича, одруженого з половчанкою. Залишається неясним,
чому дослідник дійшов такого висновку. Чи були діти від цього шлюбу – невідомо.

Після розгрому дружин Ігоря Святославича Новгород-Сіверського навесні 1185 р. його син
Володимир, який був у половецькому полоні, оженився на дочці хана Кончака, від якої мав синів
Ізяслава і Всеволода [Ипатьевская… 1962, стб. 659]. Велику частину свого життя Ізяслав
Володимирович провів у степу зі своїми половецькими родичами.

Взимку 1206–1207 рр. третій син Всеволода Велике Гніздо Ярослав був повінчаний з дочкою
половецького хана Юрія Кончаковича. Цей шлюб виявився марним. Матір’ю усіх дітей Ярослава
Всеволодовича була його друга дружина Ростислава (Феодосія), дочка Мстислава Мстиславича Уда-
лого [Кучкин 1986, 71–75]. Сам Мстислав Мстиславич був одружений з дочкою половецького хана
Котяна Сутоєвича [Ипатьевская… 1962, стб. 732, 743]. Їхня дочка Ганна була дружиною Даниїла
Романовича Галицького. У Даниїла і Ганни було п’ятеро синів і кілька дочок [Кучкин 1986, 74–75].

За 1249–1253 рр. у Іпатьєвському літописі повідомляється про орду половецького хана Тигака,
що знаходився на службі у свого свата князя Даниїла Галицького [Ипатьевская… 1962, стб. 808–
809]. Але хто з синів Даниїла був одружений з половчанкою і чи були від цього шлюбу діти – невідомо.

Можливо, русько-половецькі матримоніальні зв’язки не обмежуються цим переліком. Шлюбних
союзів Рюриковичів із степовиками могло бути й більше. Так, у 1147 р. сини Юрія Долгорукого
Ростислав і Андрій Боголюбський пішли війною на Ростислава Ярославича Рязанського, який,
дізнавшись про це, втік “изъ Рязаня в Половце к Ельтукови” [Ипатьевская…1962, стб. 338–339].
“Ельтукови” могли бути не тільки союзниками, але й родичами рязанського князя. У 1168 р.
аналогічний випадок стався з онуком Володимира Мономаха – Володимиром Мстиславичем
Мачешичем, якого Мстислав Ізяславич Волинський вигнав із Києва. Мачешич змушений був піти в
степ до половців [Радзивиловская… 1989, 131].

Мабуть, друга дружина Андрія Боголюбського могла мати якесь відношення до половців (хоча
скоріш за все вона була аланкою – уродженицею Північного Кавказу). Не випадково син Андрія
Юрій, вигнаний з Русі Всеволодом Велике Гніздо, перед вступом до шлюбу з грузинською царицею
Тамарою, довгий час знаходився в місті кипчацького царя Севинджа. В усякому разі він був
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половецьким онуком [Лимонов 1987, 98, прим. 48].
Таким чином, можна сказати, що повідомлення А.Н.Робінсона грішать певним перебільшенням.

Не те, що у восьми, а й в дванадцяти княжих сім’ях не набирається сорок князів і княгинь напівполовців.
Дослідник не врахував один із уявних парадоксів генеалогічного рахунку. Він задовольнився даними,
які свідчать, що кількість предків кожної особи зростає в геометричній прогресії. А якщо виходити
тільки з математичних закономірностей, то в кожного з нас вже в двадцятому коліні виявиться більше
мільйона предків, а в тридцятому їхня кількість перевершить реальне населення землі в ту епоху.
Насправді кількість реальних предків набагато менша внаслідок перехресних шлюбів близьких родичів
і обмеженості кола, з якого вибирали шлюбних партнерів. Та сама особа могла займати відразу
кілька місць у ряду предків [Дмитриева 1990, I7–18]. Усе вищесказане характерно і для нащадків
змішаних русько-половецьких княжих сімей.

Проте родинні зв’язки між російськими і половецькими князями свідчили про політичну
зацікавленість Рюриковичів у половецькій допомозі і сприяли взаємному проникненню елементів
духовної культури, взаємодії традицій і канонів у розвитку епічного і казкового жанрів народної
творчості [Баскаков 1985, 95–96].

ЛІТЕРАТУРА

Баскаков Н.А. Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”. Москва, 1985.
Баумгартен Н.А. Родословные отрывки // Летопись родословного общества в Москве.

Москва, 1909. Вып. З (19).
Гуркин С.В. Некоторые вопросы русско-византийских отношений середины XI – первой трети

XII в. // Историческая география Дона и Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1992.
Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины.

Москва, 1990.
Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей.  Москва, 1962. T. II.
Карамзин Н.М. История государства Российского.Санкт-Петербург 1892.  Т. II.
Кучкин В.А. К биографии Александра Невского // Древнейшие государства на территории

СССР. Материалы и исследования. 1985 год. Москва, 1986.
Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей.  Москва, 1962. T. I.
Лимонов К.А. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории.

Ленинград, 1987.
Новгородская...Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Моск-

ва–Ленинград, 1950.
Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. Москва, 1968.
Повесть...Повесть временных лет. Москва–Ленинград, 1950.Ч.1.
Радзивиловская летопись // ПСРЛ.Ленинград, 1989. Т.38.
Расовский Д.А. Половцы // Semmarium Kondakovianum.  Praha, 1935. T. VІI.
Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII

вв. Очерки литературно-исторической типологии. Москва, 1980.
Тверской сборник // ПСРЛ.Москва, 1965.  T. XV.
Янин В.Л. Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк // НЭ. 1963.Т. IV.



Сакральная легитимация власти в Монгольской империи

160 Східний світ №2 ‘ 2000

Скрынникова Т. Д.
САКРАЛЬНАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ В МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

“Сульдэ Богдо…является знаком [рода] борджигин”
Ритуальный текст (перевод автора)

“§ 189. ...Ван-хан ведь был древнего ханского рода.
Пусть привезут сюда его голову.

Если это действительно он, мы принесем ей жертву”
Сокровенное сказание

Цитаты из монгольских источников, приведенные в качестве эпиграфа, указывают на харак-
тер феномена, связанного с выполнением правителем властных функций, а именно сакральности,
обозначаемой в монгольском языке рядом терминов, одним из которых является термин сульдэ. Власть
делала возможным представление об обществе как об определенной целостности, она воплощала
нормы мирового порядка и обеспечивала их соблюдение. В истории человечества выработались раз-
личные принципы, обеспечивающие обоснование претензий на руководство обществом: старшин-
ство, авторитет, базирующийся на личных качествах претендента и т.п. В обществе, рассматривае-
мом как единый организм, носитель верховной власти воспринимался как символ единства, его ха-
ризма была харизмой рода, племени, любого уровня этносоциального организма, он избирался для
контактов с Небом. Харизма1 , обладание ею, является ключевым моментом в легитимации власти,
особенно в обществе, где не сформировался институт государства.

При региональных различиях в форме выражения для всех обществ характерно выделение в
системе традиционных представлений сакральной субстанции, способствующей выполнению пра-
вителем властной (регулирующей) функции. В общем виде эта мысль была выражена В.А.Шнирель-
маном для периода родовой общины следующим образом: “По-видимому, роль религии в системе
власти возрастала с развитием культа предков. Этому способствовало распространение идеи о нали-
чии у людей особой сверхъестественной силы, от величины которой зависели их способности в
общении с внешним миром. В Меланезии такую силу называли мана, тив Африки звали ее цав,
кубео Южной Африки — парие” [История…1986, 399]. Один из авторов второго тома “Истории
первобытного общества” —  В.Я.Петрухин называет мана сверхъестественной потенцией и отмеча-
ет, что “ритуалы, ориентированные на социальный порядок, контролируемый и регулярный контакт
с природой и иным (сверхъестественным) миром, концентрировались в культе вождя (и их предков),
сосредоточивавшего социальные потенции коллектива” [История…1988,421].

Общественные институты, выполняющие потестарные задачи на ранних этапах общественного
развития (родовых), могут быть включены в число “объективных элементов потестарной культуры...
именно понимание потестарной или политической организации (речь в данном случае идет преиму-
щественно об относительно поздних стадиях потестарной организации) как системы культурно-
детерминированных ролей, пронизывающей всю структуру общества, позволяет рассматривать эту
организацию в качестве концентрированного выражения потестарной или политической культуры”
[Куббель 1988, 57].

Монгольская общественная организация обозначенного периода — это не только этно-куль-
турная, но и социально-потестарная общность, в ней возрастающее значение имел институт власти
вообще, верховной, в частности. Изучение основных элементов этносоциальной структуры на ран-
них этапах монгольской истории необходимо, поскольку именно она была фактором, обеспечивав-
шим нормальное функционирование общества на протяжении длительного периода и сохранившим
свою актуальность вплоть до XX в. Вопрос состоит в том, можно ли считать монгольское общество
феодализированным, а его организацию — государственной (и является ли государственность внут-
ренне ему присущей), или оно характеризуется как дофеодальное, догосударственное.

Компаративно-лингвистический анализ текста “Сокровенного сказания” дал возможность
выделить термины социальной структуры и определить характер взаимоотношений между ними
как иерархический. Наиболее важное значение имел род (обок), принадлежность к которому опреде-
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лялась характером кровнородственных связей, выражаемых через термин урук. Необходимо было
быть кровным родственником — членом урука, чтобы иметь право участвовать в родовом жертвоп-
риношении предкам в месте их захоронения. Выполнение обрядов родового культа только членами
рода — одна функция рода.

Безусловно, второй функцией рода у монголов рассматриваемого периода являлось соблюде-
ние экзогамии. Отмечается наличие двух экзогамных взаимобрачных рода, что выразилось даже в
специальном монгольском термине “анда-куда”. Кроме формы обязательного брака, выражаемой
формулой “анда-куда” и характерной для дочингисовой эпохи, появилась и новая, нарушающая ду-
альность, когда жен стали брать уже из других родов. Но нарушение дуальности, расширение брач-
ных связей не снимает требования родовой экзогамии - запрещение брака внутри рода.

Родовая структура монгольского общества меняется, но функция рода остается, прежде всего
в маркировке родства большая роль принадлежала термину урук, который маркирует патрилиней-
ное кровное родство. Группа людей, обозначаемая этим термином, может либо входить в состав рода
(обок), либо выделяться из него, образовывая новый род, то есть в данном контексте урук и обок —
синонимы. Как часть рода, первый означает “линидж”, и именно в этом значении чаще всего это
слово употребляется в тексте [Скрынникова 1997, 16 — 22].

Кроме связи значения вышеупомянутых терминов, в “Сокровенном сказании” отмечается за-
висимость понятий обок и иргэн. Связь выражается в том, что род становится основой какой-то
другой социальной единицы, принимающей от него наименование. Эта новая этническая единица
обозначается терминами иргэн , а также улус или улус иргэн. Употребление термина улус (позднее
стал употребляться в значении “государство”) в “Сокровенном сказании” подтолкнуло ряд исследо-
вателей к выводу о наличии института государства у монголов. Так ли это? Анализ использования
терминов улус и иргэн в историческом контексте показал их синонимичность. Отмечается употребле-
ние двух слов разных — тюркского (улус) и тунгусо-маньчжурского (иргэн) — языков в одинаковом
значении, что объясняется многокомпонентностью монгольского этноса, находившегося в рассмат-
риваемый период в стадии формирования. Каково же содержание терминов в оригинальном источ-
нике XIII в.?

В “Сокровенном сказании” термином иргэн обозначаются, например, татары вообще и от-
дельные группы татар, монголы и кияты, являвшиеся частью монголов, (к ним принадлежал род
Чингисхана — борджигин), вообще “лесные народы” и туматы, составлявшие их часть; унгираты и
олхонуты, выделившиеся из них. Все это свидетельствует о том, что в данном случае мы имеем дело
с явлением типологическим, характерным и для других народов. Например, в византийских ис-
точниках термином “этнос” обозначалась общая масса гуннов и ее части — авары, сабиры. Геродот
называл этносами всех скифов и отдельные народы, проживавшие в Скифии. Социальный орга-
низм, обозначаемый монгольскими терминами иргэн и улус, не представлял собой государственного
образования. Оба термина были идентичны термину “этнос”, обозначавшему “народ, люди, племя”
[Скрынникова 1997, 22 — 26]. Исследование терминов иргэн и улус, которые использовались как в
этническом (/монгольский/ народ = /монголы/), так и в потестарном (племя /монголов/) смыслах,
показало, что для монгольского общества рассматриваемого периода характерно совпадение потес-
тарного и этнического, что свидетельствует о нерасчлененности общественного сознания и доклас-
совом характере монгольского общества. Подтверждением совмещения этнического и потестарного
сознания является не только многозначность указанных терминов (народ, люди, племя), но и частич-
ное совпадение их со значением содержания термина обок.

Можно представить иерархию таксонов: урук (линидж) — обок (род) — иргэн улус (племя).
При этом один и тот же этноним может употребляться с каждым из таксонов, обозначающих уро-
вень социальной организации, и, таким образом, превращаться в политоним, поскольку совокуп-
ность родов из только этнической языково-культурной общности становилась также консолидиро-
ванной социально-потестарной организацией — племенем как этносоциальной общностью, наиме-
нование которому давал правящий род. Урук, выступающий в качестве линиджа на уровне коничес-



Сакральная легитимация власти в Монгольской империи

162 Східний світ №2 ‘ 2000

кого клана, может, в свою очередь, равняться роду и, выделившись из основного рода, становиться
самостоятельным родом. Зависимость между феноменами, обозначаемыми этими терминами, сле-
дующая: урук отмечает патриархальное родство, следовательно, может быть обозначен как абсолют-
но гомогенная структура; обок  — монгольский род —  фиксировал кровное родство по мужской
линии, то есть, был как будто гомогенным, но уже мог включать также лиц, вошедших в него, напри-
мер, путем брака, и при этом гомогенность нарушалась. Оба термина отмечали прежде всего этно-
культурную общность. Термины ирген и улус (основное значение — люди) фиксировали социально-
потестарную общность гетерогенного характера, аристократией которой являлся правящий род, чей
этноним стал политонимом, и обозначали крупные этносоциальные объединения, причем акцент
делался на людях. Границы объединений, обозначаемых как иргэн улус, определялись не границами
территорий, хотя последние и были достаточно определенными, а фиксировались кругом лиц, воз-
главлявших отдельные их части. Личное членство в данной общности фиксировалось в генеалогии,
причем, то, что оно могло быть не фактическим, а фиктивным, только подтверждает ее актуаль-
ность.

Характерной чертой монгольского общества являлась корпоративная собственность на
власть, что связано с оформлением привилегированного положения рода борджигин, к которому
принадлежал Чингисхан, получившего наименование “Золотой род”. Властные отношения выража-
лись, при отсутствии развитого административного аппарата, через систему кровнородственных
связей в двух формах: а) легитимации социальных связей, через которые проявляются властные от-
ношения и осуществляется доступ к верховной власти, через генеалогии, способной приспосабли-
ваться к социальной и политической практике, порождая зачастую фиктивные родословные; б) обо-
значения отношений в конфедерации племен через термины кровного родства, маркирующие их
лидеров: отец — сын, старший брат — младший брат, побратим (анда) [Скрынникова 1997, 30-32].

Для изучения потестарно-политической культуры монголов важно отметить эволюцию пони-
мания генеалогического принципа власти как структурообразующего. Генеалогическая непрерыв-
ность являлась абсолютным условием существования монгольского общества вплоть до XX в. В
генеалогическом принципе можно отметить два момента:

1) централизацию власти, восходящую к архаической древности (мифический предок Чин-
гисхана — Бодончар);

2) связь зарождения династийного правления с режимом личной власти наиболее удачливого
военного вождя (Чингисхан).

Иерархия отношений социальных организмов выражалась по вертикали не только через так-
сономические категории (урук — обок — иргэн улус), но и через отношения лидеров по их месту в
коническом клане (от хагана и ниже), а по горизонтали — через отношения лидеров, обозначаемые
терминами кровного родства: отец - сын, старший брат — младший брат, анда (побратимы). Лидеры
со своими дружинами играли важную роль, так же как и совет лидеров.

Рубеж ХII — ХIII вв. — период перестройки потестарного организма монгольского общества,
вызванный активизацией процесса укрупнения этнопотестарных образований. Обладатели власти
предыдущего периода стабильности — главы линиджа, рода, конического клана (бэхи, эбуген, эчи-
ге), чей статус был в течение длительного периода незыблемым и определялся положением в генеа-
логии, теряют ее, она переходит в руки военных предводителей, победителей в войне. При этом,
конечно, часть традиционных родовых лидеров, способная отвечать требованиям времени, сохрани-
ла свои позиции. Новые лидеры — военные вожди  — внесли в монгольскую титулатуру новые
звания: багатур, сэцэн (мудрый), мэргэн (меткий стрелок), бохэ (силач) и т.п., точнее, они преврати-
ли термины, обозначавшие личную доблесть, в титулы, маркирующие власть. В разделении прави-
телей на две группы отразились два типа властных отношений: традиционный и харизматический.
Но между этими двумя группами нет резкой границы, прежде всего потому, что все они являются
лидерами благодаря обладанию харизмой. Различие состояло в том, что представители первой груп-
пы получали ее по наследству как старшие рода, имевшие происхождение от предка, избранного
Небом, тогда как представители второй только начинали новую линию наследования, хотя и были



Східний світ №2 ‘ 2000 163

Скрынникова Т. Д.

включены в боковые ветви той же генеалогии и являлись потомками основателя рода, но не старши-
ми. В свою очередь, они также закрепляли свое право традиционным путем, через генеалогию, и,
таким образом, в обосновании права на власть использовались оба типа “господства —  подчине-
ния”: традиционный и харизматический.

Особое место в военной иерархии занимал обладатель титула хан/хаган. Титул, являясь пона-
чалу, в эпоху нестабильности и активной этно-потестарной перестройки, маркером верховной вла-
сти, определяемой избранием на совете лидеров верховного главы, с закреплением власти за одним
родом (борджигин, то есть Чингисхана) становится наследственным и приобретает династийный
характер, поскольку правление потомков Чингисхана сохраняется в Монголии вплоть до XX в. При
этом закрепленное за ними право на власть подтверждается генеалогией, которая могла быть и фик-
тивной, как это прослеживается на примере Даян-хана, возглавлявшего монголов в XV в. Принад-
лежность к роду Чингисхана (“Золотому роду”) прослеживается не только передачей верховной вла-
сти по примогенитурному принципу с наследованием титула "хан/хаган", но и маркировкой его пред-
ставителей вплоть до XX в. титулом "тайджи".

Большую роль в управлении монгольским обществом играл совет — хурилтай, который пред-
ставлял собой собрание глав на надплеменном уровне, прежде всего созываемый для избрания вер-
ховного лидера, роль которого особенно возрастала с расширением завоевательной деятельности. С
усилением власти Чингисхана, а впоследствии его потомков, хурилтай приобретает характер семей-
ного совета с участием ближайшего окружения, состоящего из военных сподвижников - нукеров,
который собирался для интронизации очередного претендента или для определения направления
очередного похода. Хурилтаем же назывались ежегодные собрания представителей правящего клана
для проведения необходимых новогодних обрядов. Действительное отсутствие государственной струк-
туры внутри монгольского общества привело к тому, что со смертью основателя монгольской коче-
вой империи она стала распадаться и вскоре перестала существовать, поскольку и при его жизни
отдельные ее части не представляли собой ни экономического, ни политического единства, соци-
альная общность обусловливалась принадлежностью лидеров к одному роду, точнее - коническому
клану. За родом сохранялись социальная и ритуальная функции, выполнение которых обеспечивалось
его главой как носителем харизмы. Изучение монгольского материала подтвердило правильность
предложенного Н.Н. Крадиным [Крадин 1992] подхода к исследованию социальной организации и
структуры кочевых обществ, когда в модели структуры кочевых империй выделяются ядро и зависи-
мые территории, как правило, рассматриваемые в качестве двух относительно автономных систем.
Период монгольской империи можно рассматривать как отношения первого типа, когда ядро и зави-
симые территории не составляют единой взаимосвязанной экономической системы и, тем более,
единого политического организма.

Отсутствие у монголов таких основных признаков государства, как территориальное деление,
управленческий и налоговый аппараты, свидетельствует о догосударственном уровне развития об-
щества и позволяет определить его как потестарное: предгосударственное и предполитическое. Мон-
гольскую средневековую социально-потестарную организацию можно определить как суперслож-
ное вождество, обеспечивавшее целостность этносоциального объединения в длительный для ко-
чевников период перехода от разлагающегося родоплеменного общества к государству через предго-
сударство. Кочевые объединения (конфедерация племен) возникают на базе “генеалогического род-
ства”, часто условного. Даже в период кочевой империи как высшей формы организации и центра-
лизации монгольского общества не менялся патриархальный характер ее ядра. Поскольку собствен-
но кочевое ядро представляло собой потестарно-политическую организацию, вождь выделялся из
общества как его олицетворение, заключающее в себе связь этого общества с землей обитания и
предками, обеспечивавшими его благополучие и процветание.

Посмотрим, как легитимируется власть в Монгольской империи и ее крыльях. В средневеко-
вой Монголии действовали оба принципа наследования - ультимагенитурный и примогенитурный,
что и было основой разделения монгольских владений на крылья. Несмотря на то, что констатация
разделения Монгольского улуса на три части стала общим местом монголоведных и кочевниковед-
ческих исследований, следует сказать, что проблема структуры властных отношений, связанных с
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этим делением, остается нерешенной. Например, Е.И.Кычанов отмечает связь с правым и левым
крыльями и центром прежде всего военного руководства [Кычанов 1997, 197], оставляя за предела-
ми исследования проблему распределения властных функций.

В.В. Трепавлов, который специально исследовал проблему социально-политической органи-
зации монголов, упомянул и властный аспект: “Монгольское государство делилось на центр и кры-
лья  — правое (барунгар) и левое (джунгар) при формальном старшинстве восточных (здесь и
далее курсив мой. — Т.С.) (левых) ханов над западными (правыми). Теперь поставим вопрос: ранг
какого из крыльев у монголов считался выше?... более высокий статус —  у джунгара... По воцаре-
нии Темучин распределил ополчения монгольских племен и соответственно племенные кочевья по
двум крыльям (тогда они назывались туменами) — правому — приалтайскому, и левому, хинганско-
му, или хараун-жидаунскому. Между крыльями туменами помещался срединный тумен в бассейне
Онона, Керулена и Толы. Все три тумена объединялись в удел центра  — Голун улус —  и представ-
ляли собой Коренной юрт, фамильные владения Чингисидов” [Трепавлов 1993, 96-97]. Автор отме-
чает одновременное распределение по крыльям как ополчения, так и монгольских кочевий. Ниже он
пишет о том, что “источники согласно относят улусы двух старших сыновей Чингисхана к правому
крылу; столь же единодушно отмечается расположение уделов братьев Чингисхана в джунгаре им-
перии; удел центра — под началом Толуя” [Трепавлов 1993, 98]. Из сопоставления фактов этих двух
цитат следует, что в Монгольской империи статус братьев Чингисхана был выше, но остается непо-
нятным, почему и какой статус.

Мы видим, что автор не указывает, как распределяется власть в крыльях и какие типы власти
выделяются. Остается неясным и то, что означает формальное старшинство восточных ханов. На
мой взгляд, понять потестарно-политические отношения у монголов можно, если обратить внима-
ние на распределение власти у монголов в трех cферах: властной, военной и сакральной. Попробуем
ответить на эти вопросы, опираясь на монгольский текст “Сокровенного сказания”. Надо отметить,
что эксплицитных данных по этому поводу в источнике нет, решению проблемы помогают косвен-
ные факты, связанные с распределением Чингисханом обязанностей среди своих родственников и
нукеров в 1206 г. Именно тогда впервые появляется известное деление Монгольского улуса на два
крыла (джигур) или руки (гар) - правое/левое и центр.

Привлекает внимание тот факт, что власть разделяется на светскую и военную (последняя
связана с выделением в каждом крыле военных единиц  — тумэнов, которые составляются из насе-
ления правой и левой руки). Четко определяются только военачальники тумэнов, о чем сообщается в
§ 220: “Тогда я сказал, что они поступили согласно Закону, думая о Великом деле, одобрив, решил
назначить его на высокий пост. Боорчу я поручил Тьму правой руки, Мукали Ко-вану я доверил Тьму
левой руки. Наяа же пусть ведает Тьмой центра (монг. тов)”. Это, как видим, назначение военачаль-
ников правой, левой руки и центра. Как же распределялась власть светская? В “Сокровенном сказа-
нии” есть упоминание о том, что Толуй (младший сын Чингисхана) получил “другое крыло” [Козин
1941], то есть, согласно архетипу традиционного сознания, где первой называется правая сторона, -
левое (дзун гар), что соответствует общей модели: правый - левый, старший - младший. Как же это
согласуется с утверждением В.В.Трепавлова о том, что власть в левом крыле принадлежала братьям
Чингисхана?

При изучении деления владений на крылья у кочевников необходимо иметь в виду, что деле-
ние происходит в каждом поколении при переходе власти от отца к сыновьям. Необходимо рассмат-
ривать систему крыльев для определенного временного периода и отдельно в каждом поколении
(или при каждом новом хагане, вступившем на престол), поскольку разделение наследства умершего
правителя ведет к делению улуса на уделы, главы которых в свою очередь распределяют власть в
своих владениях по крыльям, что и рождает разноуровневую систему крыльев: первого порядка (Ве-
ликий урук Есугэя), второго порядка (урук Чингисхана), третьего порядка (уруки его сыновей) и т.д.
Например, Есугэй (отец Чингисхана) и его младший брат Даридай-отчигин, Чингисхан и его млад-
ший брат Тэмугэ-отчигин, сыновья Чингисхана (старшие — Джучи и Чагатай, и младшие —  Угэдэй
и Толуй) и т.д. К сожалению, чаще всего исследователи совмещают в одном контексте и разные
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регионы и разные уровни, что нашло отражение в выводе В.В.Трепавлова о составе правого и левого
крыльев и центра.

Что касается Толуя и определения его функций, следует отметить, что, во-первых, ему сразу же
было жаловано Левое крыло, во-вторых, отмечалась его центральная позиция в линидже Чингисха-
на. Чингисхан говорит Тулую: “§ 212. Так как ты участвовал в собирании Улуса, являясь другим
крылом отца, даю тебе титул черби”. Продолжая распределение обязанностей, Чингисхан дает сле-
дующее распоряжение: “§ 213. Онкур и Бороул, вы вдвоем, сидя по правую и левую сторону, распре-
деляя пищу (тухэгэрун), не обделите кого-либо из тех, кто сидит справа, кто рядом рос и сидит
слева... Онкур и Бороул, оба разъезжайте по кочевью и раздавайте пищу людям. На пиру сидите по
правую и левую стороны Большой Винницы и руководите раздачей. Толуй пусть сидит между вами
(точнее: Пусть Тулуй сидит с вами в центре. — Т.С.)”. Этот пассаж заслуживает специального вни-
мания, поскольку известные переводы не дают нам понимания, о каком распределении пищи идет
речь. На самом деле это никак не связано с распределением еды для удовлетворения биологических
потребностей человека.

Рассмотрим значения некоторых слов. Глагол тухэгэрун, который в этом контексте указывает
на распределение пищи, без сомнения, связан по смыслу с известным до сих пор у западных бурят
действом, которое называется тохорёон 2  и которое может сопровождать разные обряды. При прове-
дении этого обряда выделяются центральная фигура — исполнитель обряда и два помощника - справа
и слева. Исполнитель обряда совершает жертвоприношение божествам  —  духам местности, а по-
мощники раздают ритуальную пищу всем участникам обряда, который, как правило, имеет родовой
характер. Подтверждением того, что именно об этом идет речь в § 213, служит упоминание атрибу-
тов обряда жертвоприношения, которые располагаются перед исполнителями обряда, стоящими
лицом на юг, следующим образом с юга на север: священный сосуд (Большая Винница), трон/пре-
стол — са’ури са’урун3 , с которым связан Толуй. В монгольском тексте центральный атрибут —
священный сосуд Большая Винница — соотносится с троном/престолом, обряд которому проводит
Толуй, что и определяет его центральную (тов) позицию, в то время как Онкур и Бороул располага-
ются справа и слева от священного сосуда.

Нет никакого сомнения в том, что в данном случае мы имеем дело с констатацией места Толуя
в ритуальной системе, вероятно, линиджа Чингисхана (урук Чингисхана), а термином тов выража-
ется сакральный центр новой общности. Центру (тов), имевшему сакральное значение, поскольку
он был связан с родовым очагом, всегда принадлежало особое место. Хранителем огня родового
очага был младший рода – отчигин 4 . Таковым в 1206 г. был Даритай — младший брат Есугэя, отца
Чингисхана. Убить его - значит погасить свой огонь, что ведет к гибели сообщества. Именно так
обосновывали Боорчу, Мухали и Шиги-Хутугу для Чингисхана необходимость сохранения Даридая,
которого Чингисхан хотел наказать за участие в сговоре с кереитами против монголов, в Монгольс-
ком улусе: “§ 241.Это равно, что тушить свой огонь! Это равно, что разрушить свой дом! Он един-
ственный дядя, оставшийся как память об отце... Пусть в кочевье твоего отца клубится дым!”.

Важным для понимания смысла функции отчигина является § 257 “Сокровенного сказания”.
Е.И.Кычанов, ориентируясь на перевод С.А.Козина, писал: “Еще в 1219 г., отправляясь в поход на
запад, Чингисхан управление Великим Аурухом возложил на младшего брата Отчигин-нойона (Тэ-
мугэ. — Т.С.)... термин Аурух был равнозначен термину орда..”[Кычанов 1997, 189], предполагая,
как мы видим, что речь идет о передаче власти над ставкой хана. На самом деле перевод звучит так:
“Из младших братьев отчигин опирается на Великий урук” (перевод мой – Т.С.). На мой взгляд,
здесь важно обратить внимание на то, что Чингисхан не просто называет отчигина, а подчеркивает,
что он младший брат, во-первых. Во-вторых, большое значение для понимания смысла отрывка име-
ет перевод глагола тушижу, который означает “опираться, полагаться, надеяться”, то есть указывает
на связь ритуальной деятельности отчигина и Великого урука.

И в 1206 г., и в 1219 г. речь идет о роли сакрального центра и, соответственно, ритуальной
значимости отчигина ( при жизни Чингисхана : Даридай — младший дядя, Тэмугэ — младший
брат) в сохранении целостности общности, связанной с объединительной деятельностью Есугэя —
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Великим Уруком. Уже при жизни Чингисхана мы наблюдаем, возможно, несколько уровней деления
на крылья (правое/левое, старший/младший): Есугэй — Даридай, Чингисхан — Тэмугэ, Джучи —
Толуй. “Тулуй-хан, почетные прозвища которого Еке-нойон и Улуг-нойон, глава дома и коренного
юрта своего отца” [Рашид-ад-дин 1960, 19]. Фраза “глава дома (= очаг) и коренного юрта (= место,
где родился; место захоронения последа, в данном случае Чингисхана)” позволяет предположить,
что Толуй был хранителем огня очага Урука Чингисхана, но без официального титула отчигин, по-
скольку жив носитель титула. Представляется, что для этого периода равно актуальными были две
модели, структурировавшие монгольское общество: Великий Урук Есугэя и Урук Чингисхана (впос-
ледствии Золотой Урук). Это находит отражение в актах интронизации, когда происходит перемоде-
лирование властной структуры.

Тэмугэ-отчигин, младший брат Чингисхана, располагался восточнее и составлял левое по от-
ношению к нему крыло. У нас нет сведений о правом крыле Великого Урука, сам Чингисхан был в
Центре, как мы видели. В 1206 г., провозгласив себя ханом, Чингисхан моделирует и властные отно-
шения через утверждение системы крыльев: правое — Джучи и Чагатай, левое — Угэдэй и Толуй.
Можно сказать, что назначением Толуя Чингисхан моделирует и манифестирует новое социально-
потестарное пространство — общность членов своего линиджа и их главенствующее положение в
более широкой конфедерации племен, входящих в Монгольский улус.

Сохранение актуальности обеих моделей (Великий Урук и Золотой Урук) источник (“Сокро-
венное сказание”) констатирует следующим образом в § 269: “В год Мыши (1228) Чаадай, Бату во
главе сыновей Правой руки, отчикин-нойон, Еку, Есунке во главе сыновей Левой руки, Толуй во
главе сыновей Центра” участвовали в интронизации Угэдэя. Таким образом, Толуй, являясь левым
крылом “Золотого Урука” Чингисхана, находится в центре “Великого Урука” Есугэя.

Нельзя не отметить сопряженности двух сакральностей в организации социального простран-
ства: сакральности старшего в роду, обладавшего верховной властью, с сакральностью младшего -
хранителя очага родовой территории и места захоронения последа предка. Следует обратить внима-
ние на сакральность старшего, имеющую универсальный характер. Для традиционной культуры, к
каковой можно отнести и средневековую монгольскую, доминирующим элементом картины мира,
санкционировавшей существующий порядок, был Центр, выполнявший космогоническую функцию.
Через него осуществлялась связь между зонами мироздания и благодаря ему гармонизировалось не
только социальное, но и космическое пространство. Маркерами Центра могли выступать как отдель-
ные атрибуты, так и избранные личности, в качестве которых выступали старшие рода и хаганы в
качестве правителей собственно монгольской территории (например, одновременно Чагатай и Угэ-
дэй, Бату и Мунке). Старший сын — восприемник отца, носитель священного — харизмы рода и
проводник Высшего Закона. В “Сокровенном сказании” прямо указывается, что старший брат Чага-
тай поднял на ханство младшего брата Угэдэя. Старшие обладают верховной сакральной властью:
Чагатай возводит на трон Угэдэя, Бату — Гуюка, что, на мой взгляд, определяется тем, что они, как
старшие рода, являются носителями харизмы рода и, соответственно, исполнителями общественно
значимых ритуалов.

Если старший выступает в роли исполнителя ритуалов, которые носят общий мироустрои-
тельный характер через реализацию Высшего Закона, то в ритуальной деятельности младшего вы-
деляется аспект, связанный с функционированием правящего рода через почитание огня в земле
предков. Младший сын связан с культом очага/огня рода (урука), с последом предка, что, вероятно,
объясняется обычаем захоронения последа под очагом и, соответственно, с местом рождения предка
рода (урука — Чингисхана или Великого Урука — Есугэя). В обоих случаях право власти легитими-
ровалось их способностями к ритуальной практике и в этом качестве они могли выступать гаранта-
ми целостности и благоденствия коллектива.

 Их сопряженность реализуется в акте интронизации, которая проводится в сакральном цент-
ре родовой территории старшим чингисидом с помощью младшего, который, присутствуя в обряде
слева, признает свой более низкий статус. Понятие Центра, на мой взгляд, моделируется не только в
профанном поле культуры, но и, пожалуй, прежде всего в сакральном, и связано это как с харизмой,
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так и с родовым очагом, в данном случае, чингисидов. Хан/хаган актом интронизации наделяется
наивысшей сакральностью.

Может быть стоит рассматривать сопряженность двух сакрально значимых и, соответствен-
но, властно значимых парадигм: старший рода — верховный глава как носитель харизмы рода,
младший рода (отчигин) — связан с престолом/троном, находящимся на родовой территории, где
важнейшую роль играл центр (тов), маркируемый очагом, исполнение культа которого и являлось
функцией младшего. Проблемы не было при Чингисхане — он выполнял властные функции (хариз-
матический тип власти). После его смерти, когда должны были восстановиться традиционные меха-
низмы, постоянно возникала проблема перераспределения власти — дальнейшее дробление уделов
на крылья. Поскольку, как я показала, актуальными были оба принципа: ультимагенитурный (млад-
ший из младших) и примогенитурный (старший из старших), то для монгольского общества XIII и
XIV вв. характерно перепроизводство элиты, что усиливало борьбу за власть. Соответственно, по-
стоянно противоборствовали две тенденции: власть старшего (правое крыло) в коническом клане
или власть хана, который был связан, как правило, с левым крылом  — сакральным центром мон-
гольского мира.

По монгольским представлениям, правитель, обладающий наивысшей сакральностью, играл
цивилизаторскую роль по отношению к своему социуму и ко всему миру. Эта универсальность опре-
делялась универсальностью Неба, сыном которого он являлся. Реализовалась эта роль в ритуалах,
две важнейшие стороны которых следует отметить. Во-первых, исполнителем всегда является свет-
ский лидер — правитель, старейшина и т.п. — традиционного или харизматического типа. Во-вто-
рых, он всегда проводится в местах, или воспринимаемых данным социумом как центр мира (река,
гора, петроглиф, дерево), или моделируемых в качестве такового с помощью специальных атрибу-
тов (втыкаемые деревья, знамя, очаг, обо, коновязь и т.п.). В любом случае и естественный, и искус-
ственно моделируемый центр мира, его сакральность были связаны с культом предков, которые все-
гда находятся в центре космологической модели. Это основывается на представлениях о способнос-
ти харизмы сохраняться на земле, в социуме и после смерти ее обладателя, быть воплощенной в
различных предметах, как в антропоморфных изображениях из различных материалов - войлок, ме-
талл, камень, дерево, так и в иных ритуальных атрибутах - столб, барабан, знамя, копье, камень.

Одним из монгольских терминов, обозначающих харизму правителя, является сульдэ, которое
в монгольских обрядовых текстах называют “железным столпом” или “столпом тору”, то есть цен-
тром мира. Учитывая важность понятия тору и то, что до сих пор эта проблема не нашла достаточ-
ного отражения в исследованиях, считаю необходимым специально остановиться на ней. В “Сокро-
венном сказании” термин употребляется в следующих контекстах:

§ 121. “Для меня, человека, который проявил для тебя Высший Закон” (перевод мой – Т.С.).
§ 178. “Сына ли только забыл я? Правды закон я забыл”. Речь, безусловно, идет о том, что Ван-

хан отошел от Высшего Закона.
§ 208. “Я думаю о Великом Законе...[Задумываясь о] помощи в объединении разъединенного

улуса, раздробленного улуса, я думаю о законе...То, что мой урук сидит на нашем троне – [результат
того, что] я думаю о Законе, принесшем эту помощь” (перевод мой – Т.С.)..

§ 216. “Монгольский Закон состоит в том, что путь нойона — стать бэхи” (перевод мой – Т.С.)..
В данном параграфе yosun и toru являются синонимами.

§ 220. “Но раз вы уверяете, что не посмели причинить зла своему хану, то это значит, что вы
памятовали о Законе, о Великой Правде, Ехе-Торе”. В этом параграфе йосун и тoру также выступают
как синонимы.

§ 263, в котором речь идет о “городских законах (тору) Ялавача и Масхута”.
§ 281. “[Угэдэй говорит]: Признаю вину свою в том, что по неразумной мести погубил челове-

ка, который ... опережал вcех в исполнении Правды-Торе”.
Приведенный материал демонстрирует различное значение тору, с которым правитель был

связан через харизму. С одной стороны, тору является синонимом йосун (§§ 216, 220), когда оба
термина обозначают обычное право. Использование двух разных терминов для выражения одного и
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того же понятия объясняется теми же причинами, что и в случае с улус и иргэн. Тoру является словом
тюркского языка, а йосун — тунгусо-маньчжурских. Последнее слово сохраняет за собой значение
обычного права. Но тoру, с другой стороны, имеет иное значение. Можно сказать, что тoру — это
то, что можно знать, ощущать, воспринимать, иметь в себе (§§ 208, 220), его можно проявлять для
других, то есть проявлять Высшую Волю (Закон) — (§ 121) и стараться в исполнении Высшего Зако-
на (§ 281). Но можно в своей деятельности и отойти от Закона (§ 178). Можно сказать, что тoру —
это то, чему человек может следовать в своей деятельности; то, что существует вне его воли, не им
создается, а дается ему свыше и им только осознается. Даже хан не творит тoру, а лишь следует ему,
что позволяет обозначить этот феномен как “Высший Закон”. Это значение термина позволяет пред-
положить, что в период Чингисхана им обозначался Закон, установленный Небом. Для данного кон-
текста характерно еще недесакрализованное значение Закона как принципа универсальной равно-
значности в микро—  и макрокосме, который отвечает за соблюдение установлений порядка, закона
и правил, норм, следование которым обеспечивает гармонию в Космосе, Природе и Обществе, что
характерно для традиционного монгольского общества.

Исполнителем воли Неба на земле является верховный правитель (хаган), проводник Закона.
Эта связь хана с Высшим Законом, возможно, отразилась в ином написании термина в § 281 “Сокро-
венного сказания” — доро, созвучное написанию сакрального копья  —  атрибута Чингисхана (=аналог
мирового дерева). Значение термина, проявляющееся в §§ 121, 178, 208, 281, связывается с маркера-
ми центра, что подтверждается в ритуальному тексте: “Чингисхан, находящийся в центре Ордосско-
го тумэна (вероятно, речь идет о сакральном центре монголов — Эджэн-Хоро, где хранятся релик-
вии Чингисхана — Т.С.), стал владыкой множества улусов” [Rintchen 1959, 69].

Изучение ритуальных текстов также подтверждает мое предположение об особом месте тoру
в представлениях монголов о функционировании социума. Прежде всего, тoру связывается с атри-
бутами, маркирующими центр: “четырехбунчужное черное знамя, ставшее железным столпом  —
опорой тoру” [Rintchen 1959, 70]; “четырехбунчужное великое знамя (сульдэ, ср.предыдущее “туг”
— Т.С.), ставшее столпом (медиатором в качестве мирового древа. — Т.С.) тoру, ставшее опорой
телу...великое сульдэ (харизма — Т.С.) августейшего владыки (Чингисхана. — Т.С.), ставшее опорой
тoру, воплотившееся в девятибунчужном белом знамени” [Rintchen 1959, 98]. В молитве черному
знамени выстраивается синонимический ряд: столп toru — опора тoру  — великая харизма [Rintchen
1959, 73-74]. Находясь в сакральном центре социума, тoру имеет тенденцию к увеличению, росту,
расширению. Оно определяется как “обильное (умножающееся) счастливое тoру” [Rintchen 1959,
87,102,106]; “растущее тoру” [Rintchen 1959, 87, 99,101,103,106].

Тoру было связано непосредственно с правителем, который получал (или принимал) его. В
ритуальных текстах упоминается Чингисхан: “Небеснорожденный Чингисхан, получивший тoру
народов мира” [Rintchen 1959, 63]. Получение тoру правителем (=Чингисханом) вело к владению
тем народом, который возглавлялся побежденным правителем: “Чингисхан...получив тoру Ван-хана,
стал владеть множеством кереитов и ведать [ими]”[Rintchen 1959, 63]. Это проистекало из того, что
тoру правителя являлось и тoру социума: “Чингисхан,...получивший тoру найманского Даян-хана,
получивший тoру всего великого улуса” [Rintchen 1959, 63].

Таким образом, нативный материал демонстрирует, что по традиционным представлениям
средневековых монголов выполнение правителем регулирующей функции в социуме обеспечивает-
ся его связью с тoру — Высшим Законом, который Небо через него проявляет. Эта форма легитима-
ции может быть названа сакральным правом5 , который  регулировал отношения  “социум — кос-
мос”.

Выполнение избранниками Неба сакрализующей и гармонизирующей космос и социум функ-
ции связано через обладание харизмой (сульдэ) с Высшим Законом — тору/их тору. Связанное с
правителем благодаря харизме (= Центр, который ассоциировался с “пупом Земли”, где зарождается
и откуда развивается Мир), тору сакрализует пространство благодаря распространению по сторо-
нам света. Эта связь правителя — харизмы —  Высшего Закона определяет жреческие функции,
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характерные в традиционной монгольской культуре как для правителей, так и для старших в роду.
Выполнение правителем сакральной функции определялось его связью с Небом, которое выс-

тупало в паре с Землей, и способность созидания и умножения является функцией этой бинарной
группы, где примат принадлежит Небу. В этой паре выражается не только дихотомия Вселенной
(верх - низ), но и содержится идея необходимого взаимодействия двух сакральных субъектов, обес-
печивающих существование и воспроизведение мира. Как и в любой другой традиционной системе,
в монгольской Небо служит национальным интересам, которые удивительно сочетаются с универса-
лизмом Неба в качестве абсолютного воплощения верха. Небу было подвластно все, только оно в
состоянии регулировать то, что на земле, но делает оно это через своего избранника, которым был
монгольский хаган. Оно (Небо) давало ему силу, демонстрировало различными способами свою волю,
а хаган благодаря этому организовывал свой народ и весь мир. Верх — Небо и в профанном, и в
сакральном смыслах обозначался всегда тэнгри.

Если термин тэнгри является общим для народов Южной Сибири и Центральной Азии обо-
значением Неба, то терминов, обозначающих Землю,  в рамках монгольской языковой культуре зна-
чительно больше: дэлхий, газар, газар ус, этугэн. При сходстве смысла этих терминов (земля) нельзя
не отметить и заключенного в них второго значения — гора, объясняемого характерной для тради-
ционной культуры полисемантичностью знаков и терминов. Этот ряд терминов имеет оба значения
— профанное и сакральное; они могут образовывать следующий семантический ряд: земля — мать
— земля — гора с возрастанием степени сакральности обозначенных ими объектов.

Одной из важнейших характеристик Неба является всеведение, выражаемое в текстах глаго-
лом мэдэх —  “знать, ведать, управлять”. Субстанцией, через которую реализовалась воля Неба, была
харизма правителя, живущего или умершего (предка), обозначаемая в текстах термином сульдэ: “так
как сульдэ обладало великой силой”, благодаря этому умножалась сила социума: “увеличив силу
сорока своих туменов”. Идея “божественной” инвеституры, или небесного избранничества, была в
монгольском обществе единственной основой легитимности власти. Получение небесного мандата
создавало определенную систему отношений между Небом и носителем верховной власти (ханом/
хаганом), что выражалось в расположении, оказываемом Небом. Монгольский хаган в качестве из-
бранника Неба являлся универсальным правителем, никто в мире не может быть ему равен: как те,
кто в конкретной политической практике подчинились монголам, признали себя “сыновьями” и от-
дали свою “силу”, так и те, кто всегда был реально не подвластен монголам, но в силу представлений
об универсальности правителя и воли Неба считался находящимся в сфере влияния хагана. В силу
того, что хаган избран Небом, он получал возможность, способность и право быть владыкой мира:
“Я хан, посланник Царя Небесного, которому Он даровал власть над землей: возвеличивать тех, кто
мне подчинился, и подавлять тех, кто сопротивляется” — такова фраза из письма Угэден к Бела IV.
Универсальность верховного правителя подчеркивалась определением его как “море” (далай), что
являлось аналогом тюркского кюль, входившего в титулатуру. Небесное избранничество обеспечива-
ло идеологическое господство, что было присуще сыну Неба в силу универсальности Неба и Земли:
Небо покрывало все, что находилось на Земле, сакральное влияние силы сына Неба распространя-
лось на весь мир, что убедительно демонстрирует фраза из письма Гуюка: “Силою бога (читай: Неба.
— Т.С.) все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где заходит, подвластны нам”.

У монголов особое значение придавалось центру. В качестве центра выступал социум, в кото-
ром существовал хаган. Последний был способен осуществлять регулирующую функцию как носи-
тель харизмы (дара Неба)  —  качества максимальной сакральности. Благодаря этому качеству осу-
ществлялась регулирующая функция правителя: “умиротворение народа”, сохранялся покой и мир в
народе, когда “народ не страдает, он счастлив, поставив ноги на почву, руки на землю”, “народ пре-
образовывается”, “монгольский народ приводится в согласие”.

Центральная, максимально сакрализованная позиция правителя объясняется наличием у него
харизмы, дарованной Небом: “[сульдэ], основанное и возведенное от Вечного Синего Неба, установ-
ленное на родной земле, [покрытой] почвой”, которое “стало владыкой всего мира, стало владыкой
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множества народов, стало владыкой всего”. Термины, которыми в монгольском языке выражалась
харизма (сульдэ, суу дзали, цог дзали, цог сульдэ, сур джавхланг, хий морин и т.д.) синонимичны,
могут взаимозаменяться и образовывать новые за счет различных сочетаний одного с другим. На-
пример: “Трехлетний Гунан-батор поднялся на гору и сказал: "Пробужу-ка я свое сульдэ хий морин,
посмотрю-ка я на свои табуны, огляжу дальние [окрестности], поохочусь",  —  пропел хвалебную
песнь, вызвал сияние своего цог жавхаа”. Здесь одна сакральная субстанция обозначена разными
терминами. Исследование содержания и функции понятий, обозначенных этими терминами, позво-
ляет объединить их в одну группу. Существование в монгольском языке широкого ряда терминов,
выражающих сакральность, является результатом полиэтничности монгольского общества и разновре-
менности формирования КМ, что характерно для традиционного общества.

Что же позволяет объединить упомянутый ряд терминов сакральности в традиционной куль-
туре монголов и интерпретировать их как харизму? Прежде всего, субстанция, которая обозначается
этими терминами, является принадлежностью лиц, наделенных особой исключительностью: пра-
вителей, богатырей, вообще талантливых людей. Например, дефиниция сууту (= обладающий суу)
вообще означает “талантливый, гениальный”. Это определяется тем, что данная субстанция дается
свыше и связана с огнем, светом, солнцем, что выражается в каждом термине по-своему. Например,
дзали и цог означают огонь; сур, сур джавхланг, хий морин могут воспламеняться. Особенно репре-
зентативен материал, связанный с обозначением харизмы в монгольском языке термином сульдэ.

Иконография объектов почитания, отраженная в ритуальных текстах, бывает смешанной, от-
мечаются три ее вида — антропоморфный, орнитоморфный и знамя, причем два-три иконографи-
ческих образа могут быть в одном тексте. Например, в тексте молитвы, посвященной божеству Суль-
дэ-тенгри, прежде всего упоминается белое знамя. В свою очередь, молитва восьмибунчужному (=
девятибунчужному) белому знамени содержит описание головы, причем ее размеры подчеркнуто
преувеличены. То, что харизма локализовалась в голове, объясняет сакрализацию головы, темени,
волос и появление на петроглифах пиктограммы головы с “антенной” (= связь с солнцем). Орнито-
морфный образ харизмы присутствует также наряду с образом знамени и антропоморфным. Это
хищные птицы — орел, ястреб, сокол, которые выступают объектом поклонения не сами по себе, а
как выражение сакральной субстанции, что было отмечено еще в “Сокровенном сказании”. Есть
рисованные изображения харизмы в виде птицы: на танка, посвященных божеству Сульдэ-тенгри,
над всадником на лошади можно видеть парящую птицу. В обрядовых текстах демонстрируется
взаимозаменяемость объектов, в которых локализуется харизма: полностью воспроизведенный ант-
ропоморфный облик или только описание головы как основного вместилища харизмы, часто преуве-
личенных размеров; упоминание птицы, а также знамени, точнее - древка и навершия. Все эти объекты
важны не сами по себе, а как вместилище харизмы предка.

Орнитоморфная форма указывает на природу харизмы, поскольку орел, ястреб, кречет могут
выступать в качестве символов солнца. Есть и конкретные указания обрядовых текстов на природу
сульдэ: восьмибунчужное белое знамя, обладающее светом солнца и луны; великое белое сульдэ
священного владыки народа, обладающее светом золотого солнца; священное сульдэ, произошед-
шее от алых солнца и луны; священное сульдэ, обладающее светом солнца и луны; сияние святейше-
го пестрого сульдэ приведи к спасению, сияние святейшего пестрого сульдэ, соизволь помочь. Акти-
визация действия харизмы, выраженной указанными монгольскими терминами, достигается вос-
хождением на гору и совершением обрядов.

Упомянутые выше термины в монгольской традиции обозначают как сакральность каждого
человека, так и сакральность избранных, именно наличие сакральности у каждого определяет их
ритуальное поведение, то есть в общественных обрядах исключается участие чужестранцев и жен-
щин (= представители чужого, то есть вредоносного, социума), а мужчины своего рода снимают
головные уборы или надевают специальные. Что же отличает сакральность избранных от сакраль-
ности каждого? Специфика сакральности избранных (правителя, лидера, богатыря, сказителя и т.п.)
состоит в количестве (= “сила”) сакральности, которой наделяет избранного Небо, что постоянно
подчеркивается в текстах и что позволяет определить ее как качественно иную субстанцию. В мон-
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гольской терминологии это нашло отражение в употреблении перед терминами сакральности слов
“великий”, “сильный”: “великое суу дзали” в преамбуле посланий монгольских ханов, “всесильное
богдо сульдэ” обрядовых текстов и т.п. Этим определялась максимальная сакральность избранных,
что определяло их социально-ритуальные функции, делая их медиатором космос —  социум не толь-
ко для своего рода, но и для универсума.

В монгольской традиция можно проследить попытку представить правителя в качестве уни-
версального регулятора ближнего и дальнего социумов (§ 201 “Сокровенного сказания”: “[Чингис=
хан] замирил [свой] народ и теперь [ему] был приготовлен весь мир”). Действие харизмы правителя
как регулятора ближнего социума и медиатора между ним и космосом можно связать с моментом
интронизации. Этот ритуал, который можно воспринимать как обряд посвящения, активизирует ха-
ризму, воплощавшую сакральность коллектива, и устанавливает новый порядок. Обряд избрания
хана является важнейшим общественным обрядом, поскольку именно правитель, благодаря хариз-
ме, способен выступать гарантом стабильности. Обряд проводился с символами мирового дерева
(гора, дерево, знамя), с танцем, который являлся не просто проявлением веселья, а сакральным дей-
ствием, о чем свидетельствуют динамические движения и пыль, направленные на умножение благо-
получия. Монгольские источники подчеркивают, что в хурултае перед избранием,  в акте интрониза-
ции принимали участие старейшины, вожди, царевичи и военные предводители, то есть люди из-
бранные. Первая часть завершалась обрядом принесения клятвы на верность и признания подчине-
ния избранному правителю с разрубанием жеребца и кобылы, что позволяет с большой долей уве-
ренности говорить, что этот акт сопровождался жертвоприношением Небу. Обряд жертвоприношения
Небу являлся непременной частью ритуалов, имеющих общественное значение, и сохранился прак-
тически без изменений до наших дней. Прослеживается связь с обрядами Небу и в поднятии будуще-
го хана на войлоке, а также в том, что все участники обряда интронизации снимали шапки, пояса и
преклоняли колени. В этом обряде отразились представления монголов о связи харизмы с головным
убором, когда шапка выступает не как часть обыденной одежды, а как атрибут правителя, призван-
ный открывать или прикрывать темя.

Акт интронизации, с которым были связаны представления об активизации харизмы (“вос-
пламенение”) инициировал ритуальные функции правителя. Именно правители проводили два рода
обрядов, связанных со знаменем — “воздвижение знамени” и “окропление знамени” — и проводи-
мых в переломные моменты (поход, начало какого-либо дела и т.п.). Культ знамени (= вместилище
сульдэ) был связан с властью: лица, проводившие обряды, носили титулы хан/хаган (в качестве пока-
зателя власти) или бехи (как старший рода),  иными словами, исполнители обряда были главами
родов, племен или конфедерации племен. Правитель проводил регулярные ритуалы ста-
билизирующего характера (интронизация, новогодний, летний и осенний тайлганы), связанные с
выполнением определенных обязательных обрядов, воспроизводящих центр, который, являясь осью
мира, рассматривался как место соприкосновения Неба и Земли, как “пуп земли”; ритуалы, выпол-
няющие цивилизаторскую роль, направленные на установление порядка на определенный период и
имеющие общественное значение. Обрядами, которые входили во все упомянутые ритуалы, были
обряды, связанные с культами Неба, духов — хозяев местности, знамени, огня, которые так или
иначе имели отношение к культу предков. Прежде всего это касается мест проведения ритуалов,
повторяющихся и, как правило, связанных с захоронениями: храм предков, место захоронения пред-
ков — у горы, у реки, у дерева. Именно предки соединяли все части космоса в пространстве и во
времени, поскольку они находились в центре космологической модели мира (благодаря харизме),
что и обусловило проведение ритуалов в определенных местах. Центром является и сам правитель,
обладатель харизмы, “растущей из земли до неба”. Обряды являются символическим повторением
акта творения, санкционирующим новый порядок. В монгольских обрядовых текстах харизма (суль-
дэ), благодаря которой правитель был способен выполнять жреческие функции, называется “желез-
ным столпом, центральным столпом”, то есть сакральная, ритуальная деятельность правителя была
связана с сакральным центром.

При этом отмечается, что светские лидеры при исполнении обряда пользовались следующими
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атрибутами: знамя, барабан, кузнечный мех, наполненная воздухом цельная шкура в качестве сред-
ства для переправы через водную преграду, а также копье персикового дерева, лук и стрела, что
имело целью медиации между мирским и сакральным в определенных контактных зонах. Напри-
мер, Чингисхан проводил обряд, поднявшись на гору и повернувшись лицом к восходящему солнцу,
сняв шапку и пояс. Как развязывание пояса снимало ограничение действия харизмы пределами сво-
его тела (пояс был границей, защищавшей тело от проникновения в него “чужого”, вредоносного),
так и снятие шапки открывало темя, что давало возможность харизме (= золотая веревка) обеспечи-
вать контакт с космосом. Другой стороной этого действа, ради чего и совершался обряд, являлось
получение блага: в открытые пазуху и подмышки и в шапку, висящую на руке отверстием вверх.
Царевичи, как представители рода Чингисхана, являлись обладателями харизмы, что и определяло
идентичность их действий в обряде интронизации действиям Чингисхана в обряде поклонения сол-
нцу. Приход к власти нового хана символизировал наступление нового времени и установление но-
вого порядка, поскольку хан с момента избрания становился сакральным центром, обеспечивавшим
гармонию, причем участие в обряде перечисленных лиц усиливало харизму, что способствовало его
большей результативности. Целью проводимых им обрядов являлось установление и поддержание
миропорядка, социальной гармонии. Среди этих обрядов избрание хана (гаранта стабильности) было
одним из главных и проводилось самими чингисидами, в частности Бату.

Наличие индивидуальных способностей, которые позволили выделиться в качестве лидера,
необходимость идеологического объяснения власти и авторитета, которое было найдено в обладании
специальной харизматической субстанцией, способной выполнять мироустроительную и регулиру-
ющую функцию в космосе и социуме (монг. сулъдэ и т.д., тюрк. кут, иран. фарн), стало мировоззрен-
ческой основой легитимации власти правителя.

В обществах, подобных монгольскому, “власть в потестарном смысле, как правило, органи-
чески сочетается... с властью ритуальной, которая, в свою очередь, образует одну из важнейших черт
соционормативной культуры. По существу, мы сталкиваемся снова с неоднократно уже упоминав-
шейся нерасчлененностью культуры доклассового общества, в частности, такой ее сферы, как руко-
водство функционированием социального организма... Единство власти потестарной и ритуальной
весьма хорошо можно наблюдать в момент перехода от доклассового общества к классовому, осо-
бенно в обществе предклассовом, когда преобладающей формой потестарной надстройки становит-
ся вождество. Возрастание роли ритуального момента на этом этапе развития отношений власти и
властвования нашло отражение в достаточно частом обладании в руках правителя власти собствен-
но потестарной (более точно было бы, вероятно, говорить о позднепотестарной или даже “предпо-
литической” власти) и религиозной власти, то есть в одновременном его функционировании в каче-
стве первосвященника, или сакрального, или даже обожествленного правителя” [Куббель 1988, 54-
55].

Монгольская модель “божественной” инвеституры власти шире модели в одной политической
культуре и имеет аналогии в других культурах. Дальнейшее изучение вопросов власти в сравнительно-
историческом аспекте позволит выделить общее и особенное как в Монголии в различные истори-
ческие периоды, так и в других кочевых обществах, а также определить характер сходства идеологи-
ческих представлений — типологический или генетический, которое нельзя объяснить только
заимствованием и адаптацией кочевниками элементов культуры ранних и развитых цивилизаций.

1 Сложность в реконструкции системы традиционных представлений, в адекватности переда-
чи монгольских терминов на русский язык проистекает от того, что человек традиционного обще-
ства не создавал систематизированной, логически осознанной им картины мира, она включала в
себя разновременные представления, что определило полисемантичность знаков и понятий тради-
ционной культуры, с одной стороны. С другой стороны, существует проблема соответствия понятий
двух разных языков: монгольского и русского. Проблема заключается не только в сложности переда-
чи на русский язык терминов, выражающих в разных культурах природу бытия человека, но и в
теоретической неразработанности представлений о природе бытия и понятий, с которыми бытие
связано: витальность и сакральность, в размытости границ между представлениями о сакральнос-



Східний світ №2 ‘ 2000 173

Скрынникова Т. Д.

ти и витальности как в традиции описываемой культуры, так и в культуре  языка описания.
Наиболее часто употребляемым исследователями русским словом при переводе текстов тра-

диционной культуры является слово душа. Мне представляет необходимым отметить, что термины,
часто интерпретируемые исследователями как “душа”, разделяются на две группы: витальности (в
монгольской культуре обозначаемые как сунэсун и амин)  и сакральности (монгольские: сульдэ, суу
дзали, цог дзали, цог сульдэ, сур джавхланг, хий морин). Строго говоря, только первая группа может
передаваться в русском языке словом душа (витальность), поскольку обозначаемая ими субстанция
связана непосредственно с жизнью человека — ее присутствием в его теле и с дыханием, — с его
земным существованием. Объединяя монгольские термины второй группы и обозначая их терми-
ном сакральность, я ориентировалась не на различие понятий, ими выраженных (именно на этом
чаще всего фиксировали свое внимание исследователи), а на то общее, что их объединяет: на их
солнечную природу; локализацию как в теле человека, так и вне его; функционирование субстанции
как при жизни человека, так и после его смерти.

Еще одним достаточно сложным аспектом интерпретации терминов второй группы является
их употребление в традиционной монгольской культуре на двух уровнях: по отношению к каждому
человеку и по отношений к избранным. Общее значение терминов — “сакральность”,  различие
состоит в ее количестве: избранным присуща максимальная сакральность, определяющая существо-
вание не только отдельного человека, но и социума, что требует специального терминологического
обозначения. Сакральную субстанцию лидера, понимаемую как качество, выходящее за пределы
повседневного, хотя и направленное на повседневное, обозначенную вышеупомянутыми термина-
ми, представляется корректным передавать термином харизма, введенным М. Вебером, применен-
ным японским исследователем Масао Мори для обозначения сакральной субстанции правителей
тюрков и определенным в “Новом лексиконе” следующим образом: “Харизма — божественный дар,
обозначение мистических способностей, которые должны иметь пророки, святые и провидцы со-
гласно воззрениям религиозных сообществ. От этого происходят так называемые королевства
(Königtum) или государства (Herrschertum). Это означает, согласно точке зрения современников, что
правитель обязан своею властью непосредственно божественному назначению, следовательно, яв-
ляется представителем божественной силы и от этого обладает сверхъестественными способностя-
ми” [Meyer…. 1972, 67].

2 Можно интерпретировать этот обряд через бурятскую традицию, где сохранилось слово
тохереон, для обозначения ритуальной деятельности. При этом совершенно необязательно, чтобы в
нем участвовали только женщины, как на это указывает И.А.Манжигеев: “Тyхэрooн - коллективный
женский религиозный обряд жертвоприношения молочной водкой, пенкой или саламатом духам —
покровителям молочных коров. Тyхэрooн устраивался обычно в день мужского тайлгана исключи-
тельно замужними женщинами под руководством пожилой многодетной и почтенной женщины”
[Манжигеев, 1978, 73]. Обряд тохереон проводился также в свадебной обрядности бурят, как в локу-
се невесты, так и в локусе жениха. М.Н.Хангалов сообщает, что в локусе невесты обряд тохереон
проводился на южной стороне усадьбы родителей. Центром обряда был костер и привезенные сто-
роной жениха мясо, головы животных, вино и тарасун. С северной от центра располагались отцы
брачующихся: справа — жениха, слева — невесты. В таком же порядке размещаются и остальные,
образуя полукруг. Старик, то есть старший, со стороны невесты совершает жертвоприношение бо-
жествам — покровителям этой местности тарасуном и мясом. В локусе жениха все рассаживаются
также: сторона жениха — справа, сторона невесты - слева, и всех угощают вином и мясом [Хангалов,
1959, с.94, 96].

3 сa’ури сa’урун — выражение, которое может быть связано с другим феноменом — ритуалом
в месте захоронения последа, а не только с троном/престолом. Возможно, последнее значение сфор-
мировалось на базе первого. У баргузинских и селенгинских бурят на месте, где был захоронен пос-
лед (бур. hуури = sa’uri), было принято справлять обряд hуурида мургэхэ (почитание последа) [Баса-
ева 1991, 70], на который собирались все члены данной общности. У булагатов этот обряд назывался
тоонто тайха: “Весной и осенью все разбредшиеся люди родов племени булагат съезжались к го-
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рам Ухэр Манхай и Удэгэ Бэлэен и устраивали по обычаю дедов и отцов кровавое жертво приноше-
ние своим предкам. Это жертвоприношение называлось тоонто тайха – “приносить жертву на месте
хранения материнского последа своих предков” [Балдаев 1970, 59]. В “Сокровенном сказании” нам
известно и другое написание места захоронения последа — yekes-yin qajar, где первым словом, кото-
рое сохранилось по сей день у западных монголов, обозначается послед — ихэс.

О значении места захоронения последа свидетельствуют и данные Юань ши, на которые ссы-
лается монгольский исследователь Ч.Далай: “При Хубилай-хагане территория вокруг Каракорума
была переименована в Юаньчан лу. Но в ’Юань ши’ отмечается, что она так называлась еще при
Чингисхане, в 1210 г.” [Далай 1983, 64]. “Юаньчан означает место, откуда произошел, земля, на
которой вырос” [Далай 1983, 189].

4 Термин отчигин переводят как “князь огня”, “господин огня”, “младший сын”, имея в виду
что младший сын является хранителем родового (урук) огня и исполнителем его культа. [Скрынни-
кова 1997, 35-37, 55], что связано и с родной землей (отоком). Изучение родословных по “Сокровен-
ному сказанию” показывает, что отчигин был связан именно с родом (урук) и был в роду, в данном
случае правящем, один. Во времена Есугэя, начавшем объединение монголов, это был его младший
брат Даридай-отчигин, сохранивший свои функции и при Чингисхане. После его смерти (Даридай
был убит вместе с Алтаном и Кучаром) это место занял младший брат Чингисхана Тэмугэ, который
назывался отчигин или Отчи-нойон. При распределении долей членам рода Чингисхан говорит:
“Старший из моих сыновей — Джучи, младший из моих младших братьев — Отчигин и, выделив
матери и Отчигину [на двоих одну] часть, дал тумэн” (пер.мой) [Rachewiltz I. de. 1972, 138]. Толуй -
младший сын Чингисхана, возглавлявший левое крыло, связанное с сакральным центром урука Чин-
гисхана, не являлся отчигином — еще был жив Тэмугэ-отчигин. Функции отчигина сохраняются и
при Юань: “Его область и юрт находились на северо-востоке в отдаленной части Монголии [Мугули-
стан], так что по ту сторону их не было больше ни одного монгольского племени (всегда в левом
крыле — Т.С.). На совещаниях во [время] хурилтая и при [обсуждении] важных дел он постоянно
находился при Кубилай-каане и пользовался большим почетом и уважением. В то время, когда Ариг-
Бука восстал против Кубилай-каана, Кубилай-каан поставил его во главе войска и послал на войну [с
Ариг-Бука]. [Отчи-нойон] разбил войско Ариг-Буки. Впоследствии он непрерывно выступал в похо-
ды по велению ярлыка Кубилай-каана” [Рашид-ад-дин 1946, 56].

5 Кроме сакрального права в средневековой Монголии отмечается наличие обычного права,
выраженного терминами тору и йосун, о чем я писала в тексте, и зарождающегося гражданского -
зарлик и засак, также выраженного словами двух языков: тюркского и тунгусо-маньчжурского.
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ІДЕЇ “РУХУ ЗА ОНОВЛЕННЯ” В МОНГОЛІЇ

 (1920-ті рр.) 

Після  національно-демократичної революції 1921 р. і наступних радикальних перетворень, з
радянських теренів у монгольське суспільство приходить ще одне нововведення  –  рух за оновлення,
який розпочався в бурятському буддизмі на початку ХХ ст. Сформувався рух за оновлення 1922 р. на
1-му Буддійському  соборі в Ацагатському дацані (Бурятія), де виник розкол буддійського духовен-
ства на прихильників реформ (оновленців), які прагнули примирити віровчення з радянською
дійсністю і приблизити його до первинного, “чистого” вчення Будди, та їхніх противників (консер-
ваторів).

Оновленці задумали реформу адміністративного управління буддійської церкви на засадах
колегіальності, виборності, демократизацію управління, зміну соціальної орієнтації церкви  та духо-
венства. Модернізований буддизм мав також звільнитися від зовнішніх атрибутів традиційної релігії:
храмів, богів, обрядів та священиків [Герасимова 1995, 25]. Планувалося скасування культу хубіл-
ганів  (перевтілення видатних діячів буддизму) і гуртенів (прорицателів), підвищення  освіченості та
дисципліни ламства, вивчення в дацанах європейських наук, покращення стану тибетської медици-
ни, синтез буддійської та європейської наукової думки. За мету ставилося й влаштування комуналь-
ного життя без приватної власності. Оновленці вважали, що сучасності потрібні первинні засади
буддійського вчення: “…для майбутнього потрібні лише засади буддизму, лише ті моменти, в яких
він збігається з проблемами сучасності” [Дамдинов 1997, 82]. Таким чином,  одним з головних гасел
руху за оновлення став заклик до відновлення “первинної чистоти”  буддизму.

Рух за оновлення очолили представники бурятського духовенства та інтелігенції – А.Доржієв,
Б.Барадін, Ц.Жамцарано та ін.  Одним з головних центрів руху стає у 20-х роках ХХ ст. Петроградсь-
кий буддійський храм. Питання щодо оновлення буддійського вчення та церкви підіймалися також
на загальнобурятському (1925) і Загальнорадянському (1927) з’їздах буддистів. На Загальнорадянсь-
кому з’їзді за основу проекту  Загальнорадянського Уставу і Положення про буддійське духовенство
СРСР був взятий саме проект оновленців Бурятії, незважаючи на те, що рух за оновлення не отримав
широкого поширення на її теренах. Протягом 20-х років в розпорядження оновленців перейшли
більшість дацанів республіки, мали місце спроби створення трудових ламських комун.

Політичне значення руху за оновлення полягало у спробі обгрунтування можливості своєрід-
ного “мирного співіснування” соціалізму та буддизму”. Рух був лояльним до радянської влади.
Діяльність оновленців була спрямована на збереження позицій буддизму в Бурятії у нових історич-
них умовах, пристосування релігії до ідеології соціалізму. Так, на початку 1924 р. в статті “Ленін і
малі народи” Б.Барадін висунув ідею тотожності мети і конкретних завдань вчення Маркса – Леніна
та буддизму. В ідейно-політичному плані він бачив перехід бурят-монгольського народу к соціалізму
через буддійську общину [Максанов 1994, 62]. З аналогічними твердженнями виступали А.Доржієв
і Ц.Жамцарано. За словами А.Доржієва: “Вчення Будди безумовно є фундаментом розвитку культури
і не заважає вченню Карла Маркса та соціалізації” [Ломакина 1997, 41].

Треба зазначити, що радянське керівництво не поділяло головної тези руху про “тотожність
буддизму з комунізмом”. Сам рух за оновлення постійно знаходився під жорстким контролем Бу-
рятського обкому та Головного політичного управління (ГПУ) й навіть, особливо на ранньому етапі,
підтримувався цими інстанціями. З  допомогою оновленців партія планувала, з одного боку, розкла-
сти ламство, а з іншого – здійснювати потрібний їй вплив на “центри буддизму” за межами СРСР, в
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Монголії та Тибеті, зокрема   на главу “жовтої віри” - Далай-ламу [Андреев 1997, 237-238]. Проте,
рух не підтримала більшість віруючих та буддійського духовенства, насамперед в самій Бурятії. На-
решті він  практично зійшов нанівець на межі 20-30-тих років, виявившись неприйнятним з позицій
пануючої ідеології. Рух за оновлення  був неоднозначним історичним явищем. Ця реформаторська
течія в тогочасних умовах перетворилася на ще один засіб ідеологічної боротьби з буддійською цер-
квою.

У 20-х роках рух за оновлення, крім Бурятії, отримав також  певне поширення в Калмикії,
Туві, Монголії.  Проте, якщо розвиток цієї течії в буддизмі на бурятських і калмицьких теренах ре-
тельно вивчений, то розповсюдженню ідей оновленців у Монголії дослідники приділяли значно менше
уваги. Дана стаття ставить за мету приступити до вивчення питання впровадження згаданих ідей в
життя монгольського суспільства ХХ ст.

Проникненню ідей руху за оновлення на початку 20-х років у Монголію сприяло кілька фак-
торів. По-перше, аналогічна реформаторська течія в буддизмі вже мала місце в середовищі освічено-
го монгольського ламства у ХІХ ст. Гасла за “очищення релігії”, повернення до початкових посту-
латів  буддійського вчення, реформу викладання в духовних закладах, зокрема введення світських
дисциплін, критичне ставлення до вищого ламства вже колись лунали в Монголії. По-друге, серед
тогочасних монгольських правлячих кіл була певна кількість бурятів (Ц.Жамцарано, Е.Батухан, Е.
.Рінчіно та ін.), які переселились на монгольські терени після революції 1921 р. Можна стверджува-
ти, що їхня пропаганда основ буддизму на платформі руху за оновлення здійснювала опосередкова-
ний вплив на монгольську правлячу еліту протягом 20 - х років. Важливу роль в цьому процесі відігра-
вала діяльність  одного з лідерів оновленців Ц.Жамцарано, про яку мова піде нижче. Поряд із тим, у
СРСР з 1922 р. поряд з неофіційним тибетським представництвом діяла Монгольська місія, створе-
на з культурно-просвітницькою метою. Обидві місії були започатковані при Петроградському буд-
дійському храмі бурятським діячем А.Доржієвим – надзвичайно шанованою постаттю в тогочасно-
му буддійському світі, одним з основоположників руху за оновлення. Він неодноразово відвідував
Монголію протягом 20-х рр. Зокрема, саме йому Центральною духовною радою було доручено зап-
росити на Буддійський Собор 1927 р. представників монгольського духовенства [НАРБ 7, 136]. Що
ж стосується самої місії, то ще в жовтні 1921 р., коли постало питання про створення навколо храму
особливої школи для монголо-тибетської молоді, радянські радники вирішили, що храм може стати
добрим прикриттям для обробки цієї молоді [РГАСПИ 9, 52-53]. Таким чином, не заперечуючи пози-
тивного й важливого характеру діяльності місії, треба враховувати й відповідний вплив, який вона
здійснювала на приїжджих монголів. Третім фактором була підтримка радянських  урядовців, які
сподівались, що новий рух внесе  розбрат у церковну організацію, й  прагнули через оновленців
проводити власну політику. Керуючись такими міркуваннями, вони намагалися вкоренити реформа-
торську течію і в Монголії.  Й, нарешті, саме монгольське керівництво було зацікавлене в новому
русі та намагалося в своїй політичній діяльності спиратися на його постулати.

Справа в тому, що монгольські правлячі кола були віруючими так само, як і решта населення
країни. Так, у  1925 р. Е.Рінчіно, провідний політичний діяч Монголії першої половини 20-х років,
писав, що численні члени партії та Революційного союзу молоді (РСМ) на 99 відсотків релігійні
[Ринчино 1994, 142]. Тому вони керувалися не лише політичними розрахунками, відстоюючи свою
обережну позицію в питаннях релігії та ламства. Як для еліти, так і для населення неможливим було
за лічені роки перейти від  практично стовідсоткової релігійності до войовничого атеїзму, на впро-
вадженні якого наполягали   радянські радники. У таких умовах одна з головних тез оновленців про
“тотожність буддизму з комунізмом” була з цікавістю сприйнята монгольською політичною елітою.
Такі положення визнавали за буддизмом певні позитивні сторони і пояснювали необхідність  збере-
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ження релігії в нових умовах.
Тому вже в 1922 р. у Монголії мають місце заяви, аналогічні бурятським лозунгам за оновлен-

ня. Так, Е.Рінчино зазначав, що  атеїстичний і комуністичний дух класичного буддизму при зіткненні
з вченням МНП і радянської партії більшовиків отримав дружній відгук в середовищі кращих вче-
них лам, які є найбільш впливовими серед монгольського  духовенства. Це підтверджував,  зокрема,
на думку Е.Рінчино, випуск в 1922 р. брошури популярного у Західній Монголії хубілгана Дораб-
бандіда-хутухти під назвою “Пресвітла правда народу”. Брошура захищала МНП, РСМ та уряд, спи-
раючись на слова Будди, і критикувала аристократію та церковних ієрархів [Элбек-Доржи Ринчи-
но… 1998, 61]. Сам Дораб-бандіда-хутухта, прибічник демократичних перетворень в країні навіть
у радянському їх тлумаченні,  стояв також за зменшення кількості лам і переконував князів відмови-
тися від їхніх князівських привілеїв. Зазначаючи, що за автономії (1911 – 1919), корінним чином
були порушені постулати божественного вчення та закони держави, які мають регулювати людське
життя, він стверджував, що  порядки радянської влади є незрівнянно більш досконалими, оскільки
справи вирішуються в інтересах народу.  Е.Рінчино також підкреслював, що Дораб-бандіда-хутухта
є  унікальною постаттю для всієї Зовнішньої Монголії, проте має багато учнів і шанувальників в усіх
прошарках населення [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 138– 139].

Шанований представник церкви з такими радикальними поглядами  привертав пильну увагу
монгольського керівництва: так, “прогресивний” хутухта  був одним з претендентів на посаду прем’єр-
міністра в 1923 р. Дораб-бандіта-хутухта був висунутий Е.Рінчіно, який вважав, що введення до
складу уряду демократично налаштованого та авторитетного представника церковної ієрархії має
сприяти подальшому розмежуванню аристократії та духовенства, значна частина яких “орієнтується
не на передову Європу, а на реакційний Китай” [РГАСПИ 20, 17].  Проте ця кандидатура була відхи-
лена, оскільки більшість членів ЦК МНП наполягали на необхідності поставити  на чолі уряду свою
людину – вихідця з простолюду і, головне, члена партії.

Відгомін ідей руху за оновлення спостерігався й серед інших представників монгольського
ламства. На початку 1924 р. М.Амагаєв, відомий бурятський суспільно-політичний діяч,  повідом-
ляв, що в Гандані (найзначнішому  духовному  освітньому центрі Монголії) є група вчених лам, які
критикують сучасне становище ламаїзму в країні і закликають істинне ламство  до простоти первин-
ної буддійської громади [Амагаев 1924, 10]. Видатний бурятський дослідник Б.Барадійн, який в той
же час відвідував Монголію, відзначає наявність серед радикально мислячої частини монгольського
ламства течії за скасування інституту хубілганства [Барадийн 1924, 25].  Як вже зазначалось, повер-
нення до первинного буддизму і відмова від інституту хубілганів були одними з головних переконань
бурятських оновленців.

Монгольські та радянські керівники  відводили руху за оновлення певну роль у процесі секуля-
ризації Монголії. Наприкінці 1924 р. уповноважений Комінтерну в Монголії Т.Рискулов, аналізуючи
значення запровадження республіканського ладу, зауважував: “наступ на твердині духовенства по-
чався, думаємо, все ж будемо вести так справу, щоб досягти результатів без особливих заколотів”
[РГАСПИ 24, 26].  Уповноважений Комінтерну намічав наступні кроки по вирішенню релігійного
питання: створення розколу в церкві, доки ламство не об’єдналося в сильну опозицію проти заходів
уряду і організацію управління оновленців. Все це мало робитися обережно, щоб не викликати на-
родних хвилювань. Такі міркування поділяли й інші монгольські урядовці. Так, на початку 1925 р.
Е.Рінчіно, головний опонент Т.Рискулова в Монголії, в своєму листі до Й.Сталіна та наркома закор-
донних справ Г.В.Чичеріна також звертається до питання про запровадження реформаторської течії
в Монголії. Він пише: “Рух за оновлення серед лам ще не оформлений. Все знаходиться в стадії
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підготовки…” [Ринчино  1994, 142].
Після запровадження республіканського ладу (1924) умови для поширення  ідей руху за онов-

лення в МНР стали більш сприятливими. Закон про відокремлення релігії від держави (1926), атеї-
стична пропаганда (починає  широко впроваджуватись з 1925 р.), економічні санкції проти духовен-
ства та монастирів (1924, 1926 ) не могли не вплинути на становище церкви в монгольському
суспільстві. Монгольське ламство не поспішало реформувати релігію та церковний устрій. Однак,
ситуація в суспільстві змінювалася, і церква не лишалася осторонь змін. Так, для 1924 - 1928 рр.
властива широка участь лам у розбудові нової держави. Відомий бурятський дослідник і мандрівник
Г.Ц.Цибіков, який відвідав Улан-Батор у 1927 р., вказував на те, що в яминях (державних установах)
і друкарнях більшість із тих, хто працює, належала до духовного стану, і зазначав, що “це духовен-
ство і є інтелігенцією, яка здатна до роботи, де вимагається розвиток” [Цыбиков 1991, 131].  Таким
чином, навіть в очах сторонніх спостерігачів ламство залишалось основою монгольської інтелігенції.

Проте представники духовенства ставали не лише викладачами, лікарями, службовцями, а й
входили до складу нових політичних структур. Треба зазначити, що після 1924 р. розпочався масо-
вий вихід лам з монастирів. Через півроку після Першого Хуралу (1924 р.) навіть дехто із хубілганів
подав заяву про складення своїх прав, свого духовного звання, але з умовою, щоб це не розумілось як
намір цілком ігнорувати релігію [РГАСПИ 24, 141, 26]. З часом серед членів МНП (з 1925 р. – Мон-
гольська народно-революційна партія (МНРП))  і кандидатів до партії опинилась деяка кількість
колишніх лам.  За свідченням українського радянського журналіста О.Полторацького, культурний
осередок РСМ складали юнаки, що були віддані до монастирських шкіл і вийшли звідти внаслідок
подій 1924 р. [Полторацький 1932, 49].

Зокрема, деякі з ідеологів руху за оновлення агітували серед лам за вступ до партії. Як зазначав
наприкінці 1925 р. Е.Рінчіно при описі вчених лам: “Деякі з них роки й десятиріччя риючись у
величезній літературній спадщині буддизму у пошуках істини,  приходять, як Фауст, до марності
своїх пошуків і перетворюються на найлютіших заперечувачів   всіх традицій і засад буддизму. Люди
цього складу, яких вміло введено в коло сучасного науково-революційного світогляду, кидають чер-
нецтво і перетворюються на буремно-полум’яних  революціонерів і новаторів…“  [Элбек-Доржи
Ринчино…  1998, 175].  Він додавав також, що з цього середовища вийшла низка цінних працівників
МНРП.

Керівництво держави було змушене миритися з таким станом речей із певних міркувань. Люди,
які стояли в ті часи при владі, розуміли необхідність збереження буддійської традиції не лише як
символу монгольської нації, але й як системи цінностей, знань, мистецтв, що мали стати основою
нової культури і залишитись моральними критеріями для суспільства. Тому закон про релігію (1926
р.) зобов’язував уряд країни сприяти поширенню та зміцненню буддійського вчення: уряд “поважа-
ючи релігію Шак’я-муні, гарантує законом почитання релігії, її поширення  і свободу релігійних
проповідей” [Рощин 1999, 145].

До того ж, з середини 20-х років (1926.) прем’єр-міністр Б.Церендорж і міністр закордонних
справ  А.Амар поряд з іншими національними демократами (Ц.Жамцарано, Ц.Дамбадорж, Н.Жа-
дамба) беруть гору серед монгольського керівництва. Т.Рискулов характеризував “угруповання Це-
рендоржа” як доволі впливове, яке представляє заможних господарів, національну інтелігенцію (чи-
новництво), прогресивні прошарки ламства і навіть середняків. Члени цієї групи перш за все ідейні
націоналісти, які переконано борються за незалежність Монголії, і в інтересах цієї справи, звичай-
но, орієнтуються на СРСР, проте обережно ставляться до революційних лозунгів і заходів [РГАСПИ
24, 27].
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Таким чином, 1926– 1928 рр. стали розквітом монгольської національної демократії. Мон-
гольські керівники того часу прагнули максимально врахувати особливості країни і виходили пере-
дусім з національних інтересів.  Вони заохочували приватногосподарські тенденції, намагалися ви-
вести країну з міжнародної ізоляції, розширити закордонні зв’язки. Національні демократи були по-
слідовними прихильниками ідей своєрідності монгольського шляху розвитку, унікальності монгольсь-
кої цивілізації. Вони, зокрема, визнавали надзвичайну роль буддизму в історії країни,  вважаючи, що
саме поширення буддизму привело монгольський народ на шлях культури  і просвіти, спонукало до
розвитку своїх здібностей.  Буддійська, зокрема монастирська,  культура сприймалась ними як го-
ловна духовна спадщина народу Монголії, раціональні зерна якої мали стати підгрунтям для ство-
рення нової культури.  Тому урядовці прагнули зберегти релігію, прилаштувати її до нових умов. За
їхніми переконаннями, буддизм не мав заважати державному розвиткові країни  і повинен був з
часом стати державною релігією Монголії. Разом з тим  правлячі кола розуміли, що потребують
активної діяльності лам у таких сферах, як охорона здоров’я, освіта і наукова праця.

Саме в цей час ідеї руху за оновлення користувалися найбільшою популярністю  серед еліти
країни. Їхнє пристосування до монгольської дійсності можна простежити, аналізуючи, зокрема, по-
гляди такого лідера оновленців, як  Ц.Жамцарано. Один з найвідоміших представників бурятської
інтелігенції, видатний вчений і політик, який входив до керівного складу монгольського уряду і МНП
(МНРП),  Ц.Жамцарано  був  фактично головним ідеологом партії. Саме ним була складена  так звана
“Кяхтинська платформа” МНП (березень 1921 р.).  У вступі до цього документу Ц.Жамцарано, зок-
рема, писав, що в таких країнах, як Монголія й Тибет, релігія має вирішальне значення, продовжує
панувати безмежна віра в духовенство. Він був переконаний, що буддизм, як будь-яка релігійна сис-
тема, відіграв серед монголів і бурят прогресивну роль, сприяючи проникненню гуманістичних ідей
народів Сходу. В журналі “Революційний  Союз Молоді” (квітень, 1927, № 9) Ц.Жамцарано  форму-
лював політику  партії стосовно релігії як надання громадянам повної свободи совісті, шанобливе
ставлення до релігії Шак’ямуні.  Така позиція пояснювалася трьома причинами:
релігійністю народних мас і партійців;
вчення Шак’ямуні проникнуте виключним співчуттям до людства, розглядає людську спільно-

ту як єдине та рівне й прагне позбавити її від страждань й спрямувати до щасливого життя. Крім
того, буддизм прагне  осягнути істину в усій її  глибинній основі та причинності. Вчення про карму
та примарність всього сущого є дуже глибоким.  При всебічному розгляді буддизм в основі не су-
перечить дослідній науці. І це викликає істинно шанобливе ставлення;
з поширенням буддизму  залучення монголів до культури, навчання грамоті [Цыбиков 1995,

92].
Відзначаючи, що в Монголії десятки тисяч лам, Ц.Жамцарано закликав багатьох з них залуча-

тися до виробничої праці, а в монастирях розвивати світську освіту: вивчення рідної мови, елементів
точних наук і природознавства. Поряд із тим він закликав урядовців не утискати вчених лам. Підтри-
муючи переконання, що йшли від ідей  руху за оновлення, про певну ідентичність буддійського світог-
ляду і наукового комунізму,  Ц.Жамцарано  зауважував, що різновиди добра не виключають одне
одного і що якби К.Маркс був добре обізнаний із буддизмом, то дійшов би цікавих висновків. Тому
він вважав, що буддизм не суперечить партійній ідеології, та закликав “розвивати релігію в її чис-
тоті” [Рощин 1999, 145]. Поряд із тим,  зазначалось, що хоча комунізм і буддизм мають багато спільно-
го, проте вони відрізняються за теорією, практикою та головною лінією.

Ц.Жамцарано звертав особливу увагу на досягнення нової мети “чистого відродження”– по-
єднання позитивних сторін як науки, так і релігії. Вчений комітет МНР під керівництвом Ц.Жамца-
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рано енергійно взявся втілювати в життя завдання взаємодоповнюючого зближення великих культур
Сходу та Заходу  - давньої індо-буддійської культури  і сучасної європейської науки. В цьому синтезі
західної та східної думки ідеологи руху за оновлення бачили великий сенс  буддо-комуністичного
вчення, яке розумілося, насамперед, як вчення про планетарну перебудову людського соціуму на
“общинній основі” [Андреев 1997, 241]. Наслідки зближення культур, на їхню думку, мусили мати
велике значення для загальнокультурного прогресу людства.

Погляди Ц.Жамцарано на течію оновленців поділяли й інші монгольські політики. Зокрема,
американська журналістка А.Стронг, яка в 1927 р. відвідала Монголію, зазначала, що тодішній Голо-
ва ЦК МНРП Ц.Дамбадорж у приватній розмові проголошував боротьбу за очищення буддизму ос-
новою політики партії стосовно релігії [Гольман 1988, 122]. Бурятський діяч Е.Батухан, який був
протягом 1924 - 1929 рр. міністром освіти, у своєму листі до М.Горького висловлювався про певну
деградацію буддизму в останні століття порівняно з величчю, що була властива початковому періоду
поширення релігії в Монголії [Советско-монгольские… 1975, 109]. Міністр освіти підкреслював
великий вплив буддизму на монгольське суспільство, але засуджував політичні амбіції  духовенства.
Разом з тим він був переконаний у необхідності подальшого функціонування монастирських на-
вчальних закладів незалежно від змін у суспільному житті,  що відбувались останнім часом.  Таким
чином, партією було проголошено  тактичне  гасло про “чисте відродження” релігії, яке в 1926-1927
рр. почало втілюватися в життя [Улымжиев, Цэцэгма 1999, 111].

Експерименти керівництва МНР з ідеями оновленців проходили  під пильним наглядом ра-
дянських і комінтернівських представників. Вони хоча загалом й поділяли обережну позицію мон-
гольських урядовців у релігійному питанні, проте переконання і “буддійський світогляд” Ц.Жамца-
рано, зокрема, непокоїли їх. Тому час від часу вони нагадували монгольській стороні про необхідність
боротьби з релігією. Цей постійний тиск ставив монгольських політиків перед важким вибором.

На нашу думку, політика в релігійному питанні, як і власні погляди  керівництва МНР в 20-тих
роках, перебували під значним впливом ідей руху за оновлення. Не обминув цей вплив і вчених лам
столиці, сприяючи їхній  адаптації   в нових умовах. Взагалі ж,  рух не отримав значного поширення
в Монголії, незважаючи на захопленість ним керівництва країни. Як зазначав у 1929 р. бурятський
суспільно-політичний діяч С.Нацов, реформаторський рух організаційно оформився головним чи-
ном у Бурятії [Нацов 1929, 380].  Наприкінці 20-х років  рух за оновлення у Бурятії та Монголії згасає
внаслідок  радикальних політичних змін в обох суспільствах.

Сьогодні важко уявити, як склалася б подальша історія, політичне життя і культура Монголії,
якби монгольське керівництво дотримувалось лінії національної демократії й використовувало най-
кращі надбання буддійської культури.   Проте в результаті роботи VІІ з’їзду МНРП (23 жовтня – 11
грудня 1928 р.) колишні партійні лідери Ц.Дамбадорж, Н.Жадамба та інші “праві” були виключені зі
складу керівництва. До влади прийшли “ліві”, розпочався так званий лівацький експеримент (1929 –
1932) в монгольському суспільстві. Звичайно, такі зміни відбилися і на релігійному питанні. Як
зазначив партійний діяч З.Шижеє, який головував на VІІ з’їзді: “політика гр. Жамцаранова мені уяв-
ляється надзвичайно шкідливою, бо бідні та середні прошарки монгольського аратства знов можуть
опинитися у стані непримиренних ворогів полум’я та води внаслідок його спроб поєднати відстале
вчення буддизму з вченням Маркса. Ідеологія гр. Жамцаранова ніколи не буде співпадати з ідеоло-
гією Маркса та Леніна” [Улымжиев, Цэцэгма 1999, 112].  Таким чином, релігійна політика МНР
стала набагато радикальнішою і непримиренною  стосовно церкви й буддизму взагалі. І в цій новій
ситуації руху за оновлення, як спробі примирити  релігію з новим ладом, вже не було місця.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ СЕЛЯНСЬКОЇ

ВІЙНИ IX ст. В КИТАЇ

Феномен селянських воєн як пікового соціального катаклізму неодноразово привертав увагу
дослідників, проте тривалий час його аналіз здійснювався дещо однобоко. І зокрема це стосується
причин поразки повстанців у їхній боротьбі проти регулярних військ пануючого режиму.

Традиційна історіографія даного питання завжди базувалася на начебто непогрішимому
постулаті про те, що причиною поразки всіх селянських воєн в історії людства (в тому числі
Селянської війни 874-884 рр. під проводом Ван Сяньчжи та Хуан Чао) була неорганізованість та
анархічність її учасників, відсутність у повстанців чіткої програми дій, “роздробленість, обме-
женість й організаційна розхлябаність, притаманні селянству” [Очерки... 1959, 252].

Автор вже висловлював свою думку стосовно організаційних начал Селянської війни IX
ст. у Китаї на сторінках журналу “Східний світ” [ Рубель 2000, 135-144], тому дозволить собі
лише коротко навести основні висновки, до яких привели його документальні першоджерела з
означеної проблеми. Повстання, кероване Ван Сяньчжи та Хуан Чао, являло собою добре підго-
тований та організований лідерами тогочасного кримінального світу антидержавний заколот.
“Його учасники мали конкретну програму дій, яка передбачала формальне збереження існуючої
імператорської династії Тан, поголовне винищення всіх чиновників і тотальне знищення усіх
китайських міст, що символізували в очах селянства ненависну регіональну систему влади та
були, з точки зору більшості сільських виробників, скупченням дармоїдів, яких село змушене
чомусь годувати без будь-якої для нього користі й потреби” [Рубель 2000, 144]. Саме під цими
гаслами йшли повстанці від перемоги до перемоги, саме заради втілення в життя цих ідей до
мафіозних організаторів означеного повстання приєдналися до 600 тисяч селян [Сінь Тан шу
2000, 49], і саме під цими знаменами досягла селянська армія Хуан Чао найбільшого свого усп-
іху: взяла на рубежі 880—881 р. з боями столицю тогочасної китайської імперії Тан місто Чан’-
ань. І раптом тоді ж почався швидкий занепад повстанського руху, який завершився невдовзі
повним розгромом Селянської війни. Що ж стало причиною такого блискавичного краху багато-
тисячних повстанських армій, котрі ще за кілька місяців до того не мали собі рівних на полях
“Піднебесної”?

В існуючій історіографії причини ледь не миттєвого розгрому армій Хуан Чао подаються
доволі розпливчасто. Історики Китайської Народної республіки вважають, що винними у приду-
шенні селянської війни були, насамперед, “поміщики й багате селянство”, котрі, створивши “ре-
акційні збройні загони, йшли у гори, будували укріплення, звідки нападали на війська Хуан Чао”,
внаслідок чого “постачання повстанської армії було порушене, що викликало серйозну продо-
вольчу кризу”[Очерки… 1959, 252]. Не знімають вони частину вини за поразку і з “керівників
повстанців”, які виявилися “недостатньо пильними стосовно замислів ворога” і тому прогледі-
ли у власних рядах зрадників, котрі невдовзі переметнулися на бік офіційної династії Танів”
[Очерки… 1959, 252]. Нарешті, вирішальною причиною розгрому Селянської війни визнається
китайськими істориками уже згадана “роздробленість, обмеженість та організаційна розхля-
баність, притаманні селянству”, а також “тлітворний вплив міського життя” на простодушних
селян, що спричинив серед них “чвари й розкол” [Очерки… 1959, 252]. Правда, незрозумілим
залишається, чому усі ці вади сказалися на повстанській армії та її керівниках тільки після пере-
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можного взяття столиці, в той час як раніше багатотисячне селянське військо вражало регулярну
армію непоганою дисципліною, зразковою “пильністю” керівництва та високим бойовим ду-
хом, а “тлітворний вплив міського життя” ніяк не міг на нього вплинути у жодному з попередньо
захоплених Хуан Чао міст (включаючи такі міста-гіганти, як багатий порт Гуанчжоу чи друга
столиця імперії – Лоян)?

Приблизно в такому ж руслі пояснювала причини поразки Селянської війни Хуан Чао ра-
дянська китаїстика. Мовляв, “найуразливішими сторонами повстання були неміцний зв’язок по-
встанців з селянськими масами (?, адже мова йде про селянську війну. – В.Р.) та невміння ство-
рити нову організацію. Повстанці Чан’аня не встановили зв’язків з рухами в інших провінціях”
[История…1987, 179], а в результаті танський уряд зумів мобілізувати регулярну армію, запро-
сив на допомогу “кінноту кочових племен” [История…1987, 179] і розгромив військо Хуан Чао.
Зіграло свою негативну роль, за версією радянських істориків, і “феодальне переродження час-
тини повстанської верхівки”, а також “факти зради серед феодальних попутників руху” [Исто-
рия… 1970, 227], але що мається на увазі під “феодальним переродженням” і які-такі “фео-
дальні попутники” зрадили селянство в означених працях не уточнено. І лише академічна ра-
дянська 10-томна “Всемирная история” пером академіка Н.І. Конрада звертає увагу на те, що
коли “Хуан Чао проголосив себе імператором”, це “одразу ж послабило його зв’язок з тими сила-
ми, що його підтримували”[Всемирная… 1957, 283], однак що це за сили і чому їм не сподоба-
лося проголошення Хуан Чао імператором? Про це промовчав навіть академік Н.І. Конрад.

Нарешті, сучасне російське сходознавство взагалі не акцентує особливу увагу на причинах
поразки Селянської війни, пояснюючи це лише тим, що “повстанські вожді, які прийшли до
влади, виявилися не в змозі запропонувати щось принципово нове”, а тому, коли “сили старої
аристократії, прикликавши на допомогу іноземні війська, у 883 р. видавили Хуан Чао зі сто-
лиці”, подальше придушення повстання вже не становило проблем для влади [История… 1995,
162]. Та якщо нічого принципово нового лідери повстання не пропонували, як тоді їм вдалося
протягом 10 років водити за собою в бій сотні тисяч озброєних селян? І чому тільки в Чан’ані ця
вада війни проявилася настільки трагічно для повстанців?

Завершуючи цей стислий аналіз історіографії проблеми, можна зробити лише один висно-
вок: усі автори одностайно визнають, що початок розгрому Селянської війни Хуан Чао припадає
на момент захоплення повстанськими військами китайської столиці Чан’аня, але причини цього
на диво блискавичного краху так ніким із дослідників і не розкриваються.

Які ж руйнівні зміни пережила селянська армія в Чан’ані?
Перш ніж відповісти на дане питання варто спочатку ще раз пригадати соціальну програ-

му повстання, за втілення в життя якої на момент переможного взяття столиці вже кілька років
воювали селяни. Складалася ця програма з трьох основних пунктів:

1. Збереження імператорської династії Тан (оскільки з точки зору селянської свідомості
винні в усіх бідах народу виключно “жадібні й ненажерливі” чиновники, а “добрий цар” Син
Неба Сі-цзун (тогочасний танський імператор) просто “нічого не знає” про скрутне життя підда-
них через те, що “сановники усе це приховують” [Сінь Тан шу 2000, 46] від “справедливого
правителя”).

2. Поголовне винищення всіх чиновників (“винних” в усіх несправедливостях).
3. Знищення усіх міст Китаю разом з усім міським населенням (котре сприймалося селя-

нами скупченням дармоїдів, яких село незаслужено “годує”, не отримуючи від цього ніякої ко-
ристі).
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Означена програма методично втілювалася в життя повстанцями в усіх захоплених ними
районах країни і в повній красі виказала себе після взяття армією Хуан Чао столичного Чан’аня:
“За кілька днів почався великий грабунок. Людей зв’язували, били батогами й захоплювали їхнє
майно. Це називалося “очищенням предметів”. Багатіїв роззували та проганяли босоніж. Усіх
затриманих чиновників убивали, підпалювали будинки, якщо не могли там нічого знайти, і всіх
князів та шляхетних людей знищували” [Сінь Тан шу 2000, 51]. “Повернувшися до столиці, Хуан
Чао, розлютований тим, що народ вітав імператорські війська, влаштував різанину. Убили 80
тисяч, вулицями кров текла потоками, так що через них можна було переправлятися, немов че-
рез ріки. Це він називав обмиванням міста” [Сінь Тан шу 2000, 53]. Такі дії цілком відповідали
програмним настановам Селянської війни й тому нікого в таборі Хуан Чао не дивували, однак
подальші акції селянського ватажка вимагають уважнішого аналізу.

Джерела описують діяльність Хуан Чао в захопленому Чан’ані з різним ступенем деталі-
зації, однак сутність його вчинків в усіх документах співпадає до дрібниць. Історичний серед-
ньовічний роман “Нове пінхуа з історії усіх П’яти династій”, створений на базі автентичних
джерел невідомим автором в сунську епоху (тобто через кілька століть потому), зазначає, що
“Хуан Чао взяв Чан’ань, винищив всіх, хто залишився в місті, родичів танського імператорсько-
го роду, увійшов у палац і проголосив себе імператором Великої Ци” [Пінхуа... 2000, 24], чим
уже показово відкинув перший пункт соціальної програми повстання. Але цим справа не скінчи-
лася, і тут якісно детальнішу та вкрай цінну інформацію стосовно ситуації в Чан’ані після само-
проголошення Хуан Чао імператором дає офіційна китайська хроніка “Нова Танська історія”:

“Хуан Чао обрав своєю резиденцією палац Тайцин, і після ворожіння про минулий день
він, узурпувавши трон, проголосив себе в залі Ханьюань імператором династії Да Ци... Було
проголошено амністію. (Для років правління) прийняли гасло Цзіньтун і вирішили князів та
чиновників від третього рангу й вище усунути, від четвертого рангу й нижче – повернути
(на їхні посади) (що протирічило другому пункту соціальної програми повстання. – В.Р.). Було
проголошено, що Хуан Чао отримав від Неба велику долю, мудрість, прозорливість та світлий
розум і що віднині він – імператор Сюаньу, а його дружина Цао – імператриця. ...видали наказ,
який забороняв воякам беззаконні вбивства людей (що прямо заперечувало третій пункт по-
встанської програми. – В.Р.). Так усіх воєначальників зробили чиновниками, але їхні підлеглі...
за ними не пішли (що й не дивно, після таких наказів. – В.Р.) [Сінь Тан шу 2000, 51—52].

Отже виходить, що після взяття Чан’аня Хуан Чао відмовився від усіх своїх попередніх
обіцянок: він ліквідував імператорську династію Тан, поновив діяльність чиновництва (причо-
му найненависніших для повстанців місцевих чиновників низького й середнього рівня, котрі
конкретно збирали з простолюду податки та викликали його невдоволення кращим рівнем жит-
тя по сусідству, взагалі повернув на попередні посади), а також заборонив своїм воякам-повстан-
цям “беззаконно” убивати людей – тобто припинив винищення міст з усіма мешканцями. Якою
ж могла бути реакція повсталих селян на такі вчинки керівників? Зрозуміло, чому “їхні підлеглі
(тобто селяни-повстанці)... за ними (тобто за вождями селянської війни) не пішли”.

Результат несподіваних для більшості повстанців наказів новоспеченого “імператора” ви-
явився катастрофічним для армій Хуан Чао: “Більша частина війська Хуан Чао – сім-вісім час-
тин з десяти – зрадила його” [Пінхуа... 2000, 28], а отже можна цілком впевнено стверджувати,
що вже за кілька місяців Хуан Чао покинули майже всі селяни. Але у вже згаданій статті, присвя-
ченій початку Селянської війни IX ст. у Китаї [Рубель 2000, 135—144], автором було доведено,
що організатором цього вибуху всенародної непокори став злочинний світ тогочасної “Підне-
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бесної”, а точніше – мафіозні кримінальні угруповання солеконтрабандистів, керовані визнач-
ними “авторитетами” даного незаконного промислу, якими й були ініціатор повстання Ван Сянь-
чжи та його найближчий поплічник, а з часом – керівник Селянської війни Хуан Чао. І тут вини-
кає питання: а якою була реакція на дії Хуан Чао-імператора його колишніх колег—підлеглих по
кримінальному бізнесу, бандитів-солеторговців (Шан Жана, Чжао Фана, Шан Цзюньчжана, Чай
Цуня та ін.).

Джерела свідчать, що наприкінці кривавої епопеї біля Хуан Чао лишилося менше тисячі
прибічників, а врешті-решт – взагалі самі родичі [Пінхуа... 2000, 55]. Куди ж поділися тисячі
кримінальних соратників Хуан Чао?

Джерела одностайно свідчать, що майже всі вони після чан’анських указів свого лідера
швиденько перейшли на бік законної династії Тан і потім завзято воювали проти свого колишнь-
ого “авторитета” Хуан Чао, але чому?

Документи однозначної відповіді на таке запитання не дають, адже про своїх найближчих
поплічників по криміналу Хуан Чао начебто не забув. Уже ставши “сином неба” вождь селянсь-
кої війни обдарував їх найвищими державними посадами в своєму уряді, попризначав їх акаде-
міками і навіть поприсуджував п’ятистам найактивнішим своїм командирами почесні звання
“заслужених підданих” [Сінь Тан шу 2000, 51—52] – а ті у відповідь майже поголовно перемет-
нулися до Танів... Якась неув’язка...

Китайські хроністи пояснювали таку поведінку селянських ватажків з кримінальним ми-
нулим або особистим конфліктом з власне Хуан Чао, або тим, що у цих людей прокинулася совість,
і вони зрозуміли, де правда, а де зло. Мовляв, Чжу Вень  покинув Хуан Чао, бо той почав залиця-
тися до його дружини [Пінхуа... 2000, 27], Шан Жан і Ге Цунчжоу раптом усвідомили, що “якщо
ми обидва повернемося під владу великої Тан, ми оберемо (правильний) шлях” [Пінхуа... 2000,
30] тощо. Однак не міг же Хуан Чао залицятися до усіх дружин усіх своїх полководців водночас.
Чому ж совість “заговорила” в них лише після захоплення Чан’аня?

А відповідь на це питання доволі проста і дав її сам Шан Жан – один з найближчих підруч-
них Хуан Чао, його побратим і соратник, який зрадив свого псевдоімператора ледь не в перших
рядах. Ось прямий текст його претензій до Хуан Чао: “Після того, як ти став імператором, брате,
ти став занадто безжалісним... Ти захопив скарбницю, чоловіків і жінок, але не поділився нічим
з військом” [Пінхуа... 2000, 27]. Ось вона відповідь: “Не поділився!” (навіть сленг з криміналь-
ного середовища). Хто ж буде спільно з таким поплічником бандитувати?

Таким чином, аналіз документів свідчить, що причиною розгрому повстанської армії Хуан
Чао стала не “розхлябаність селянства” і не “тлітворний вплив міста” на ніжні повстанські душі,
а те що самі вожді Селянської війни після захоплення столиці відмовилися від своїх же (хай і
кровожерливих) обіцянок селянам, та ще й ошукали один одного на грошах. Військо Хуан Чао
просто розбіглось, покинуло свого ватажка (і цілком заслужено), а тому й зайняли танські війська
(до яких приєдналася частина колишніх повстанців та запрошені за участь у здобичі кочовики
півночі) Чан’ань 883 р. майже без опору з боку “бунтівників”, що сповна характеризує і “щирість”
їхніх керівників, і впевненість самих селян у  власній “правоті”.

Та думається, аналіз краху Селянської війни IX ст. у Китаї був би неповним без уваги до
долі самого Хуан Чао після того, як цей імператор, покинутий і селянами, і бандитами, змуше-
ний був тікати з Чан’аня. В існуючих джерелах зустрічаються три версії долі Хуан Чао після
розгрому повстання.

Першим з цього приводу висловився Лі Кеюн – хан тюркського народу шато, котрий на
запрошення Танів взяв участь у розгромі повстання в обмін на військову здобич. Одразу після
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вигнання повстанців зі столиці він поспішив доповісти імператору, що “тільки-но з допомогою
Неба взятий Чан’ань; головний злодій (тобто Хуан Чао. – В.Р.) поклав свою голову, храм предків
імператора знову в безпеці” [Пінхуа... 2000, 37]. Однак інформація про загибель Хуан Чао під
час взяття столиці урядовими військами виявилася занадто оптимістичною, тому що вже на по-
чатку наступного 884 р. “Хуан Чао зібрав залишки свого розгромленого війська – ще більше
десяти тисяч людей – і напав на Ченьчжоу” [Пінхуа... 2000, 35]. Фактично колишній лідер Се-
лянської війни спробував після чан’аньського розгрому повернути до себе селян старими гасла-
ми й обіцянками, а тому знову почав грабувати й руйнувати міста Китаю. Однак селяни, вже раз
ошукані Хуан Чао, відгукнулися на його заклики мляво (зібралося не більше десяти тисяч бажа-
ючих продовжувати боротьбу), а бандити (з якими їхній лідер “не поділився”) взагалі проігнору-
вали свого колишнього ватажка. В результаті після 300-денної безуспішної облоги міста Ченьч-
жоу “військо розбійників” зазнало цілковитої поразки і “було повністю розсіяне” [Пінхуа... 2000,
35], однак про подальшу долю самого Хуан Чао свідчення джерел принципово розходяться.

Традиційно в працях, присвячених даному питанню, на віру приймалася тільки версія, що
міститься в офіційній китайській хроніці “Сінь Тан шу” (“Нова Танська історія”). За даними
цього літопису, оточений з усіх боків урядовими військами Хуан Чао втратив всі надії на поряту-
нок і покінчив з собою. Правда, визнавалося, що в народі чутки про те, що Хуан Чао вижив, ще
довго гуляли, однак ставлення до них з боку історичної китаїстики було принципово недовірли-
вим. Мовляв, селяни завжди не хочуть вірити в смерть своїх ватажків, а тому й придумують
легенди про їхнє дивовижне врятування, “лякаючи” їхнім можливим поверненням своїх “гноби-
телів”. Та давайте розберемося з цим питанням дещо спокійніше...

Битву за владу Хуан Чао програв, бо намагався ошукати своїх прибічників, тому довіру
селян він втратив і був ними справедливо покинутий. Навіщо ж селянам його після цього ожив-
ляти?

По-друге, як конкретно і чому, за даними офіційних документів, загинув Хуан Чао? Інфор-
мація з цього приводу настільки важлива, що варто навести її дослівно: “Засмучений безвихід-
ним становищем, Хуан Чао звернувся до Лінь Яня1  зі словами: “Я хотів покарати непорядних
чиновників, які розкрадали країну, та очистити двір. Помилка моя полягала в тому, що завер-
шивши справу, я не пішов назад. Якщо візьмеш мою голову та піднесеш її Синові Неба, отри-
маєш багатство й шану, і на цьому не наживуться чужі люди”. Але Лінь Янь (так любив Хуан
Чао, що) не зносив навіть нетривалої його відсутності. Тоді Хуан Чао сам перерізав собі горло, а
Лінь Янь відрізав його голову та, обезголовивши його старшого брата Цуня, молодших братів Є,
Гуциня, Бінваня, Тунси, Хоубіна та його дружину, поклав усі голови в ящик і попрямував до Ши
Пу2 , проте в загоні тайюаньської та боеської армії його вбили і його голову разом з головою
Хуан Чао піднесли начальству. Ши Пу послав їх до імператорської ставки, а імператор наказав
виставити їх у кумирні” [Сінь Тан шу 2000, 55]. Таким чином, убив себе Хуан Чао, згідно з
офіційними документами, для того, аби врятувати від смерті іншу людину – свого племінника
Лінь Яня. Запитання: чи можна в це повірити, якщо мова іде про Хуан Чао – бандита-контрабан-
диста, главу мафіозного угруповання, на совісті якого кров сотень тисяч нещадно вирізаних
співвітчизників, який ошукав навіть бандитів заради грошей, який не поділився здобиччю навіть
зі своїми найближчими поплічниками? Чи може така людина убити себе заради того, аби “ба-
гатство й шана” дісталися іншому – хай навіть племіннику?

І другий момент: хто сказав, що в тому ящику, який відправили до імператора, лежить
голова саме Хуан Чао? Єдиним “свідком” самовбивства Хуан Чао був Лінь Янь, але голова його
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лежала в тому самому ящику поряд з іншими відрубаними головами всіх родичів селянського
ватажка. А отже, реально про те, що в ящику лежить голова убитого “головного злодія”, доповів
сам Ши Пу – генерал, якого послали на війну з повстанцями, аби він їх розгромив, і який за
вбивство Хуан Чао міг претендувати на всілякі нагороди від влади. Щось занадто вже зацікавле-
ний “свідок”!

А тепер подивимось, що казала про післявоєнну долю Хуан Чао народна чутка. Її зафіксу-
вав у своїх творах популярний китайський поет і прозаїк-фольклорист XIV—XV ст. Цюй Ю:
“Візьмемо Хуан Чао, - підняв заколот і зійшов на трон, не уникнути йому смерті, якби, програв-
ши справу, не поміняв обладунок на рясу, не обстриг волосся й не заховався. Це про нього сказа-
но: “Як відслужив залізний обладунок, ряса ченця стала одягом”... Ось вартий уваги приклад
мистецтва жити!” [Цюй Ю 2000, 57]. Іншими словами, після воєнної поразки Селянської війни
її лідер, за свідченнями самих селян, сховався від репресій у буддійському монастирі, де пере-
жив благополучно каральну різанину танських військ Ши Пу.

Звичайно, абсолютно достовірно з’ясувати справжню долю Хуан Чао після розгрому Се-
лянської війни IX ст. ми навряд чи колись зможемо, але унікальність даної ситуації полягає в
тому, що саме народна версія подальших подій викликає більшу довіру, в порівнянні зі свідчен-
нями офіційної хроніки, оскільки така поведінка просто більше відповідає характеру Хуан Чао
та краще корелюється з його минулим. Ну а пересидівши пік антиповстанських репресій в ото-
ченні буддійських кумирень (куди доступ імператорським військам, як до кожного монастиря ,
істотно обмежений), Хуан Чао міг цілком спокійно повернутися до своєї істинної професії –
солеторговця-контрабандиста. Адже і досвід, і круг знайомств, і що найголовніше гроші (якими
він “не поділився” з поплічниками після грабунку китайської столиці) у нього були в достатку...
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1 Лінь Янь – племінник (?) Хуан Чао, який служив при ньому ординарцем.
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НОТАТКИ ТИБЕТОЛОГА

25 – 31 липня 1998 р. в Iндiана Унiверситетi (ІУ, м. Блумiнгтон, штат Iндiана, США) проходив
VIII Мiжнародний тибетологiчний семiнар (International Association for Tibetan Studies, IATS), що
вiдбувається раз на два роки в рiзних країнах свiту.

До Блумiнгнтону приїхало близько 180 дослiдникiв з 27 країн. Президентом цьогорiчного
семiнару був Самтен Кармай – антрополог, тибетець за походженням, який живе i працює у Францiї,
генеральним секретарем – Пер Кверне, релiгiєзнавець, дослiдник з Норвегiї. Головне навантаження
з проведення семiнару лягло на плечi Елiота Сперлiнга, його асистентки Дiкi Чхойянг, а також Карен
Нiггл, Барбари Гарднер, Тавана Грiна та iнших спiвробiтникiв Центрально-євразiйського семiнару
при IУ. Їх зусилля забезпечили учасникам семiнару iдеальнi умови роботи, вiдпочинку i вiд’їзду.

Третину учасникiв семiнару склали вченi США з унiверситетiв Берклi, Iндiани, Колумбiйського,
Гарвардського, iнших навчальних, наукових закладiв, музеїв, приватних пiдприємств, тибетської
дiаспори.Були присутні дослідники з Канади та Австралії.

З Європи приїхали дослiдники, як з давнiх i добре вiдомих тибетологiчних центрiв, так i з
вiдносно нових, що з’явились пiсля формування тибетської європейської дiаспори. Йдеться про
Великобританiю, Австрiю, Нiмеччину, Iталiю, Нiдерланди, Швецiю, Швейцарiю тощо, де також
успiшно працюють тибетцi, якi осiли в Захiднiй Європi пiсля 1959 р.

Схiд представляли вченi з Iзраїлю, Iндiї, Китаю, Непалу, Японiї, iнших країн. Досить
представницькою була делегацiя з Китаю. В її складi були тибетцi i китайці-фахівці, якi займаються
викладацькою та дослiдницькою роботою у Лхасi (Тибетськiй Автономний район, КНР), Сiнiнi
(провінція Цiнхай), Ланчжоу (провінція Ганьсу), Ченду (провінція Сичуань) – центрів провiнцiй з
компактним проживанням тибетцiв, а також у Пекiнi.

Крiм тибетцiв дiаспори, якi працюють у багатьох тибетологiчних центрах свiту i приватних
центрах тибетського буддизму, участь у семiнарах брали тибетцi з Дхарамсали, де знаходиться
резиденцiя Тензiн-гйєцхо, його святостi Далай Лами XIV. В їх числi  – представники “Tibetan Times”,
тибетського Архiвного центру.

Схiдну Європу представляли тибетологи з Угорщини - країни, що дала свiтовi Чому де Керешi,
першого професiйного тибетолога, Росiї, де здавна тибетологiя була однiєю з провiдних сходознавчих
дисциплiн, Польщi, Естонiї та України.

На семiнарi дiяли представництва вiдомих видавничих фiрм, у тому числi англiйськi,
австралiйськi, нiмецькi, iндiйськi, непальськi, тибетськi. При бажаннi i наявностi коштiв можна було
замовити необхiдну лiтературу, яку потiм замовнику надсилали додому, в чому автор переконалась
на власному досвiдi.
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Робочими мовами семiнару традицiйно є тибетська, англiйська, французька, нiмецька, але
переважала англiйська. Працювало 14 секцiй, зокрема – лiтератури, iсторiї, антропологiї, філософiї,
релiгiї, образотворчого мистецтва, сучасного Тибету тощо. Ймовiрно цей семiнар – одна з небагатьох
можливостей легального спiлкування тибетцiв ТАР та дiаспори. Але органiзатори семiнару
турбувалися про те, аби не виникали конфлiктнi ситуацiї  i часом знiмали доповiдi, що могли
спровокувати небажаний ефект.

В день вiдбувалось два засiдання з трьох-п’яти доповiдей, на кожну з яких вiдводилось 20
хвилин i 10 хвилин давалось на обговорення. Регламент витримувався чiтко. Проте,  в деяких випадках
учасники вiдмовлялись вiд перерви аби дослухати i додивитись цiкавий матерiал. Так було пiд час
виступу Девiда Джексона про композицiйнi особливостi серiї тибетських iкон (тхангка), що зображала
традицiю вчителiв монастиря Таглунг. Фактично, кожний такий семінар вiдбиває сучасний рiвень
знання Тибету, тибетської цивiлiзацiї.

Найчисельнiшою була секцiя iсторiї. Вiдбулось сiм засiдань, головували професор Кристофер
Беквiт (IУ, США), доктор Мiшель Арi (Оксфорд, Англiя), доктор Роберто Вiталi (Турiн, Iталiя), iншi.
Виступи присвячувалися епiграфiцi (Йоширо Iмаеда, Японiя; Ван Яо, КНР), генеалогії (Ценлха Агван
Цхультiм, Ченду, КНР; Геза Бетленфалфi, Угорщина; Ташi Церiнг, Дхарамсала), iсторiї та
адмiнiстративному статуту вiдомих монастирiв (Лавран, Ташилхунно, Дзiнчi) тощо. Низка доповiдей
торкалась долi та впливу на iсторiю Тибету iсторичних та полiтичних постатей (Б’янка Горлеман,
Гонконг, КНР; Каренiна Колмар-Пауленц, Нiмеччина; Церiнг Пельчжор, Лхаса, ТАР, КНР; Лобзанг
Шастрi, Дхарамсала).

На лiтературнiй секцiї розглядалися питання тибетського буддійського Канону в рукописних
та друкованих версiях (Елена Де Россi Фiлiбек, Рим, Iталiя; Куртiс Р. Шеффет, Арлінгтонг, США;
Чжу Хуа, Пекiн КНР). Крiм того йшлося про апокрифiчнi тексти, поезiю, сучасну лiтературу, сатиру
та гумор в тибетськiй традицiї (Франсiс Тiсо, Iталiя; Пема Бхум, Ньо-Йорк; Сунiт Кумар Патхак,
Iндiя; Пелден Гял, Лондон; Карма Пхунцо, Оксфорд). Рiзнi аспекти iснування Гесарiади, тибетського
епосу, розглядали Дзюба Дучжу (Сiнiн, КНР), Робiн Корман (Мiлуокi, США), Дон Нор-де (КНР).

Учасники секцiї фiлософiї зосереджувалися на розгляданнi класичних буддійських
фiлософських текстiв та їх iнтерпретацiї в рiзних школах тибетської традицiї – сак’я, гелуг, джонанг,
проблемах перекладу та відповідної термiнологiї. Участь у роботi секцiї, крiм iнших, брали Алекс
Вейман, знавець буддійської фiлософiї  i тантричної проблематики, Джефрi Гопкiнс, перекладач творiв
його святостi Далай Лами на англiйську мову (обидва США). Чжонбу Церiнг Дорчже (Лхаса, ТАР,
КНР) свiй виступ присвятив спiвставленню буддійського пiзнання та поняття “думка” у фiлософiї
Нiцше. Раїса Крапiвiна (Петербург, Росiя) у своїй доповiдi тибетською мовою (єдинiй серед
європейцiв) аналiзувала коментарi школи гелуг до тексту Абхiсамаяланкари.

Найяскравiшими були засiдання секцiй образотворчого мистецтва та антропологiї (вiтчизняна
етнологія та етнографiя), оскiльки виступи супроводжувалися образотворчим рядом, за яким стояв
власноручно зiбраний польовий матерiал в рiзних районах Тибету. Шунцо Онодо (Японiя) зробив
короткий огляд канонiчних iконометричних текстiв, Роберт Турман проаналiзував реформи Цзонхави
Лобзан-дакпи (1357 – 1419) в образотворчому мистецтвi. Антропологiв цiкавили свята та обряди,
трансформацiйнi процеси, що вiдбуваються в сучасному Тибеті, концепцiї територiальної органiзацiї
традицiйного суспiльства, обряди життєвого циклу, зв’язки народних обрядiв i звичаїв з буддійською
iдеологiєю. Серед найцiкавiших  – доповiдi Мiшеля Арi (Оксфорд), Самтена Кармая (Францiя), Кетi
Кентвел (Великобританiя).

Релігієзнавцi одне засiдання присвятили виключно проблематицi автохтонної релiгiї бон.
Йшлося про визначення самого термiну “бон” (Пхунцхо Церiнг, Лхаса, ТАР, КНР), бонсько – буддійськi
зв’язки (Тод Гiбсон, США; Кацумi Мiмакi, Японiя), побутуванню бон в районi Кукунора (Церiнг
Тхар, Пекiн, КНР). На iнших засiданнях розглядалися питання про буддійські тибетськi школи н’їнгма,
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дзогчен, форми буддизму пiд час його проникнення до Тибету, вплив кашмiрських та iранських
релiгiйних i культурних течiй на середньовiчний Тибет (Марет Карк, Тарту, Естонiя; Давiд Темпельман,
Австралiя; Тiбор Порцiо, Угорщина).

Окреме засiдання було присвячене огляду тибетологiчних дослiджень в рiзних країнах. З
виступiв можна було дiзнатися про стан тибетологiчних студiй у Китаї (Лi Гоцiн, Пекiн), тибетськi
джерела, як письмовi, так i образотворчi, що зберiгаються в музеях, архiвах та бiблiотеках Росiї i
України (Андрiй Терент’єв, Петербург; Диляш Музраєва, Елiста, Калмикiя, Росiя; Олена Огнєва,
Луцьк, Україна).

На засiданнях, присвячених сучаснiй проблематицi Тибету, розглядалися питання тибетської
мови в Китаї (Джанет Аптон, США), статусу тибетцiв в екзилі (Кевiн Гаррет, Австралiя; Ян Магнусон,
Швецiя). Найжвавiшу дискусiю викликала доповiдь Робi Барнета (Великобританiя). Не залишилися
поза увагою i процеси, що вiдбуваються в сучаснiй економiцi ТАР, i проблеми екологiї.

Фактично, кожний робочий день семiнару був завантажений з ранку до вечора. До снiданку
вiдбувалися заняття по окремих темах тих дослiдникiв, хто заздалегiдь їх узгодив для спiльного
розгляду. Пiсля вечерi бажаючi мали можливiсть дивитися відео i слайд-фільми, що репрезентували
або власний польовий матерiал, зiбраний дослiдниками в Тибеті (“Фольклорний щорiчний фестиваль
в Амдо”, Катя Буфетрiль, Францiя), або новi розробки комп’ютерних технологiй з каталогiзацiї i
пошуку речей образотворчого мистецтва (“Тибетське образотворче мистецтво”, Моук Мокотоф, Нью-
Йорк, США), або матерiали з iсторiї тих народiв, якi опинилися в зонi впливу тибетської цивiлiзацiї
(“Монастирi Бурятiї”, Андрiй Терент’єв, Росiя).

Iндіана Університет не випадково був обраний для зустрічі тибетологів. IУ заснований 1820 р.
Це державний університет. Його бюджет складається з державної субсидії, плати студентів та
комерційної діяльності. Плата за навчання диференційована: для мешканців штату вона складає
близько половини вартості нового автомобіля середнього класу, для студентів з інших штатів – вища
і найвища у студентів іноземців. Щороку університет закінчує близько 14000 чоловік.

Близько ніж 70 академічних програм Університету включені в 20 найкращих національних
програм, а університетські наукові школи входять в десятку кращих в країні. Високий рівень наукових
шкіл, зокрема сходознавчих, засвідчений, наприклад, тим, що професор Сюзан Пінкні-Стеткевич
стала завідуючою кафедри арабістичних студій за конкурсом, під час якого на цю посаду презентувало
300 арабістів з усього світу.

Гордістю IУ  є його 10-поверхова бібліотека, де зібрано більше ніж 3,4 мільйонів книжок і
журналів та 12 мільйонів інших матеріалів. Завдяки міжбібліотечному абонементу можна отримати
матеріали із 57 бібліотек в мережі Головної бібліотеки. На першому поверсі розташовані комп’ютерні
каталоги, інші служби. Тибетський фонд – на 9-му поверсі. Доступ вільний. На кожному поверсі –
ксерокси і при наявності коштів можна копіювати все необхідне. Автору цих рядків завдяки допомозі
Ярослава Стеткевича вдалось також скопіювати необхідні тексти.

Здивувала повнота фонду. Наявність не тільки західноєвропейських видань, але китайських,
індійських, радянських і російських (провінційних також). Як потім вдалося з’ясувати, співробітники
посольств прилучені до комплектування фондів. Книги всі марковані. Відвідувача перевірять тільки
на виході, як в аеропорту.

У Блумінгтоні знаходиться Тибетський культурний центр. Його засновник  – Тхубтен  Джигме
Норбу, старший брат його святості Далай Лами ХIV. Мета центру, заснованого на принципах миру,
мудрості та милосердя  –  знайомство світу з історією та культурою Тибету, підтримка тибетців
діаспори, збереження і розвиток культури, мови, релігії. Крім просвітницького центру, в місті можна
познайомитись і з тибетською їжею в кафе Норбу та ресторані “Сніжний лев”, але вартість
“знайомства” розпочинається десь з 300 доларів.

Україна для тибетологів поки що екзотична країна. Коли хто-небудь з них помічав назву, то
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можна було почути таке: “О Україна! Вибачте, але я не знаю Вашої мови”. А побачивши, як українка
спілкується з росіянами, дивувалися: “О, Ви знаєте російську мову! Це така важка мова”.

Взагалі від Америки залишилися незабутні враження. В готелі здивували закриті намертво
вікна і те, що свіже повітря з’являлося за рахунок кондиціонера, що дуже голосно шумів. На час
семінару адміністрація погодилась трохи знизити децибели. Вразила майже повна відсутність поліції.
За два тижні вдалось побачити один раз поліцейського в аеропорту Кеннеді, вдруге  – тільки
поліцейську машину біля готелю в Блумінгтоні. Халтурити в Америці теж уміють. Під час поневірянь
в аеропорту Кеннеді довелось звертатися аж до чотирьох чоловік, перш ніж п’ятий показав на шостого
і сказав, що той має зробити все. Як потім з’ясувалося, “все” означало доставку пасажира від однієї
стійки реєстрації до іншої. Цей же шостий виступив в іпостасі “переводчика”  – “перевів” через
дорогу і посадив леді-тибетолога до автобусу, що їхав у необхідному напрямку. Завдяки незнанню
того, що доба в Америці складається з “допівдня” і “післяпівдня” вдалося затриматись у Блумінгтоні
ще майже на тиждень. Розлучатися з друзями завжди важко і коли з’ясувалося, час вильоту у всіх
однаковий – десь о 4-й годині – ніхто не звернув увагу на ці зрадницькі “до півдня” та “після півдня”.
Це з’ясувалося вже в автобусі до аеропорту. I добрі янголи-охоронці Еліот Сперлінг та Дікі Чхойянг
за дві години відновили весь новий ланцюг – Iндіанаполіс – Детройт – Нью-Йорк – Київ, але на
необхідний рейс треба чекати було кілька днів. I завдяки затримці вдалось скопіювати необхідне,
попрацювати в бібліотеці, продовжити знайомство з тибетологами, які залишилися в місті – Діляш
Музраєвою і Т’єрі Доденом. Т’єрі народився і закінчив школу в Парижі. Університет у Бонні, там
живе і працює. Крім європейського стандарту – англійської, рідної французької, німецької мов він
ще володіє  гінді, непалі, тибецькою. I як виявляється, сьогодні на заході такий рівень знання мов
властивий не тільки філологам-професіоналам, але й лікарям, підприємцям, інженерам і т.д., тобто є
нормою. Можна стверджувати, що на Заході  також існує приховане безробіття серед тибетологів, бо
деякі з них працюють, наприклад, викладачами англійської чи американської літератури, сподіваючись
з часом отримати роботу за фахом. Але попри все, вони мають можливість їздити до Тибету,
спілкуватися, працювати, тобто  набирати необхідний матеріал для досліджень безпосередньо в
живому культурному середовищі.

Як відомо, “нашого цвіту по всьому світу”. I Блумінгтон не став винятком. В IУ працював
відомий вчений україніст Максим Бойко, який мав тісні зв’язки з Волинню. На жаль він вже пішов з
життя, але його вдова – пані Катерина Бойко виявилась гостинною господинею і була дуже рада і
спілкуванню рідною мовою, і пам’яті про її чоловіка на далекій батьківщині. Завдяки запізненню на
літак вдалося побачитися і з родиною Стеткевичів, які були на перших сходознавчих читаннях А.
Кримського. Сузан Пінкні та Ярослав Стеткевич повернулися з Близького Сходу. Щороку вони
проводять в одній із арабських країн літературознавчу конференцію з сучасної арабомовної літератури.
Звідси і достеменне знання матеріалу, і діалектів арабської мови, і багато чого іншого. Вони гостинно
запросили до свого будинку, що стоїть майже в лісі.

I попри всі жахи американського кіно виявляється, що можна в університетському містечку
спати з відкритими на ніч дверима і вікнами. Ось така вона –  різна і дивна Америка.

Проте, якби Україна не стала незалежною, якби не діяв Інтернет і не доброзичливість
Олександра Більчука, Віктора Федосюка і фірми “Ініціал”, якби не уважність Роберта Нейгла,
викладача-американця Волинського інституту економіки та менеджменту, який виявив пильність і
звернув увагу на помилку співробітників американського посольства при оформленні візи, якби не
сприяння Олександра Галенка, якби не допомога Олени Гармаш і Наташі та Ігоря Кікеців, викладачів
ВІЕМу, Василя Гамяніна, аспіранта Інституту сходознавства НАН України, якби не поміч, увага,
гостинність та щедрість родини Стеткевичів, Еліота Сперлінга, Дікі Чхойянг та інших, участь у
тибетологічному семінарі ніколи б не відбулася, а спогади про перебування у Блумінгтоні ніколи не
були б такими приємними.  Щира подяка всім за їх небайдужість.
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PACIS NUNTIUS

 To the Pope John Paul II Visit to Ukraine.
The paper consists of two parts. In the first part three periods of the history of the ties between

Ukraine and Vatican are observed. The first period was picked out from VI century to middle of the XII
century. Period included appearance of Early Christian Cults in the North Black Sea Area and adoption of
Christianity in Kyivan Rus’. Period ended when Kyivan Rus’ began lose its political and economical power.
In that period the parity of the Orthodox Church and Roman Catholic Church was fixed in the lands that
would be the origin of the future Ukraine. The second period was picked out from mid-XIIth century to the
XVI century inclusive. The beginning of the second period was connected with growth and following decline
of the Galitzko-Volyn principality power during and after Tatar-Mongols invasion. In that period arise the
Polish forced politics of theological superiority of the Roman Catholic Church under Orthodox Church in
the West Ukrainian lands. The resistance of the Ukraine Orthodox population was the reason of the Berestian
act of 1596  by which the Uniate Church was set up. The third period was picked out from XVI century to
the beginning of the XXI century when the parity of the Orthodox Church and Roman Catholic Church was
restored. In the second part results more then twenty years of Pope John Paul II East European peaceful
politics and searching of the Christian unity  (unity of the Roman Catholic and Orthodox religions) are
summarised. The expectations of the Ukrainian people from results of Pope John Paul II visit are expounded.
The ecumenical politics of the Roman Catholic Church and its Head are observed.

PYSTOVALOV S. Z.
In given article the author considers occurrence, origin, distribution, reconsuction of ancient

societies on basis of estate and caste system. Article is generalization of works of the author and other
researchers.

SKRYNNIKOVA T.D.
The Sacral Legitimation of the Authority in the Mongol Empire.

The article investigates the problem of authority in the medieval mongol society. The analysis of the con-
crete mongolian terms (urug, obog, irgen ulus) supportes the validity of the concept proposed by N.Kradin.
The author comes to the conclusion that mongolian society was not a feudal state but supercomplex chief-
dom. The main focus is centered on the idea of charisma and its place within the frames of the  “domination
- subordination”. Special emphasis is laid on the centre. The category of centre designates either the geo-
graphical point where the creative rituals are performed (it can be natural centre: mountain, river, forest, or
artificial: pile of stone, banner, spear, etc.) or a person (the elder, the leader, the ruler). The latter ruled by
some form of cosmological dispensation. The connotation of the ruler with centre was due to the ruler’s
possession of charisma, which was considered to be the charisma of the whole clan (society). Some mongo-
lian terms (sulde, suu jali, cog jali, sur javxlang, kii morin, etc.) can be interpreted as sacral substance (=
charisma). All these terms ascend to the common semantic meaning shining, light, sun, fire (= direct con-
nection with the sacral sphere). Ruler was a regulator of the normal functioning of the community under
him thanks to the charisma and its connection with the Supreme Universal Law (toru - by origin Old Turkish
word).  In this particular role the leader was named in the texts khagan. The folklore tradition also calls the
leader the son of Heaven.. This definition (son of Heaven) fixes the status of a leader as the universal ruler.
The legitimation of the ruler rested on this ability to perform a regulative rituals for community’s prosperity.
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ZAVHORODNII Y. Y.
Ukraine and Buddhism: The History of Contacts (the 17th to the early 20th century)

The article deals with the peculiarities of contacts between Ukrainian and Buryat, Kalmyk, Mongolian
cultures from the 17th to the early 20th century. These contacts are looked at through the prism of acquain-
tance of Ukraine with Buddhism. The author investigates such notable facts as missionary activities of the
Kyiv-Mohyla Academy graduates in Buryatia and Mongolia (for instance, F. Leschins’kyi, early 18th centu-
ry), the stay of Buddhists in Ukraine (for instance, the Kalmyks - from the second half of the 17th to the early
20th century or A. Dorzhyev - in the early 20th century), appearance of conscious interest in Buddhism
among the Ukrainians (for instance, M. Voloshyn and his interest in Buryat Buddhism in the early 20 th

century).

GOLOVKO  A.B.
Crusade is a system and complex conflict in lifes of the medieval world. Spottiness in the christian

commonwealth development has brought about significant correction a relations of Rus on crusade. In XI -
XII ages Rus positive is exiled on first three crusades. Struggle with polovets was considered East Europe
an slaves as part of crusademoving. On the begining  XІІІ age a situation changes - a papacy begins an
onslaught in the orthodoxy east. However аt the average XІІІ age king of Galicia Danilo has undertaken an
unchancy attempt to use a papacy and country of West Europe against tatars.

TARASENKO M. O.
To the question of origin of the 17-th Chapter of the Egyptian Book of the Dead.

The article is devoted to the question of origin of the 17-th Chapter of the Book of the Dead. The
problem has been considered in a wide forshortened of the reasons, conditions and place of the creation of
this famous monument of the religious thought of the Ancient Egypt. (As a rule the works of this type are
limited by the date and palaeographical analysis of this or that papyrus). The  335-th Spell of the Coffin Text
(XI-XII dynastry) served as a primary source of the 17-th  Chapter  through which  the text can be led to the
Upper Egyptian town of Heracleopolis. To the author’s opinion the 17-th Chapter of the Book of the  Dead
of the New Kingdom’s time (XVIII-XIX dynasty), is the product of the theological activity of so called the
“Houses of Life”. The stylistics of the document and also a number of unequivocal sense analogies with the
other texts occuring from the “Houses of Life”, in specifically, papyrus Salt 825 (B.M. №10051) point to
this fact.

OTROSHENKO I. V.
The ideas of the reformatory current in Buryat Buddhism in Mongolia (1920th).

This article is devoted to a question of distribution of ideas of the reformatory current in Buryat
Buddhism in Mongolia (1920th). The factors are defined which promoted penetration of elements of this
current into the Mongolian society. The special attention is given to a degree of interest to reformed Buddhism
among clergy of the country. The author analyzes influence of ideas of movement on Mongolian ruling elite
and religious policy of the national democrats. The theory is suggest, that the Mongolian leaders was interested
in new current and actively used its ideas in the political practice.

SOROKIN S. V.
The general theory of word groups through the prism of the modern Turkish language is analyzed. The

necessity of classifying word groups in Turkish is grounded and the principles of such a classification from
the point of  view of the structural and semantic peculiarities are given. These principles are valid for the
classification of word groups in the Turk languages in general. The research is conducted on the basis of the
modern Turkish literature samples and periodic.
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RYBALKIN V. S.
GREEK INFLUENCE ON THE ARAB LINGUISTIC TRADITION

Comparison of terminology and resemblance of some methodological approaches is used as
an evidence for reconstruction of possible ways of Greek influence on the origin and early
development of Arab linguistic thought. There have been different channels for logical influence
and terminology to filter through in the Muslim world.  The author distinguishes between a direct
and indirect influence. He proposes reasonable version when direct influence was exercised by the
Greek philosophical and logical tradition through the translations in the 3-rd and 4-th centuries of
Hiрra, whereas indirect influence took place in the contacts between the Arabs and Hellenistic
civilization in the conquered provinces of the Byzantine empire during the early period of Islam.
The Arabs are being considered to be able to borrow some of the elements of Greek grammatical
teaching without thereby taking over the entire system. 47 references.

GAMOTSKA Y.V.
Compendium of imami hadiths of al-Kulayni.

The author gives some information about life of al-Kulayni, his collection of hadiths “Al-
Kafi fi ‘ilm ad-din”, it’s editions, translations and characteristics.
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