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Л.В. Матвєєва

АНТИЧНІСТЬ І СУЧАСНІСТЬ
(За творами В.П. Бузескула)

ІСТОРІЯ

СЕРЕД численних праць В. Бузескула 
найпомітнішими були його публічні ви-

ступи, присвячені історії Греції, в яких роз-
глядалися питання впливу античності на ві-
тчизняну культуру. У своїх виступах вчений 
часто звертався до вітчизняних історичних 
порівнянь грецької давнини із сучасністю, 
про що свідчать його статті: “Женский во-
прос в Древней Греции”, “Школьное дело 
у древних греков по новым данным”, “Тре-
ния о смертной казни назад тому 2300 с 
лишком лет”, “Международный третейский 
суд в древнегреческом мире”.

У вступі до статті про шкільну справу у 
давніх греків вчений ділиться своїми роз-
думами про античність та сучасність.

Історик відзначає великий переворот 
на початку ХХ століття у галузі вивчення 
античного світу, головним чином історії 
Греції, де відкрилися цілі культурні епо-
хи. Історичне минуле Греції, матеріальні 
пам’ятки її багатовікового життя, архео-
логічний матеріал, надписи, що входили в 
обіг наукового знання, просунули далеко 
вперед вивчення й дослідження пам’яток 
давньокласичного світу. “С другой сторо-
ны, – писав Владислав Петрович, – этот 
античный мир, прежде казавшийся столь 
особенным, чуждым и далеким, теперь 

является нам близким и понятным. Эту 
Элладу, которая рисовалась воображению 
прежних историков “страною прекрас-
ных, возвышенно настроенных мужей и 
юношей, поклоняющихся красоте и жив-
ших в мире грез о прекраснейшей жизни, 
между тем как над ними улыбалось вечно 
лазуревое небо”, – эту Элладу волнуют, по 
выражению одного из новых историков, 
те же жизненные вопросы, которые еще 
и теперь, отчасти не решенные, занимают 
каждого мыслящего человека”1.

У цій статті Владислав Петрович ста-
вив головним питанням те, що в Давній 
Греції спостерігалися явища, котрі мож-
ливо співставити із сучасними. Вже за 
античних часів точилася політична і со-
ціальна боротьба, існували складні еконо-
мічні відносини, капіталізм і пролетаріат, 
висловлювалися комуністичні ідеї. І тоді 
відбувалися дискусії щодо різних форм 
правління, вироблялися поняття “громадя-
нина”, свободи і рівності. “Было признано 
достоинство человеческой личности, – го-
ворив В. Бузескул, – поднимался женский 
вопрос… Можно было бы привести еще 
целый ряд примеров если не тождествен-
ных – ибо в истории полного тождества 
не бывает, – то аналогичных явлений и 
вопросов в мире античном и в мире совре-
менном. И тот новый материал, который 
появляется в таком изобилии за последние 
десятки лет, открывает нам новые черты 
сходства и  аналогии”2.

Статті вченого, публічні виступи спов-
нені були найновішими матеріалами. Гли-
боко досліджуючи джерела, В. Бузескул 
намагався звести їхні показники до загаль-
них теорій, що існували у давніх греків з 
різних питань їхнього життя, щоб відкри-
ти античний світ і показати з точки зору 
наближеності до сучасності.

З однієї такої лекції – “Современ-
ные темы в античной Греции”3 – та низ-
ки праць попередніх років народилася 

Обаятелен мир древности. В его  жизни 
зерно всего великого, благородного, доблест-
ного, потому что основа его  жизни – 
 гордость личности, неприкосновенность 
личного достоинства.

В. Белинский
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Античність і сучасність (За творами В.П. Бузескула)

 невелика за розміром монографія “Анти-
чность и современность”. Владислав Пе-
трович з великим натхненням починає 
свою чергову книгу з історії Греції – про 
ту спадщину, яку залишила сучасникам 
антична Греція: “Греческий мир оставил 
современному культурному человечеству 
великое по  своему значению наследие. В 
произведениях своей литературы и искус-
ства он завещал нам образцы дивной, не-
увядаемой красоты”4. В. Бузескул згадує 
Ф.Ф. Зелінського, знавця і шанувальника 
античності, його “изящное выражение” в 
статті “Венецианский купец и кольцо Ни-
белунга” з приводу того, що в еллінському 
світі “впервые предстала перед человече-
ством, связанным им же скованными уза-
ми, упоительная троица – радость, красота 
и любовь как высшая ценность жизни”.

Історик з гіркотою відзначав, що ро-
сійське суспільство до останнього часу з 
холодною байдужістю ставилося до ан-
тичного світу. Виною тому він вважав ту 
“класичну” або, вірніше, “граматичну сис-
тему”, яка провадилась у 70-х і 80-х роках 
ХІХ ст. в науковій і викладацькій діяльно-
сті і яка здатна була відштовхнути від усьо-
го, що нагадувало “ненависний” класи-
цизм. Справді, суха, нещадна толстовська 
система на тривалий час відвернула від 
вивчення давньої історії. У кращому ви-
падку за античністю визнавалось естетич-
не значення, припускалося, що юнацтво 
“на пути к ярмарке жизни” має проходити 
“через тихий храм великой классической 
старины”5. Але старовина уявлялася чу-
жою й далекою, а її історія – нецікавою і 
безжиттєвою.

Владислав Петрович дивився на дав-
нину з інших позицій. “В действительнос-
ти, – писав історик, – она полна живого 
интереса. Дело в том, что “великая класси-
ческая старина” – не только “тихий храм”; 
греки не только грезили о прекрасном: они 
жили также и обыденными, прозаическими 
интересами; они испытали борьбу полити-
ческую и социальную; перед ними стояли 
жгучие вопросы, жизненные проблемы, 
сходные с теми, которые занимают совре-
менное человечество, – проблемы “веч-
ные”, и они трудились и волновались над их 
разрешением, не говоря уже о том, что они 
создали рациональную науку, приемы кри-
тического исследования. Таким образом, 

отношение античного мира к современно-
му мы можем рассматривать не только имея 
в виду, как много первый дал второму, как 
антич ность отражается в современности, 
но и наоборот – как много в античном мире 
“современного”, такого, что считается при-
надлежностью нашего времени”6.

Своє дослідження у заданому напрямку 
В. Бузескул почав з характеристики дер-
жави Греції, її моральних основ, розуміння 
поняття громадянина. Розглядалися форми 
правління. Приділялась увага характерис-
тиці демократії, свободи і рівноправності 
в теорії і на практиці.

Давня держава Греція, здавалось, бага-
то в чому відрізнялася від сучасності, маю-
чи державою – місто з невеликою терито-
рією. Але якщо розглядати її підвалини, її 
завдання, то, поряд з відмінністю, писав 
В. Бузескул, помітимо “много нам близко-
го, сходного с современным правовым го-
сударством”. Історик визнавав однією з ха-
рактерних схожих рис давніх греків – по-
шуки правди і справедливості, вважаючи, 
що держава – будівничий усього цього.

Посилаючись на Платона і Арістотеля, 
Владислав Петрович наступну рису дер-
жави в Греції вбачав у наявності мораль-
ного підґрунтя в державі, яке може існува-
ти тільки тоді, коли в ньому панує право, 
тобто сором, совість, моральні почуття і 
справедливість. Платон вважав, що держа-
ва виникає за матеріальних вимог людини, 
але головне завдання державних діячів – 
вбачав у сприянні моральному удоскона-
ленню людини. “По Аристотелю, всякое 
государство – продукт естественного про-
цесса, естественного развития, и человек 
по природе своей – существо политичес-
кое. Государство возникает ради потреб-
ности жизни, для достижения самодовле-
ющего существования. Но этого мало: це-
лью его служит благая жизнь; государство 
создается не только для того, чтобы люди 
могли жить, но и для того, чтобы они мог-
ли жить счастливо и прекрасно”7.

Привабливою рисою давньої держа-
ви було поняття особистості. В наші дні 
(ХХІ століття), коли це поняття стерлося з 
пам’яті державних мужів, особливо приєм-
но читати слова В. Бєлінського: “Обаятелен 
мир древности. В его жизни зерно всего ве-
ликого, благородного, доблестного, потому 
что основа его жизни – гордость  личности, 
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неприкосновенность личного достоин-
ства”8. Греки ставили особистість високо, 
так само і поняття честі, яке, за Ксенофон-
том, вважали великою справою людини.

До цього тісно долучається і поняття 
“грек-громадянин”. Участь в управлінні – 
необхідна приналежність громадянина 
Греції. Особливо важливою є ідея розпо-
ділу влади, що була відома грекам. Арісто-
тель говорить у своїй “Політиці” про три 
влади – законодавчу, адміністративну і су-
дову. Може, сучасним “владолюбам” слід 
згадати і прислухатися до слів давнього 
мислителя, який писав, що будь-який дер-
жавний устрій має названі три елементи і 
вони становлять підґрунтя кожної з форм 
правління. “От соотношения их зависит 
благосостояние государства; да и самое 
различие отдельных форм государствен-
ного строя обусловлено различной орга-
низацией каждого из этих элементов”9. За 
Демокрітом, влади вибираються для того, 
щоб творити благо, а не зло.

Античним грекам були знайомі різні 
форми правління: монархія (за винятком 
конституційної) і республіки – аристокра-
тичні, олігархічні та демократичні. Антич-
ному світові була широковідома ідея про-
порційного представництва.

Водночас світлі ідеї античності пере-
плітаються з темним царством тиранії. 
Коли перегортаєш сторінки цієї книги, де 
йдеться про тиранію у Давній Греції і Вла-
дислав Петрович порівнює її з програмою 
і тактикою Наполеона ІІІ, то мимоволі ви-
никає аналогія з добою сталінізму. Один 
з новітніх істориків Греції, Гольм, – пи-
сав В. Бузескул, – називає Гіппарха, сина 
афінського тирана VI ст. до н.е. Пісістра-
та, “Лаврентием Великолепным древнос-
ти…” Сталінський устрій має повну ана-
логію з давньою тиранією, що описана 
Арістотелем у його “Політиці”. Звісно, 
коли Владислав Петрович творив свій на-
рис, він ще не відчував ознак тиранії сво-
го часу: це прийде пізніше... А тут історик 
посилається на Арістотеля й пише: “Когда 
Аристотель говорит о тирании или, как мы 
теперь сказали бы, об «узурпаторе», о том, 
какими средствами он поддерживает свою 
власть, и отмечает обычный способ дей-
ствий тиранов: устранение выдающихся 
независимых личностей; старание все вы-
ведать; развитие шпионства; недозволение 

общественных организаций и школ; стрем-
ление подавить солидарность, чтобы все 
оставались чужими друг другу, вселить в 
граждан взаимное недоверие, малодушие, 
чтобы лишить их политической энергии; 
ведение войн, чтобы подданные были за-
няты и нуждались в сильной власти, или 
когда Аристотель изображает противопо-
ложный способ действий тирана – стара-
ние носить облик правителя, пекущегося 
об интересах массы и т.д., то кажется, как 
будто древний философ предначертывает 
программу”.

В. Бузескул зупиняється на демокра-
тичних формах правління. Історик виді-
ляє характерну рису історіографії V ст. 
  до н.е.,  де переважає негативне ставлен-
ня до демократії. Вчений називає давніх 
мислителів, олігархічний трактат – так 
звану псевдо-Ксенофонтову “Афинскую 
Политию”, просякнуту зненавистю до де-
мосу та афінської демократії, – першу по-
літичну працю, яка дійшла до сучасності. 
Автор її на той час був невідомий, але, як 
відзначає Владислав Петрович, стосовно 
до афінської демократії і поглядів олігар-
ха вона надзвичайно цікава. У трактаті 
виливається непримеренна зненависть до 
демократії і в той же час визнається дивна 
доцільність, з якою побудована ця демо-
кратія, органічний зв’язок між різними її 
сторонами, станом суспільства, установа-
ми і загальним напрямком політики.

“По Платону, – пише В. Бузескул, – в 
демократии все пользуются полной свобо-
дой, каждый может делать все, что хочет… 
Демократия кажется прекраснейшей фор-
мой правления… Она заключает в себе все 
роды правления… Тут все можно попирать 
ногами, лишь бы ладить с народом. Это – 
образ правления приятный, анархический 
и пестрый, предоставляющий равенство 
равным и неравным. Все понятия извра-
щены. Наглость, своеволие, распутство и 
бесчинство восхваляются и называются 
прекраснейшими именами: наглость – об-
разованностью, своеволие – свободой, 
рас путство – великолепием,  бесстыдство – 
мужеством. Демократический тип – это 
пестрый человек; нет в его жизни ни 
порядка, ни закона. Демократия вырождает-
ся в тиранию. Ее губит ненасытная жажда 
свободы, подобно тому, как олигархию гу-
бит ненасытная жажда богатства”10.
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Античність і сучасність (За творами В.П. Бузескула)

Ось образний вислів В. Бузескула, що 
стосується сучасної Платону держави: це 
“корабль, на котором пассажиры спорят за 
власть”, каждый знающий и незнающий 
считает себя призванным управлять кора-
блем, каждый хватается за руль, а знающе-
го и способного кормчего выбрасывают за 
борт”11.

В. Бузескул вивчав також правові пи-
тання: прийняття законів і декретів, пока-
рання, право й сила. Вчений писав, що афі-
няни усвідомлювали різницю між законом 
і декретом. Законодавство, порядок прий-
няття і перегляду законів у них були до-
сить складними і здійснювалися один раз 
на рік. Владислав Петрович підкреслював, 
що перегляд законів у Давній Греції відбу-
вався в певний час і кінцеве рішення при-
ймала спеціальна комісія, яка складалася з 
осіб зрілого віку, пов’язаних присягою.

У книзі “Античность и современность” 
цікавим є також розділ про існування в 
Греції міжнародного третейського суду до 
падіння незалежності Еллади.

Мирне розв’язання міжнародних кон-
фліктів за посередництва третейського суду 
здавна знайоме грекам. За В. Бузескулом, 
зародки і перші приклади мирного посе-
редництва і арбітражу виникли у глибоку 
данину, ще на Сході, за багато століть до 
нашої ери, про що свідчать давні історики 
та новітні відкриття, документи і пам’ят-
ки. Владислав Петрович спростовує думку 
окремих дослідників, які стверджували, 
що честь першого формулювання принци-
пу арбітражу й першого його застосування 
на практиці належить грекам. Але особли-
вістю грецького світу було те, що ідея ар-
бітражу тут втілилася найбільш яскраво і 
повно. “В этом мире многочисленных госу-
дарств-городов, среди борьбы внутренней 
и внешней, – писав В. Бузескул, – между-
народный третейский суд играл важную 
роль, нашел себе частое применение на 
практике, вошел до некоторой степени в 
систему и облекся в определенные формы. 
Некоторые из тех постановлений, которые 
формированы были в наше время Гаагской 
конвенцией, уже нашли себе осуществле-
ние в Греции”12. Можливо, Владислав Пе-
трович мав на увазі міжнародні конвенції 
стосовно законів і звичаїв війни, які було 
прийнято на Першій і Другій мирних кон-
ференціях в Гаазі в 1899 році, скликаних 

за ініціативою Росії, і 1907 року, де серед 
прийнятих конвенцій є типові для давніх 
греків, скажімо такі: щодо мирного ви-
рішення міжнародних суперечок, щодо 
законів і звичаїв сухопутної війни; щодо 
морської війни. Особливе значення, як для 
давніх греків, так і для періоду кінця ХІХ 
і початку ХХ століття, мала міжнародна 
угода щодо вирішення суперечок, згідно 
з якою сторони погоджувалися докласти 
певних зусиль до того, щоб забезпечити 
мирне вирішення суперечок. Основними 
засобами для досягнення цієї мети, як і в 
давні часи, було посередництво, міжна-
родні слідчі комісії і міжнародний третей-
ський суд.

Початок арбітражу греки відносили до 
міфічних часів. Першу спробу застосу-
вання арбітражу з метою уникнення вій-
ни в історії Греції легенда відносить до 
сере дини VIII ст. до н.е. Скоріш за все, на 
думку В. Бузескула, цілком вірогідні свід-
чення стосовно арбітражу відносяться до 
V ст. до н.е.

Досить правдивими є свідчення Плу-
тарха, що в часи Перікла, у вік “Просве-
щения”, розквіту культури Греції, в Афі-
нах зроблена була спроба скликати загаль-
ноеллінський конгрес із представників 
усіх міст Греції як у Європі, так і в Азії, 
програмними питаннями якого мали бути 
питання культу і заходів щодо підтримки 
миру і забезпечення безпеки усім тим, хто 
плаває по морю.

Стосовно арбітражу ІІІ–ІІ ст. до н.е. 
вчені здобували свідчення з надписів, за-
вдяки розкопкам і знахідкам. Надписи 
були важливим джерелом для вирішення 
спеціальних питань. Матеріальні пам’ятки 
і надписи часто містили уривчасті відо-
мості, та все ж зберігали зв’язну історію 
третейських судів.

В. Бузескул зауважує, що чистими арбі-
тражами відзначались елліністична і рим-
ська епохи. Владислав Петрович викори-
стовував документи: рішення третейських 
судів, їхні протоколи, котрі змальовували 
процедуру арбітражу у греків, – що зна-
йшло своє відображення у згаданій книзі.

В. Бузескул вирізняє численні третей-
ські суди, угоди. В епоху війн, характерну 
для Греції, такими були угоди щодо запо-
бігання війні, які вчений отримав із творів 
давніх істориків та з надписів. Приклади 
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дії міжнародного третейського суду в Гре-
ції зустрічались і на континенті Еллади, і 
на островах Егейського моря, і на узбереж-
жі Малої Азії, і в Сицилії, і на берегах Чор-
ного моря. Звернення до третейського суду 
здійснювалося з різних причин. “Как бы 
то ни было, – зазначає Владислав Петро-
вич, – в древне-греческом мире им пользо-
вались сравнительно в большей мере, и он 
играл тогда сравнительно бóльшую роль, 
чем в новое время, столь гордящееся своей 
культурой и нередко смотрящее на антич-
ную древность как на далекую, чуждую, 
«отжившую»”13.

Цілковито наближений до сучасності 
розділ книги: “Социальная борьба и соци-
альный вопрос в Греции. – Коммунистичес-
кие идеи. – Государственный социализм”.

Особливо близькою Владиславу Петро-
вичу була основна ідея, запозичена з праць 
німецького вченого новітнього напрямку 
професора Пельмана, ревного поборни-
ка дослідження соціально-економічних 
питань давньої Еллади: ті великі життєві 
питання, перед якими стоїть сучасне сус-
пільство, хвилювали вже давніх. Думки 
вчених збігалися і підтверджувалися доку-
ментальними й літературними джерелами. 
В. Бузескул вказував на те, що у вітчизня-
них та давніх джерелах виявлено багатий 
і майже не вивчений матеріал, що висвіт-
лює суспільні та економічні відносини, і 
Пельман один із перших ним скористав-
ся, оцінивши значення поглядів Платона і 
Арістотеля.

Владислав Петрович знаходить у Фу-
кідіда свідчення про те, що терор і його 
прийоми були відомі давньому світові. 
Фукідід наводить приклади жорсткої пар-
тійної боротьби на острові Корфу в часи 
Пелопоннеської війни, коли розігрували-
ся “жахливі” сцени і серед міжусобиць 
“извращались понятия, дичало и демора-
лизовалось общество, наблюдались пато-
логические явления”. Фукідід шукав при-
чину міжусобиць, внаслідок яких в дер-
жаві виникало чимало лиха. Стародавній 
мудрець вважав головним лихом жадобу 
влади через корисливість і честолюбство, 
що породжувало й прагнення до боротьби. 
Спираючись на праці Фукідіда, Владис-
лав Петрович писав стосовно цього таке: 
“Лица, стоявшие во главе государства, на 
словах служили общему благу, а на деле 

стремились к личным целям. Всяким спо-
собом боролись они друг с другом и реша-
лись на ужаснейшие злодеяния…”14 До ви-
словлення Фукідіда вчений долучає слова 
Платона: “Таким образом, всяческие виды 
испорченности вследствие междоусобиц 
водворились среди эллинов, и то доброду-
шие, которое больше всего присуще благо-
родству, было осмеяно и исчезло; возобла-
дало враждебное, недоверчивое отноше-
ние друг к другу. Для прекращения враж-
ды не было ни достаточно сильного слова, 
ни достаточно страшной клятвы…”15

В стародавні часи великого значення 
надавалось урегулюванню матеріальних 
відносин, через які відбувалися суперечки. 
Владислав Петрович відновлює вислов-
лення Арістотеля, чимало з яких актуальні 
й тепер у державній політиці країн, що бу-
дують свої незалежні держави: “Главный 
мотив революции – сознание, что суще-
ствующее распределение материальных 
благ, почестей и прав несправедливо. Бед-
ность порождает мятежи и преступления, 
и главная задача государственной мудрос-
ти удовлетворительно распределить иму-
щественные блага. Для прочности госу-
дарства важно обеспечить материальное 
благосостояние жителей. В демократиях 
нужно, чтобы демос не был беден. Самый 
лучший строй – тот, где преобладает сред-
ний класс; самое счастливое государство – 
то, в котором граждане имеют среднее, до-
статочное состояние”16.

Не менш цікавим є також розділ зга-
даної монографії “Государство эллинис-
тической эпохи”, яка характерна поєд-
нанням грецьких і східних начал. Епоха 
еллінізму відзначалася поширенням куль-
тури Греції серед країн Сходу внаслідок 
завоювань Олександра Великого. Його 
монархія  ознаменувала собою створення 
цілої низки елліністичних держав, перш 
за все – Єгипетського царства Птолемеїв. 
Посилаючись на праці сучасних йому істо-
риків17, В. Бузескул писав, що елліністич-
ні держави багато в чому ще ближче під-
ходять до держави нового часу, особливо 
епохи абсолютизму, ніж попередня, чисто 
еллінська держава – місто.

Елліністична держава була населена 
різноплемінним населенням. Характер-
ним було те, що монархії були засновані 
з позиції сили, їх очолювали полководці, 
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 військові люди, і мілітаризм в них відігра-
вав значну роль. Але цим характер еллін-
ських держав не вичерпується. Особливі-
стю їх є панування культу особи. Владис-
лав Петрович підкреслював, що в монархії 
Олександра Великого і його послідовників 
вперше в історії виступає абсолютизм типу 
нового часу. Історик бачить тут той самий 
 принцип, що і в новій Європі часу повного 
розвитку абсолютизму.

Влада цих монархів, за визначенням 
В. Бузескула, була спрямована на турботу 
про матеріальні блага усіх, хто опікується 
володарем. Водночас ці абсолютні монархи 
виявляли деспотизм і жорстокість. Як і в 
епоху абсолютизму, тут можна було бачити 
сильну централізацію. В. Бузескул мав на 
увазі переважно Єгипет, який, на його дум-
ку, деякими рисами нагадував Візантію.

Характерні особливості життя гре-
ко-римського Єгипту, народів Греції роз-
глядаються автором в окремому розділі. 
У розкритті аналогії з сучасністю, поряд 
з давніми документальними джерелами, 
історик віддає перевагу новітнім дослі-
дженням, у яких наводяться численні, 
дуже прості, а водночас переконливі зі-
ставлення. В. Бузескул відзначає, що ще в 
глибоку давнину, в епоху крито-мікенської 
культури, зустрічались явища, що вражали 

 своєю схожістю з сучасністю. Чим ближче 
до кінця античного світу, – підкреслював 
Владислав Петрович, – тим більше на-
копичувалися матеріали і документи для 
аналогій між античністю і сучасністю, і, 
між іншим, матеріали переважно нові, у 
вигляді надписів, які відкривали, і особли-
во папірусів.

Поряд з наявністю схожих рис розвит-
ку античного світу і сучасності, про які 
писав В. Бузескул, вчений застерігав, що 
задля вірного розуміння цього світу не 
слід упускати відмінність, стверджуючи, 
що в історії повної тотожності не буває, 
є тільки аналогія. Нехай схема розвитку 
давнього світу і світу західноєвропейсько-
го одна і та ж і світ Греції пройшов ті ж 
стадії розвитку, що і західноєвропейський, 
але кожний період, кожний народ, поряд 
із загальними рисами, має свої особливо-
сті, йому властиві. “Кроме того, – писав на 
завершення Владислав Петрович, – надо 
иметь в виду силу исторического насле-
дия и исторической традиции: прошлое не 
исчезает бесследно; оно входит как один 
из могучих составных элементов в новое 
развитие; оно существует, оно живет во-
круг нас, начиная с обломков старины и 
кончая идеями, учреждениями, культурой 
 вообще”18.

1 Бузескул В.П. Школьное дело у древних греков по новым данным // Вестник Европы. – 
1911. – Апрель. – С. 88.

2 Там само.
3 Бузескул В.П. Античность и современность. – 1924. – С. 5.
4 Там само.
5 Там само.
6 Там само. – С. 5–6.
7 Там само. – С. 9.
8 Там само.
9 Там само. – С. 11.
10 Там само. – С. 19.
11 Там само. – С. 20.
12 Там само. – С. 36.
13 Там само. – С. 56.
14 Там само. – С. 59.
15 Там само.
16 Там само. – С. 66.
17 Meyer Ed. Alexander d. Grosse und die absolute Monarchie (в його Kleine Scriften. Halle a. S. 

1910); Kaerst. Geschichte d. Hellenistischen Zeitalters. Leipz. – Berl. 1910, II; Wilcken. Grundzüqe; 
Wachsmuth. Das Königthum der hellenistichen Zeit, besonders das von Pergamon (Histor. Vierteljahre-
sschr., II, 1919); Кареев Н.И. Монархии древн. Востока и древне-римск. мира. – СПб., 1904.

18 Бузескул В.П. Античность и современность. – 1924. – С. 143.
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3. Одеська філія

У 20-х рр. сходознавство в Одесі було 
представлене лише окремими праців-

никами. Тут не провадилися курси схід-
них мов або семінари, не існувало й інших 
осередків, як у Києві чи Харкові. Навпаки, 
сходознавча традиція, започаткована в Рі-
шельєвському ліцеї з його інститутом схід-
них мов, занепала, а тамтешню бібліотеку 
перевезли до Петербурга.

В Одесі організацію філії1 Всеукраїн-
ської наукової Асоціації сходознавства 
було доручено Одеському відділенню 
Української зовнішторговельної палати, 
й саме на пленумі цієї установи 29 липня 
1925 р. обрано оргбюро2 майбутньої філії, 
яку очолив О.І. Петренко, агент Наркомату 
закордонних справ, заступник голови комі-
тету Одеської філії Української зовнішньо-
торговельної палати. В оргбюро більшість 
складали інші високі урядовці; що ж до 
вчених, то їх можна вважати сходознавця-
ми лише умовно: це, головно, професори 
Одеського інституту народного господар-
ства: О.Я. Шпаков – керівник секції на-
уково-дослідної кафедри сучасних право-
вих проблем, Й.О. Вайсман – співробітник 
Одеської філії Зовнішторговельної палати, 
економіст за фахом, О.О. Сухов та ін. Для 
вирішення організаційних питань обрано 
Гольденберга, Петренка, Дзюбіна.

На засіданні оргбюро 24 січня 1926 р. 
Петренко проінформував про відкриття 
ВУНАС, Одеську філію вирішено було за-
реєструвати в адміністративному відділі 
окрвиконкому. На тому ж засіданні було 
оголошено і план роботи. Найближчим 
часом керівництво ОФ мало займатися за-
лученням майбутніх членів, зробити облік 
книжкових фондів, запросити професорів 
Менцеля (Німеччина) і Бартольда для чи-
тання лекцій. Вирішено було порушити 
питання про включення в число досліджу-
ваних країн Палестину, Сирію, Єгипет, 
Грецію, Японію, а також узгодити з Мо-
сквою питання про можливість установ-
лення наукових зв’язків із Балканськими 

країнами. Планувалося також вивчати еко-
номіку й побут кримських татар та зовніш-
ню торгівлю СРСР із Грецією. Майбутньо-
му історично-етнологічному відділові до-
ручалося досліджувати колонії національ-
них меншин (болгар, молдаван, греків та 
інших) на Одещині. Треба було також под-
бати про організацію курсів східних мов і 
про створення в Одесі східного факультету 
при Інституті народного господарства або 
навіть окремого інституту, розгорнути ін-
формаційну та популяризаційну роботу 
серед населення. Нарешті, узгодити всі ці 
питання у Наркомосі, не забуваючи і про 
фінансові проблеми: членських внесків та 
дотацій з Харкова було замало, тому необ-
хідно було шукати інші способи залучення 
коштів. Всю організаційну роботу виріше-
но було зосередити в Українській зовні-
шторговельній палаті3.

В Одесі незгірш, ніж у Києві, розуміли, 
якою неосяжною є тематика, тому необхід-
но було впорядкувати діяльність ВУНАС та 
її філій, щоб не загрузнути у різноманітно-
му матеріалі. Отож після організаційного 
оформлення філії її голова О.І. Петренко 
звернувся до правління з листом, в якому 
пропонував винести на розгляд питання 
про координацію діяльності окремих рес-
публіканських асоціацій сходознавства.

У Києві такої думки дотримувався 
А.С. Синявський, але, на відміну від керів-
ництва ОФ, він пропонував не створення 
ще однієї посередницької управлінської 
ланки, а конкретний розподіл сфер впли-
ву філій за регіональним або предметним 
принципом, щоб запобігти дублюванню у 
практичній роботі. Але жодна з пропози-
цій не була прийнята. 

Справжнім ентузіастом створення схо-
дознавчого осередку був професор Одесь-
кого інституту народного господарства 
О.О. Сухов.

Олександр Опанасович Сухов (1881–
1944) народився у Петербурзі, закінчив Єн-
ський університет (Німеччина), жив в Оде-
сі з 1920 р., викладав економічну  географію 

Е.Г. Циганкова

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА АСОЦІАЦІЯ 
СХОДОЗНАВСТВА (1926–1930)

(Закінчення. Початок у 1 числі)
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в Інституті народного господарства. Він не 
займався спеціально проблемами Сходу, 
але був прекрасним організатором і хут-
ко узявся до праці: підготував необхідні 
документи і представив їх пленуму ОФ. 
У березні 1926 р. відбувся розширений пле-
нум, на якому було ухвалено список членів 
філії, статут, у загальних рисах окреслено 
операційний план. Цікаво, що вже тоді го-
ворилося про відкриття в Одесі Інституту 
сходознавства, а щоб створити сприятливі 
для цього умови, було обрано комісію, до 
складу якої, крім Шпакова, Альохіна, Вайс-
мана, Тиктіна, входив також і Сухов.

Урочисте відкриття філії відбулося 28 
березня 1926 р. Через місяць – 21 квітня – 
скликано чергове засідання, під час якого 
академік В.В. Бартольд зробив загальний 
огляд на тему «Сходознавство в СРСР»4 і 
розповів про розвиток сходознавчих студій 
у Росії, від дореволюційних часів до сучас-
ності. Через декілька тижнів – 16 травня – 
було розподілено обов’язки серед керівни-
цтва: головою правління обрано О.І. Пет-
ренка, його заступниками – О.Я. Шпакова 
й О.І. Томсона. Головою політекономічно-
го відділу призначено О.О. Сухова, а вче-
ним секретарем – Ф.О. Петруня.

Сухов розпочав діяльність зі створення 
«бази», аби активізувати роботу в майбут-
ньому. На початку червня вже з’явилося 
оголошення про організацію сходознав-
чого гуртка в Інституті народного госпо-
дарства під керівництвом О.О. Сухова. 
В положенні про гурток вказувалося, що 
його завданням є популяризація знань про 
Близький, Середній та Далекий Схід, ви-
вчення народного господарства, історії, 
політичного устрою, відносин із держава-
ми Заходу та СРСР. 

За ініціативою Сухова правління ОФ до-
ручило заснувати такі гуртки в Інституті 
народної освіти професорові О.І. Томсону, 
Ю.О. Тотіну – в Торговельно-промислово-
му технікумі «з ухилом у бік описової (дис-
криптивної) економіки Сходу, як радян-
ського, так і закордонного». Цей гурток по-
чав роботу вже в листопаді, працював дуже 
плідно і навіть вирішив випускати власний 
бюлетень. У 1927 р. з’явилися і перші спро-
би організації курсів східних мов: О.І. Том-
сон погодився прочитати курс перської 
мови, Т.Ю. Теохаріді – розпочав викладан-
ня новогрецької мови. Дещо  пізніше при 

державних курсах іноземних мов розпочав 
роботу гурток турецької мови5.

У наступному році 28 жовтня було 
урочисто відкрито кабінет сходознавства 
ім. М.П. Павловича, розташували його 
у приміщенні філії Української Східної 
торговельної палати. Бібліотека кабінету 
отримувала всі сходознавчі видання АН 
СРСР, інститутів сходознавства у Москві 
і Ленінграді, Азербайджанського, Далеко-
східного, Середньоазійського університе-
тів. Значну кількість видань подарували 
японський та німецький консули. Таким 
чином, кабінет поступово ставав серйоз-
ною базою для підготовки фахівців.

Незабаром Сухов розробив і взявся про-
вадити курси з економічної географії країн 
Близького Сходу. Спільно з Ю.О. Тотіним, 
С.С. Дложевським і Ф.О. Петрунем він 
підготував і читав цикли публічних лекцій 
з економіки, політики та культури східних 
країн.

Жвава робота одеських науковців у га-
лузі сходознавства дала підстави для ство-
рення в грудні 1926 р. при науково-дослід-
ній кафедрі світового господарства ОІНГ 
секції сходознавства, яку очолив знов-таки 
Сухов. Аспірантами за профілем секції 
були І.І. Ландо (досліджував питання сіль-
ського господарства й транспорту Туреч-
чини), О.М. Смирнов (енергетичні ресурси 
Туреччини), Є.А. Шрабштейн (історія взає-
мин СРСР і Туреччини; транспортні про-
блеми Персії), Ф.Ф. Масалов (господарчі 
ресурси Сирії), І.І. Білякевич (сільське 
господарство Китаю). Сам Сухов у кінці 
1926-го – на початку 1927 р. зробив до-
повіді: «Сучасна Хіна», «Південь та Схід 
Азії в системі вищої економічної освіти 
на Україні на першому Українському з’їзді 
сходознавців», «Господарче будівництво 
радянських східних республік за 10 років» 
та інші6, опублікував декілька праць.

С.Я. Боровой у своїх спогадах харак-
теризує Сухова7 як людину енергійну, ко-
мунікабельну, з добрим почуттям гумору і 
доброзичливу.

Хоч Сухову й належить вагомий вклад у 
розвиток Одеської філії ВУНАС в Україні, 
слід визнати, що він не був сходознавцем у 
прямому значенні цього слова. Він не знав 
східних мов, не використовував першо-
джерел; праці його були кон’юнктурні за 
тематикою і рясніли цитатами з класиків 
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марксизму. І все ж завдяки його енергії, 
наполегливості політично-економічний 
відділ  ОФ успішно працював, навколо 
нього склалося певне оточення. У 1928 р. 
ОФ налічувала 51 особу, головно праців-
ників вузів, господарчих і адміністратив-
них установ. Відділ репрезентували ви-
сокі на той час особи: професор і ректор 
ОІНГ, уповноважений Укрнауки, зав. агіт-
промом Ф.Г. Альохін (з 1928 р. – голова 
ОФ), агент Наркомату закордонних справ 
С.І. Боркусевич, вже згадувані О.І. Пе-
тренко, О.Я. Шпаков, Й.О. Вайсман. Чле-
нами відділу були також викладач Одесь-
кого торговельно-промислового технікуму 
Ю.О. Тотін, професор ІНГ І.Я. Фаас, про-
фесор Одеського хемтехнікуму і член-ко-
респондент ВУАН Є.С. Бурксер, викладач 
ІНО М.О. Загоровський та ін. Крім осно-
вних співробітників, у відділі налічувало-
ся 93 пошукачі.

Майже відразу після організаційного 
засідання, 4 квітня 1926 р., відбулися збори 
правління ОФ, в роботі яких взяли участь 
турецький консул Муін-бей та німецький 
консул Динстман. Учасники заслухали до-
повідь представника Міністерства освіти 
Пруссії професора Менцеля щодо підсум-
ків Першого тюркологічного з’їзду в Баку, 
найважливішими рішеннями якого став 
проект запровадження латиниці у письмі і 
науковій термінології. Турецькій тематиці 
присвячувалися виголошені невдовзі до-
повіді «Сільське господарство Туреччини» 
Й.О. Вайсмана, «Сучасний стан турецької 
промисловості» І.Є. Садогурського, роз-
відки Є.С. Бурксера, М.О. Загоровського, 
аспірантські праці І.І. Ландо, О.М. Смир-
нова та ін. Отже, можна стверджувати, що 
тюркологічні дослідження саме в Одесі 
вперше набули цілеспрямованого й систе-
матичного характеру, вилившись надалі в 
певні організаційні форми.

16 травня 1926 р. відбулося організа-
ційне засідання історично-етнологічного 
відділу Одеської філії, в роботі якого брав 
участь також і О.О. Сухов. На голову відді-
лу було обрано відомого університетсько-
го професора О.І. Томсона.

Олександр Іванович Томсон (1860–
1935) народився поблизу Юр’єва (нині 
Тарту) в родині лісничого. Після закінчен-
ня в 1882 р. факультету східних мов Санкт-
Петербурзького університету  студіював 

порівняльне мовознавство в Москві у Фор-
тунатова і Корша. Невдовзі після захисту 
магістерської роботи під назвою «Линг-
вистические исследования» Томсон захис-
тив докторську дисертацію «Историчес-
кая грамматика современного армянского 
языка города Тифлиса». З 1896 р. – при-
ват-доцент Петербурзького університе-
ту, з 1897 р. – професор порівняльного 
мовознавства й санскриту у вузах Одеси: 
Новоросійському університеті, на Вищих 
жіночих курсах. 1910 р. обраний на члена-
кореспондента Російської академії наук. 
О.І. Томсону належить фундаментальна 
праця «Общее языкознание» (1906; переви-
дання 1910). Загалом у 1930 р. список його 
праць налічував 46 назв, головно в галузі 
індоіранських мов, вірменської, слов’ян-
ської мов, загального мовознавства; перу 
вченого також належало чимало праць із 
фонетики, синтаксису, морфології.

В університеті Томсон організував один 
з перших у країні кабінетів експеримен-
тальної фонетики8.

Крім того, Олександр Іванович активно 
займався громадською діяльністю: був дійс-
ним членом Одеського наукового товари-
ства, Одеської комісії краєзнавства тощо. 

Томсон незміно керував історично-
етнологічним відділом. У травні 1929 р. 
ОФ висунула його кандидатом на акаде-
мічні вибори ВУАН, однак, за свідченням 
Д.П. Урсу, вчений не мав особливої довіри 
у влади й обрання його не відбулося9.

Секретарем історично-етнологічного 
відділу обрали Ф.О. Петруня, який водно-
час виконував обов’язки ученого  секретаря 
філії.

Федір Остапович Петрунь (1894–1963), 
родом із с. Устя Подільської губернії, здо-
був освіту на історико-філологічному 
факультеті Новоросійського університе-
ту (1919) і з 1920-го викладав у середній 
школі, водночас працював ученим бібліо-
текарем, завідувачем відділу комплекту-
вання Центральної наукової бібліотеки, з 
1923 р. – хранитель фондів Музею мис-
тецтв. Знав декілька європейських мов 
і латину. У 1920–1925 рр. в Інституті на-
родної освіти Петрунь читав курси історії 
економічного розвитку України, історії ма-
теріальної культури, а дещо пізніше запо-
чаткував у Інституті народного господар-
ства курс економічної географії  України. В 
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Одеській комісії краєзнавства він провадив 
бібліографічні розвідки з історії України, 
підготував до друку політико-економічний 
атлас для політосвітніх установ. У журналі 
науково-дослідної кафедри м. Одеси вий-
шло декілька його публікацій: «К вопросу 
об источниках Большого Чертежа», «Сте-
пове Побужжя»10, у збірнику на пошану 
Д.І. Багалія вчений умістив статтю «Мос-
ковські переробки західно-європейських 
мап», у збірнику на пошану М.С. Грушев-
ського – «Східня межа Великого Князів-
ства Литовського», у збірнику на пошану 
Г.І. Танфільєва – «Качибей на старинных 
картах» тощо. Петрунь багато працював 
у Публічній бібліотеці АН СРСР, в Архе-
ографічній комісії, Російському географіч-
ному товаристві, Центральному географіч-
ному музеї, Військовому архіві й ін. Він 
звертав увагу на серії мап окремих районів 
України і детально описав, де і в яких фон-
дах зберігаються знайдені ним матеріали11. 
Сам Петрунь підкреслював, що свої науко-
ві студії з історії України він зосереджував 
на розробці географічних джерел: списків 
подорожей, старовинних мап тощо – та 
впорядкуванні цих матеріалів у різних 
фондах (в тому числі Воронцовському й 
Строгановському фондах), консультувався 
з М.С. та О.С. Грушевськими, академіками 
М.П. Василенком і О.О. Малиновським, 
навіть започаткував у ЦНБ мапографіч-
ний кабінет, що налічував близько 17 000 
 одиниць.

У центрі досліджень Петруня опинили-
ся українсько-татарські відносини. Цією 
проблематикою переважно й визначило-
ся коло його публікацій, а також тема до-
повіді, підготованої для виголошення на 
17-му Світовому конгресі орієнталістів в 
Оксфорді, – «Татарські фонди на Україні». 
Хоч тему було затверджено оргкомітетом, 
поїхати Петруневі не вдалося. 

Співробітником історично-етнологіч-
ного відділу ОФ був видатний мистецтво-
знавець, фахівець у галузі античного теа-
тру Б.В. Варнеке.

Борис Васильович Варнеке (1874 – 
1914) після закінчення у 1898 р. істори-
ко-філологічного факультету Санкт-Пе-
тербурзького університету вдосконалював 
знання у Геттингенському й Лейпцизькому 
університетах, студіюючи класичну філо-
логію та археологію. З 1900 р. викладав 

 історію театру, старі й нові мови. У 1903 р. 
захистив магістерську дисертацію «Очер-
ки из истории древнеримского театра», а 
в 1905 р. – докторську «Наблюдения над 
древнеримской комедией». Отримавши 
науковий ступінь доктора, у 1904–1910 рр. 
працював професором Казанського уні-
верситету, а в 1910 р. переїхав до Одеси, 
де викладав історію мистецтв, історію теат-
ру, первісної культури в Новоросійському 
університеті та інших тамтешніх вузах. 
Варнеке був добре знаний у колах наукової 
інтелігенції міста: в 1911–1919 рр. очолю-
вав Одеське товариство історії й старожит-
ностей та керував його музеєм, також вхо-
див до багатьох наукових товариств, у тому 
числі – Товариства Нестора Літописця у 
Києві, з 1925 р. головував у Пушкінській 
комісії при Одеському будинку вчених, був 
членом-кореспондентом Німецького архео-
логічного інституту і провадив розкопки 
неолітичної стоянки під Одесою. Чимало 
його робіт присвячено мистецтву Старо-
давньої Греції, а також вивченню грецьких 
колоній на півдні України12.

З 1927 р. постійним учасником ОФ став 
С. Доніч, спостерігач астрономічної об-
серваторії та єгиптолог-аматор, автор ори-
гінальних робіт з єгиптології, творчий до-
робок якого до сьогодні не вивчено і май-
же не опубліковано, за винятком декількох 
невеличких розвідок13.

На організаційному засіданні 16 трав-
ня також розглядався план діяльності іс-
торично-етнологічного відділу ОФ і його 
учасники виступили з пропозиціями щодо 
тематики майбутніх досліджень. Дирек-
тор Історично-археологічного музею про-
фесор С.С. Дложевський повідомив про 
створення експозиції східних експонатів, 
зокрема епіграфічного турецького матеріа-
лу, турецьких рукописів XIX ст. із фондів 
музею, а також обіцяв підготувати власну 
доповідь – «Яфетиди в сучасній науці».

Професор Є.О. Загоровський, що до-
сліджував історію степової України, зо-
крема відносини Кримського ханату з Ро-
сією, висловив бажання прочитати допо-
відь про діяльність Лімана фон Сандерса 
в  Туреччині.

У тематиці доповідей членів обох від-
ділів ОФ та їхніх наукових зацікавлень за-
галом переважав  тюркський напрямок. У 
його діяльності також. У травні 1926 р., на 
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одному з організаційних засідань, де були 
присутні М.П. Павлович і С.Л. Вельтман, 
стверджувалося, що Одеська філія має всі 
можливості вивчати Близький Схід, зокре-
ма Туреччину та Єгипет14, а також визнано 
за можливе створення в історично-етноло-
гічному відділі окремої секції археології 
та історії мистецтв (керівництво доручено 
С.С. Дложевському) і бібліографічної комі-
сії у складі С.Л. Рубінштейна, І.С. Вугмана, 
Л.Ф. Когана, Ф.О. Петруня для утворення 
зведеного каталогу східної літератури. В 
червні того-таки року було вирішено під-
готувати матеріали для тематичної збірки 
«Туреччина», в якій мали взяти участь на-
уковці обох відділів філії, зокрема Сухов, 
Шпаков, Петрунь, Загоровський, Вайсман 
та інші. Через місяць правління ВУНАС 
у Харкові, згідно з дорученням Першого 
Всеукраїнського з’їзду сходознавців, ухва-
лило заснувати комісію з антропологічного 
дослідження тюрко-монгольських впливів 
на українську людність, комісію з археоло-
гічного дослідження культурно-побутових 
впливів Сходу на Україну, а також окрему 
секцію для вивчення тюркської культури 
при ВУНАС15. Комісії мали працювати при 
правлінні ВУНАС з умовою залучення до 
їхньої роботи членів Одеської та Київської 
філій і відомих фахівців загалом. 

Проблеми сучасної економіки Туреччи-
ни опрацьовувала керована О.О. Суховим 
група аспірантів. Професори М.О. Заго-
ровський, Є.С. Бурксер, Й.О. Вайсман. 
С.С. Дложевський та Ф.О. Петрунь готу-
вали матеріали експедиції в райони По-
бужжя. Т.Ю. Теохаріді й С.І. Цвітко пра-
цювали в галузі тюркського мовознавства.

У комісію ВУНАС із антропологічного 
дослідження тюрко-монгольських впливів 
на українську людність було ухвалено ввес-
ти професорів О.О. Браунера, Д.К. Третья-
кова, Г.І. Танфільєва, М.О. Загоровського, 
а восени 1928 р. було утворено комісію з 
історії та етнології тюркських народів і ко-
місію із греко-іранського світу з візантоло-
гічною підкомісією. Створені дещо раніше 
популяризаційна та бібліографічна комісії 
були спільними для обох відділів16. 

Водночас у самій ОФ відбувалися пев-
ні структурні зміни: політико-економічний 
відділ було поділено на політико-еконо-
мічну (О.О. Сухов) і правову (Є.Я. Не-
мировський) секції. Працю історично-

 етнологічного відділу розподілено по комі-
сіях з греко-іранського світу (О.І. Томсон, 
С.С. Дложевський) та з історії й етнології 
тюркських народів (Є.О. Загоровський, 
Ф.О. Петрунь, О.Б. Варнеке). 

1929 р. характеризувався домінуванням 
тюркських студій у роботі історично-етно-
логічного відділу. У травні 1929 р. на засі-
данні комісії історії та етнології тюркських 
народів у присутності гостей з німецького 
та японського консульств було заслухано 
доповідь професора Р.М. Волкова «Східні 
впливи на килими степової України», на 
наступному засіданні – доповіді Ф.О. Пе-
труня «Молдавська та ногайська людність 
у степовій Україні», «Качибіївська сіль», 
Є.О. Загоровського – «Італійці на поро-
зі великого торговельного монгольського 
шляху» тощо17.

Після повернення на початку 1929 р. з 
Туреччини української делегації й ство-
рення в системі ВУНАС комісії з вивчен-
ня історії українсько-турецьких відносин 
актуальність тюркологічної тематики ще 
більше зросла; чимало проблем досліджу-
валися тепер в ОФ спільними зусиллями 
обох відділів, зазнаючи корекції з боку 
вунасівської комісії, перші засідання якої 
відбулися під час роботи Другого сходо-
знавчого з’їзду. Б.В. Варнеке досліджував 
мистецькі впливи, М.Ф. Болтенко – ан-
тичну добу, Ф.О. Петрунь – відносини 
українців і татар, П.В. Харлампович – та-
тарську культурну спадщину, О.О. Брау-
нер – тюркські запозичення у господарстві 
й побуті України, О.О. Рябінін-Склярев-
ський – торговельні зв’язки України і Ту-
реччини у  XVIII ст., О.О. Сухов – еволю-
цію народного господарства Туреччини за 
останні роки, С.Я. Боровой – Україну та 
Туреччину, Україну і Крим в їхніх еконо-
мічних зв’язках18.

Саул Якович Боровой (1903–1989) був 
відомий в Одесі як знавець бібліотечних і 
архівних фондів, ґрунтовну обізнаність у 
котрих він набув, навчаючись в Одесько-
му археологічному інституті, а також під 
час тривалої праці в Одеській публічній 
бібліотеці, Єврейській академічній бібліо-
теці ім. Менделе Мойхер-Сфоріма та 
місцевому історичному архіві. Водночас 
Боровой відвідував лекції в  Єврейському 
 народному університеті й в Інституті на-
родного господарства. Аспірантський 
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 вишкіл отримав у Центральній науковій 
бібліотеці, де опрацьовував тему «Наукова 
бібліотека в сучасних умовах». У 1925 р. 
Боровой опублікував «Нариси з історії єв-
рейської книги на Україні» (спершу в жур-
налі «Бібліологічні вісті», згодом у вигляді 
двох брошур 1925–1926 рр.). У 1928 р. ви-
йшла його монографія «Еврейская земле-
дельческая колонизация в старой России. 
Политика, идеология, хозяйство, быт» 
(Москва, 1928) – єдина тоді праця з істо-
рії єврейських землеробських поселень 
на півдні Росії, побудована на архівному 
матеріалі. В наступні роки він і далі до-
сліджував історію євреїв у Запорозькій 
Січі й у часи Хмельниччини по січових 
архівах – це його докторська дисертація; 
деякі її частини опублікували. Він був 
особисто знайомий із багатьма одеськими 
сходознавцями і згадував їх у своїй книзі 
 спогадів19.

1929 р. пройшов під знаком підготуван-
ня Другого сходознавчого з’їзду. На секції 
з економіки, права й політики отримали 
рекомендацію виступити І.І. Ландо («Райо-
нування Туреччини в світлі еволюції сіль-
ського господарства за останні роки»), 
О.М. Смирнов («Промисловість сучасної 
Туреччини»). На історичну секцію пред-
ставили виступи Ф.О. Петрунь («Ногайці у 
колоніяльній політиці царату») і О.Б. Вар-
неке («До соціяльної і економічної історії 
таврійських ногайців»). Останні дві допо-
віді учасники з’їзду зустріли з особливим 
зацікавленням і відзначили спеціальною 
резолюцією: «...історична секція 2-го Схо-
дознавчого з’їзду вважає за необхідне, 
оскільки ногайці складали степову люд-
ність України та перебували у довгочасних 
культурних та господарських взаєминах з 
українською людністю, поставити на чергу 
виучування решток ногайської людно сти 
у межах СРСР, а саме в А Крим С.Р.С.Р., 
А Дагестан С.Р.Р. та інш.»20.

Звісно, наукові інтереси членів ОФ не 
обмежувалися тільки тюркологією. На з’їз-
ді також було представлено доповіді «Екс-
порт по країнах Близького Сходу» І.Є. Са-
догурського, «Торговельні взаєми ни СРСР 
і Персії» Є.А. Шрабштейна, «Економіка 
Індії та Хіни за Ібн-Батутою» О.О. Сухова, 
«Старо-грецька та східна традиція у тех-
ніці сучасного Чорноморського рибного 
промислу» М.О. Загоровського. У секції 

етнології й мистецтва виступив Б.В. Вар-
неке («Підсумки вивчення східного теа-
тру»), а в секції мовознавства й літера-
тури – С.С. Дложевський («Роль Сходу у 
розвитку європейської писемності»).

Заохочені своїми успіхами на з’їзді, оде-
сити взялися за укладання планів майбут-
ньої праці, відповідно до директив з’їзду 
та постанов пленуму правління ВУНАС.

Особливого значення надавалося попу-
ляризаторській роботі. Відповідна комісія 
існувала в ОФ з початку її виникнення. 
Головною формою її роботи була лекцій-
на пропаганда на підприємствах і уста-
новах, у торговельному флоті, клубах, се-
ред військовиків тощо. Діяльність комісії 
узгоджувалася з установами політосвіти й 
ними-таки контролювалася.

Розроблялися спеціалізовані лекційні 
цикли: наприклад, для моряків тематика 
лекцій визначалася відповідно до марш-
рутів рейсів тощо. Взагалі, плани були 
дуже об’ємними – і за географією, і за 
 тематикою21.

На Другому сходознавчому з’їзді було 
оголошено про відкриття на початку 
1930 р. у Харкові Всеукраїнського науко-
во-дослідного інституту сходознавства.

Вище згадувалося, що створення ін-
ституту не передбачало закриття ВУНАС, 
однак наступні події спричинилися до до-
корінного перевороту в українському схо-
дознавстві загалом. Вже у квітні 1930 р. 
Гладстерн на засіданні правління ВУНАС 
заявив про необхідність зліквідувати цю 
установу й заснувати натомість Українське 
товариство марксистів-сходознавців22.

У середині жовтня 1930 р. ВУНАС та її 
філія припинали існування, багато науков-
ців були репресовані23.

4. Сходознавчі з’їзди
Головним керівним органом ВУНАС, 

згідно зі статутом організації, був з’їзд, що 
скликався раз на рік.

Перший Всеукраїнський з’їзд сходо-
знавців відбувся 23–27 травня 1927 р. До 
почесної президії було обрано партій-
них та державних керівників: В.Я. Чуба-
ря, Г.І. Петровського, Л.М. Кагановича, 
М.О. Скрипника. До складу чинної прези-
дії входили знані науковці М.П. Павлович, 
Я.П. Ряппо, О.Г. Шліхтер, В.В. Поляков, 
О.М. Гладстерн, В.П. Бузескул, В.Ф. Ле-
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витський, І.М. Бороздін, О.І. Петренко, 
О.О. Сухов, П.Г. Ріттер, А.С. Синявський, 
І.І. Холодний, Є.С. Берлянд. До секретаріа-
ту були обрані Ф.О. Петрунь, Л.І. Цукер-
ман та І.Л. Тригубов.

На з’їзд прибули делегати від філій, 
Всесоюзної наукової асоціації сходознав-
ців, кримських наукових установ, пред-
ставники китайської, корейської, татар-
ської та вірменської колоній Харкова.

Привітання від Наркомосу зачитав 
Ряппо, від Академії наук – Бузескул, від 
московських сходознавців – Бороздін, від 
ВУАН – Лозієв, від Харківського науко-
вого товариства – Левитський, від крим-
ських установ – Осман Акчокракли, від 
Української східної торговельної палати – 
В.В. Поляков.

Виступи групувалися за двома відді-
лами: політико-економічним та історико-
 етнологічним.

З’їзд відкрив А.С. Синявський – допо-
віддю «Україна і Близький Схід у світ-
лі геополітики – проблема торговельних 
зв’язків (Балкани і Туреччина)». Допові-
дач зупинився на конкретних завданнях 
ВУНАС щодо організації й розподілу пра-
ці її політико-економічних відділів і філій. 
На його думку, кожен відділ мав вивчати 
експортно-імпортні можливості тих чи ін-
ших регіонів Сходу та встановлювати від-
повідні зв’язки з державами цих регіонів. 
Крім того, доповідач вважав за необхідне 
координувати діяльність філій Східних 
торговельних палат з роботою економіч-
них секцій ВУНАС.

Перша частина роботи з’їзду була зосе-
реджена довкола цих питань. Після Синяв-
ського виступили Й.О. Вайсман («Зовніш-
ня торгівля Турції у зв’язку з розвитком її 
господарства і перспективи торговельного 
обороту СРСР»), М. Загоровський («Ри-
бальство біля турецьких берегів в загаль-
ній системі рибного господарства Чорного 
моря»), О. Гладстерн («Взаємовідносини 
Китаю з іноземними державами в євро-
пейсько-американській науці міжнарод-
ного права»), Л.І. Величко («Рухові сили 
турецької економіки»), О.О. Сухов («Пів-
денний Схід Азії у світовому господарстві; 
вивчення даного району в вищій економіч-
ній школі України»).

Історико-етнологічний цикл склада-
ли такі доповіді: академіка В.Ф. Левит-

ського – «Характерні риси сільського 
господарства у стародавньому Єгипті», 
О.С. Федоровського – «Золотоординська 
старовина на Україні», С.С. Дложевсько-
го – «Південна Україна та Малоазійський 
культурний комплекс, Ольвія та Мілет», 
В.В. Дубровського – «Україна й Близький 
Схід в історичних взаєминах», Ф.О. Пе-
труня – «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. Ло-
зієва – «Перський поет Омар Хайям – 
вольнодумець» тощо24. Низку доповідей 
виголосили гості з’їзду з Москви, Криму 
та інших республік.

Останній день було присвячено органі-
заційним питанням. Гладстерн зачитав звіт 
правління, щодо якого делегати ухвалили 
резолюцію. В ній, зокрема, вказувалося, 
що, попри недостатні матеріальні ресурси, 
правління ВУНАС у 1926–27 рр. провело 
значну організаційну роботу з об’єднання 
наукових осередків. У резолюції, як і в піз-
ніших публікаціях, присвячених з’їздові, 
його учасники в один голос стверджували, 
що сходознавство в Україні спирається на 
значні наукові сили і має серйозний потен-
ціал на майбутнє25.

У березні 1928 р. почали готуватися до 
Другого з’їзду, однак цього разу організа-
ційні справи ускладнювалися й термін про-
ведення з’їзду кілька разів  переносився.

Тим часом відбулися події, що мали 
значний вплив на розвиток українського 
сходознавства. Добросусідські стосун-
ки СРСР із Туреччиною – найближчою 
до України державою зарубіжного Схо-
ду – сприяли налагодженню економіч-
них, політичних та культурних зв’язків. У 
1921-му і 1926 рр. між СРСР і Туреччиною 
підписано дружні угоди, за підсумками 
яких Україну відвідували делегації турець-
кого Міністерства земельних справ, народ-
ної освіти, укладалися торговельні угоди 
про експорт у Туреччину нафти, бензину, 
цементу тощо.

Наприкінці 1927 р. до Харкова прибули 
високі посадовці – Мухедінбей, префект 
м. Стамбула, Кемаль-Омербей та Ферідун-
бей – для обміну думками про економічні 
й культурні відносини України з Туреч-
чиною. ВУНАС спільно з Українською 
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 торговельною східною палатою провела 
спеціальне засідання, на котрому турецькі 
гості обіцяли Асоціації допомогти у справі 
поширення науково-культурних зв’язків26.

Не тільки сприятливий політичний 
клімат був причиною ентузіазму, з яким 
в Україні зустріли пропозицію турецької 
сторони. Адже проблеми тюркології не-
минуче поставали перед українськими 
науковцями в царині студій з вітчизняної 
історії, фольклору, етнографії, етнології. 
Ідея організації подорожі українських схо-
дознавців до Туреччини виникла вже під 
час Першого сходознавчого з’їзду, а десь 
у середині 1928 р. журнал «Східний світ» 
повідомляв, що це питання вирішено по-
зитивно й узгоджено на всіх рівнях27.

Українська делегація у складі О. Глад-
стерна (голова), О. Сухова, В. Зуммера і 
П. Тичини прибула до Стамбула 2 листо-
пада 1928 р. з так званими громадськими 
завданнями28 встановити наукові й куль-
турні зв’язки, підготувати ґрунт для тісної 
співпраці науковців і літераторів, зібрати 
матеріали для досліджень сучасного життя 
Туреччини. Гладстерн мав вивчати питан-
ня історії боротьби і будівництва Турець-
кої республіки, а також правові аспекти 
Лозаннської угоди в Туреччині: правове 
становище іноземців, теорію і практику 
республіканського законодавства.

Перед О. Суховим стояло завдання до-
сліджувати питання сільського господар-
ства, індустрії, залізничного транспорту. 
В. Зуммер мав на меті ознайомитися з цент-
рами османського мистецтва й здійснити 
їхній порівняльний аналіз. П. Тичина зби-
рав матеріали для антології нової турець-
кої поезії, зав’язував особисті знайомства 
з письменниками.

Маршрут делегації проходив містами 
Стамбул – Анкара – Конія – Смірна – Бур-
са – Стамбул. За сприяння Мухедінбея 
українські представники зустрілися з рек-
тором Турецького інституту історії, Інсти-
туту сходознавства Ахметом Фуадом Кьо-
прюлю, деякими професорами, побували 
також у Стамбульській торговельній пала-
ті, судах, музеях, мечетях.

В Анкарі гостей приймав міністр іно-
земних справ Тевфік Рушді, який обіцяв 
посприяти їхній пропозиції: встанови-
ти й підтримувати постійні зв’язки між 
українськими і турецькими науковими 

 установами, налагодити обмін науковими 
виданнями, забезпечити співпрацю ту-
рецьких учених в українських виданнях, 
і навпаки, а також налагодити взаємну 
участь у наукових форумах і обмін науко-
вих кадрів. 

Делегати не були пасивними спостері-
гачами, навпаки, вони дуже активно залу-
чалися до роботи. О. Гладстерн прочитав 
для вчених Анкари французькою мовою 
дві доповіді: «Основні риси радянського 
законодавства» та «Основи сучасного між-
народного права», які завершилися жвавою 
дискусією з питань юриспруденції. Обгово-
рювалася навіть пропозиція видати в Хар-
кові збірку статей про турецьке  право.

В. Зуммер прочитав лекцію «Мисте-
цтво турецьких народів», супроводжую-
чи її великим ілюстративним матеріалом 
пам’яток мистецтва тюркських народів 
Середньої Азії, Поволжя, Азербайджану, 
Криму.

Під час літературних зустрічей йшло-
ся про здійснення перекладів художніх 
творів з турецької мови українською, і на-
впаки. Письменник П. Якуб і поет Фарук 
Нафіс зголосилися допомогти в укладан-
ні антології. У Стамбулі, в  літературно-
художньому товаристві, було навіть вла-
штовано вечір, присвячений творчості 
П. Тичини.

В Ескі-Шехірі українські науковці озна-
йомилися з організацією Вищого касацій-
ного суду, в Конії – оглядали пам’ятки 
доби сельджуків, у Смірні – відвідували 
фабрики, заводи, школи, ліцеї, у Стамбу-
лі – вивчали систему шкільної та вищої 
освіти тощо. Робота делегації висвітлюва-
лася у центральній пресі.

Статтю В.В. Дубровського про методо-
логію вивчення історії українсько-турець-
ких зв’язків прийнято до друку у записках 
Стамбульського університету. Ця стаття – 
«Про вивчення взаємин України та Туреч-
чини у 2-й половині XVII ст.» – вийшла 
друком у п’ятому числі «Східного світу». 
В ній зазначено, як гостро відчуваєть-
ся брак відомостей турецького і почасти 
кримського походження у трактуванні на-
родних рухів в Україні XVII ст. З Інститу-
том історії укладено домовленість про те, 
що «...буде утворено у Стамбулі постійну 
комісію, таку ж комісію на Україні, які 
разом працюватимуть в галузі  вивчення 



Східний світ №2 2006 19

Е.Г. Циганкова

 історії українсько-турецьких взаємин. Бу-
дуть конференції цих комісій»29.

7 січня 1929 р. делегація відбула з Ту-
реччини. На батьківщині її члени висту-
пили з численними доповідями, а звіт 
О. Гладстерна про її роботу схвально зу-
стрінуто на всіх рівнях30. 

Після одержання згоди Укрнауки роз-
почалася робота зі створення комісії. У 
Харкові вже існувала група вчених, котрі 
активно опрацьовували питання україн-
сько-турецьких стосунків, здебільшого ці 
вчені вийшли з науково-дослідної кафедри 
історії України, що нею керував Д.І. Бага-
лій; крім В. Дубровського, тут працювали 
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 изуче-
ния украинско-турецких отношений ор-
ганизованы: во главе турецкой – Фуад-
бей, во главе нашей М.С. Грушевский. 
В.В. Дубровскому пора собирать чемода-
ны для поездки в Стамбул за архивными  
материа лами»31.

Василь Васильович Дубровський (1897–
1966), історик, тюрколог, походив із роди-
ни священика. Після закінчення історико-
філологічного інституту кн. Безбородька у 
Ніжині (1919) вступив до аспірантури при 
науково-дослідній кафедрі історії україн-
ської культури, якою керував Д.І. Багалій. 
Після захисту дисертації (1925) залишився 
працювати на кафедрі. Перші його праці 
з історії України з’являються в середині 
20-х рр., водночас учений зацікавлюється 
тюркологічними студіями, особливо після 
заснування ВУНАС. Крім вищезгаданої 
статті «Про вивчення взаємин України та 
Туреччини», Дубровський опрацював мо-
нографію «Богдан Хмельницький і Туреч-
чина», підручник «Короткий курс турець-
кої палеографії» (обидві праці залишилися 
в рукописах і були конфісковані КДБ під 
час арешту), брав участь в укладанні укра-
їнсько-азербайджанського словника, який 
теж не побачив світу. На початку 30-х рр. 
вийшли друком декілька його перекладів 
з турецьких письменників Рефіка Халіда, 
Омера Сейфеддіна та ін.

Дубровський провадив велику роботу 
як інспектор охорони пам’яток культури 
в Україні в Управлінні наукових установ, 

був відповідальним секретарем Шевчен-
ківського комітету, головою історичної 
секції Харківського наукового товариства, 
а водночас удосконалював знання турець-
кої мови під керівництвом О.М. Самойло-
вича, брав участь у семінарі Азійського 
музею РАН; крім того, опрацьовував доку-
менти з Архіву Коша Запорозької Січі для 
їхньої подальшої публікації32.

Аби виявити наукові сили тюркологів, 
було розповсюджено відповідну інформа-
цію по філіях, а також зроблено пропозиції 
щодо тюркологічної тематики чергового 
числа «Східного світу» та Другого сходо-
знавчого з’їзду, підготування до якого тоді 
саме тривало.

Другий з’їзд ВУНАС відбувся в Харкові 
1–6 листопада 1929 р. До його оргбюро вхо-
дили заступник наркома Полоцький, Озер-
ський, Гладстерн, заступник голови ВУНАС 
Величко, М. Новицький, П. Любченко. В 
роботі з’їзду брало участь 139 осіб, в тому 
числі 82 – з України; серед запрошених були 
наркоми освіти східних республік, ВУАН, 
Комуністична академія, Тюркологічний від-
діл АН СРСР, університети трудящих Схо-
ду, редактор турецького журналу «Econom-
iste de l’orient» Решид Сафет-бей, директор 
Тюркологічного інституту й декан історико-
філологічного факультету Стамбульського 
університету Ф. Кьопрюлю та ін. У про-
грамі заходу налічувалось понад 150 допо-
відей. З’їзд відкрився «програмною» про-
мовою наркома М.О. Скрипника під назвою 
«Завдання сходознавства». Для нас вона ці-
кава як документ, що яскраво засвідчує, яке 
місце в суспільстві відводила влада науці 
загалом і сходознавству зокрема.

Скрипник ставив перед науковцями 
два завдання. Перше – боротьба з приро-
дою, завоювання матеріальних умов куль-
турного й економічного розвитку. «Наше 
сходознавство, – підкреслював він, – має 
досліджувати природні сили, адже СРСР є 
праобраз колективної праці трудящих усіх 
народів». Друге завдання – інформація про 
класову боротьбу33.

Вбогий прагматизм у вирішенні завдань 
цілого наукового напряму був провісником 
ідеологічних засад майбутньої асоціації 
сходознавців-марксистів, що невдовзі за-
мінила ВУНАС.

На з’їзді працювало чотири секції: 
1) еко номіки, політики й права; 2) історії; 
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3) етнології та мистецтва; 4)  мово  
знавства.

У секції економіки, політики й права 
було заслухано 20 доповідей34, зокрема 
«Колоніяльна політика Европейського 
торговельного капіталу на Сході» Б. Ко-
зельського, «Схід як мінеральна база сві-
тового значення» Ю. Таскіна, «Китай і іно-
земні держави в першу епоху китайської 
революції 1911–1913 рр.» О. Гладстерна, 
«Економічна політика сучасної Туреччи-
ни» Л. Величка, «Мінеральні багатства 
Туреччини» Л.П. Левитського, «Роль зро-
шення в сучасному рильництві Китая» 
академіка В.Ф. Левитського, «Економіка 
і право Персії» В. Федорова (майже всі 
підготували харківські науковці), «Київ-
ський контрактовий ярмарок і торгівля зі 
Сходом за останні роки» А. Синявського, 
«Цукрова промисловість і торгівля Персії» 
С. Цейтліна, «Система мандатного управ-
ління на Сході» А. Доброва (від Київської 
філії), «Промисловість сучасної Туреччи-
ни» О. Смирнова, «Нехлібний експорт в 
країни Близького Сходу» Є. Садогурсько-
го, «Торговельні взаємовідносини СРСР 
з Персією» Є. Шрабштейна та інші (від 
Одеської філії).

На секції історії від України виступили 
Б. Курц («Зародження казенної торгівлі Ро-
сії з Китаєм»), О. Сухов («Економіка Індії 
і Китаю за Ібн-Батутою і Джахан-наме»), 
академік В. Бузескул («Стародавній Схід 
і його вивчення у нас»), М. Загоровський 
(«Старогрецька і східна традиції в техніці 
сучасного Чорноморського рибного про-
мислу»), Б. Варнеке («Римська влада на 
Чорномор’ї»), Г. Лозовик («Східня політи-
ка Ромейської імперії у VI ст.»).

Низку доповідей було присвячено про-
блемам тюркології, зокрема «Україна і 
Крим в їх історичних взаєминах» В. Ду-
бровського, «З історії взаємин України з 
Кримом (гетьман Суховій)» М. Горбаня, 
«Про похід Б. Хмельницького разом з крим-
чаками на Польщу у 1648–1649 рр.» О. Ак-
чокракли, «Роль степняків в історії укра-
їнської держави Х–ХІІ ст.» В. Пархомен-
ка, «Старовинні україно-турецькі засоби 
водного транспорту» А.П. Ковалівського, 
«Повстання Кара-Язиджи (епоха пануван-
ня Мурада II і Мухаммеда III)» Т.І. Груні-
на, «Культурно-економічні зв’язки Криму з 
Туреччиною» А.С. Синявського, «Класова 

боротьба серед ногайців у XIX ст.» О. Вар-
неке та ін. Підсумовуючи свою діяльність, 
члени історичної секції підкреслювали 
необхідність подальшого збирання архео-
графічних матеріалів та сприяння їхніх пу-
блікації. «Історична секція II Українсько-
го Сходознавчого з’їзду, – зазначалося у 
резюме, – вважає за першорядне завдання 
української сходознавчої науки опубліку-
вання матеріалів щодо економічних зно-
син України (у тому числі Запорожжя) з 
Кримом та Туреччиною, які зберігаються у 
архіво сховищах України» 35.

Історична секція з’їзду репрезентува-
ла початок праці комісії з вивчення історії 
українсько-турецьких стосунків. Її перший 
організаційний пленум відбувався під час 
роботи з’їзду. 

В останні дні з’їзду відбулося ще два за-
сідання пленуму комісії з вивчення україн-
сько-турецьких відносин, у яких брали 
участь М. Яворський (голова), Л. Величко 
(заступник голови), В. Зуммер, В. Дубров-
ський, М. Горбань, А. Ковалівський, О. Фе-
доровський, Ф. Петрунь, а також Кьопрю-
люзаде Ахмет Фуадбей. Обговорювалися 
конкретні питання взаємодії української 
й турецької комісій: робота в архівах, ко-
піювання документів, наукові експедиції, 
книгообмін тощо. Йшлося і про мовну під-
готовку. Академік Самойлович, що брав 
участь у з’їзді, дав згоду керувати заняття-
ми з турецької мови.

Секція етнології й мистецтва провела 
п’ять засідань, на яких учені з Москви, 
Ленінграда, Грузії та Осетії виголосили 
21 доповідь. Серйозно була представлена 
й Україна. З питань археології доповіда-
ли О.С. Федоровський («Наслідки розко-
пів на Донецькому городищі»), А.З. Но-
сов («До антропології кримських татар»), 
М.Ф. Болтенко («Культурні взаємини Пів-
нічного Чорномор’я зі Середземномор-
ським Сходом у II тисячолітті до нашої 
ери»). У галузі мистецтва змістовною була 
доповідь В.М. Зуммера «Загальні риси ту-
рецького мистецтва», після якої учасни-
ки з’їзду висловилися щодо необхідності 
скликати спеціальну тюркологічну конфе-
ренцію для об’єднання праці всіх тюрко-
логів – дослідників мистецтва.

Більш спеціалізованими були до-
повіді М.І. Вязмітіної («Дві датовані 
 середньовічні речі з зібрання мусульман-
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ської бронзи Музею мистецтв ВУАН»), 
І.В. Моргілевського («Софія Київська і 
Мокви (в Абхазії)»), П.А. Гудалової-Куль-
женко («Срібна сасанідська ваза з Музею 
мистецтв ВУАН») та ін.36

За підсумками роботи секція висловила 
ряд пропозицій, зокрема щодо створення в 
Харкові окремої науково-дослідної інсти-
туції з вивчення мистецтва Сходу, оголо-
шення території Донецького городища 
державним заповідником, видання матері-
алів розкопок та праць покійного В.І. Гош-
кевича.

У секції мовознавства й літератури з 
доповідями виступили С.С. Дложевський 
(«Роль Сходу у розвитку Европейської 
писемности»), П.Г. Ріттер («Сучасне ста-
новище вивчення бенгальської мови»), 
О. Лейтес («Східні впливи в українській 
літературі»). Слід визнати, що українське 
представництво в цій секції було нечислен-
ним, порівняно, скажімо, з історичною.

У своїй резолюції з’їзд схвалив органі-
заційну роботу ВУНАС щодо створення 
Науково-дослідного інституту сходознав-
ства, «який мусить стати центром і кермом 
науково-дослідної сходознавчої роботи на 
підставі марксо-ленінської методи».

Назагал Другий з’їзд сходознавців 
України справив на сучасників грандіозне 
враження. Він виявив і згуртував в Україні 
серйозні наукові сили, які з успіхом інте-
грувалися в загальну систему радянського 
сходознавства, а також продемонстрував 
наявність значного потенціалу для подаль-
шого розвитку цього наукового напряму.

Однак політичні переміни не оминули і 
сходознавців. У цитованій вище резолюції 
серед недоліків у роботі ВУНАС відзнача-
лася недостатність ідеологічного керівни-
цтва науковою роботою, що позначилося 
на програмі з’їзду, «де мала місце низка 
доповідей, просякнених ідеологічними 
поглядами, а іноді спробами приховати 
ідеалістичну суть псевдо-марксовою ідео-
логією. В роботі асоціації не було справж-
ньої плановости: тематика не будувалася 
згідно головним питанням революційного 
руху на Сході, що поставлені VI конгресом 
Комінтерну»37.

Виразніше ці думки викладено в резо-
люції про роботу секції економіки, політи-
ки й права: «Ряд докладов, зачитанных про-
фессорами, занимающимися  экономикой 

Востока, – изобличили их авторов в незна-
нии основ марксистской экономической 
науки и учения Маркса о классовой борь-
бе. Участники Съезда востоковеды-марк-
систы полностью раскритиковали упомя-
нутые доклади…

Секция пришла к общему виводу отно-
сительно необходимости решительной 
перестройки востоковедческой работы на 
Украине в сторону полнейшего разоблаче-
ния враждебных революционному марк-
сизму направлений... Это относится как к 
вопросу о самой тематике дальнейших ис-
следований, так и в особенности к вопро-
су о методологии и трактовке в разработке 
отдельных вопросов»38.

Аналогічні мотиви прозвучали й у за-
ключному слові заступника наркома осві-
ти Полоцького, який іще раз підкреслив, 
що головним завданням ВУНАС є згур-
тування марксистських сил для вивчення 
Сходу й створення нових сходознавчих 
марксистських кадрів, а ще поширення 
культурних відносин з нашими східними 
сусідами, з їхніми науковими робітника-
ми, особливо Туреччиною та Персією, ви-
вчення їхніх матеріалів і марксистське їх 
висвітлення...39

Все передвіщало, що ВУНАС очікують 
великі зміни, реальність яких ставала ще 
очевиднішою з огляду на події у Всесоюз-
ній науковій сходознавчій асоціації. Все-
союзна асоціація зазнавала різкої крити-
ки у державній та партійній пресі. Одним 
з таких «програмних» матеріалів стала 
надрукована у журналі «Новый Восток» 
стаття С.М. Діманштейна «Поворотный 
пункт в области советского востоковеде-
ния»40, в якій автор вимагав перелому в 
роботі всіх сходознавчих організацій, аби 
надати сходознавчій науковій праці «бо-
йового характеру», запровадити марксо-
ленінську методу в постановці проблем і 
перетворити ВУНАС на осередок войов-
ничих сходознавців-марксистів. Пленум 
українського з’їзду також розглядав цю 
статтю й ухвалив резолюцію  аналогічного 
змісту41.

Незабаром відбулися загальні збори, які 
обрали нове правління у складі Д. Бага-
лія, Л. Величка, О. Гладстерна, Б. Козель-
ського, І. Ландо, М. Новицького, О. По-
лоцького, В. Полякова, М. Попова, П. Ти-
чини, О. Федоровського, І.  Білякевича, 
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 Смолянського, О. Сухова, В. Іванушкіна, 
І. Моргілевського42.

Через якісь два тижні по з’їзді до філій 
було направлено повідомлення, що «Прав-
ління ВУНАС постановило заснувати при 
Інституті марксизму-ленінізму товариство 
марксистів-сходознавців, а ВУНАС злікві-
дувати.

Справу цю погоджено у відповідних 
інстанціях. Виконуючи цю постанову, 
Правління ВУНАС скликає 30/ІХ 30 р. за-
гальні ліквідаційні збори, щоб поставити 
остаточне вирішення питання про лікві-
дацію на розгляд органу, передбаченого 
статутом. Правління зробить доповідь-
огляд діяль ності ВУНАС до її переходу на 
вищий щабель – організацію войовничого 
марксо-ленінського сходознавства»43.

Ліквідаційна комісія, до якої входи-
ли О. Полоцький (голова), О. Гладстерн, 
Л. Величко (заступник голови), ухвалила 
доручити ліквідацію Київської філії про-
фесорові А. Носову, Одеської – С. Смо-
лянському, а майно передати Оргбюро 
Асоціації марксо-ленінських сходознав-
ців, установчі збори якої призначалися на 
14 жовтня 1930 р.44

Комісія з вивчення українсько-турець-
ких взаємин передавалася до Науково-до-
слідного інституту сходознавства, де пра-
цювали більшість її членів.

Отже, ВУНАС була зліквідована май-
же водночас із Всесоюзною асоціацією 
у 1930 р. Останній номер її журналу під 
назвою «Червоний Схід» вийшов напри-
кінці року ще як орган ВУНАС, але вже в 

 наступному, здвоєному, номері 1931 р. за-
значалося, що він є органом Всеукраїнської 
асоціації сходознавців-марксистів та УНДІ-
Су. Хоч у виданні й було вміщено анонс на-
ступного, третього, числа, воно так і не по-
бачило світу. Щодо змісту часопису, то він 
має радше пропагандистський, аніж науко-
вий характер: значну його частину склада-
ють «ідеологічні» матеріали про економіч-
ну кризу в Туреччині, Єгипті, Персії тощо.

Перші збори фундаторів Української 
асоціації сходознавців-марксистів відбу-
лися в лютому 1931 р. Присутні затверди-
ли декларації асоціації, її статут, обрали 
президію у складі Полоцького, Гладстер-
на, Величка, Полякова, Левіна, Бреденка, 
Даниленка45.

У травні того ж року Асоціація сходо-
знавців-марксистів надіслала до Україн-
ського інституту марксизму-ленінізму план 
роботи на 1931 р., декларацію установчих 
зборів, списки фундаторів46. Поки що не 
вдалося розшукати документів, які свід-
чили б про якусь реакцію на цього листа, 
однак відомо, що Інститут марксизму-ле-
нінізму після нищівної критики, «чисток» 
і репресій було перетворено постановою 
ЦК КП(б)У від 28 червня 1931 р. на Все-
українську асоціацію марксо-ленінських 
інституцій (ВУАМЛІН) – установу, якій су-
дилося поставити останню крапку в історії 
розвитку українського сходознавства. Що 
ж до Асоціації сходознавців-марксистів, то 
ця організація виявилася нежиттєздатною 
й не залишила жодного сліду в науковому 
житті країни.
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У VIII–X ст. алани проживали в різних 
частинах Хозарського каганату і від-

значалися етнічною строкатістю. Так, ала-
ни Північного Кавказу поділялися на захід-
них аланів-асів, які традиційно перебували 
під значним впливом не лише хозарів, але 
й Візантії східних аланів, які до перших 
десятиліть Х ст. були під владою хозарів. 
Алани, котрі мешкали в лісостеповому і 
степовому Подонні та на правобережжі 
Середньої Волги, переважно походили від 
західнокавказьких аланів-асів і значилися 
в письмових документах як народ буртас 
(ф.рдас). Очевидно, поруч з ними прожи-
вали представники окремих родів сармат-
ського походження, які увійшли до скла-
ду булгарських племен. Певний відсоток 
аланського населення у той час проживав 
у Південно-Західному та Східному Кри-
му – поруч з готами та іншими місцевими 
етнічними групами. В центральних об-
ластях Хозарії проживали також вихідці з 
Хорезму – аси та ал-арсії, нащадки аорсів 
часів античності. Таку етнічну строкатість 
та розпорошеність сармато-аланського на-
селення Хозарського каганату можна по-
яснити не лише послідовністю міграцій 
сарматів і аланів на територію Східної Єв-
ропи та Північного Кавказу і зовнішньопо-
літичними обставинами, а й тією внутріш-
ньою політикою, яку проводила хозарська 
верхівка щодо залежних народів. 

Слід зазначити, що сучасні дослідники 
певною мірою торкалися питань взаємо-
відносин аланів з хозарами, від яких вони 
залежали. Так, характеру стосунків між 
північнокавказькими аланами і хозара-
ми приділяли увагу у своїх дослідженнях 
Ю.А. Кулаковський [Кулаковский 1899, 
49–54], В.О. Кузнецов [Кузнецов 1984, 
103–107], О.В. Гадло [Гадло 1979, Гад-
ло 1994] та інші дослідники. Становище 
аланів лісостепового Подоння в Хозар-
ському каганаті детально висвітлювались 
у дослідженнях Г.Є. Афанасьєва [Афана-
сьев 1993, 4–12; Афанасьев 1987, 89–132], 
С.О. Плетньової [Плетнева 1989, 7, 282] 
та інших дослідників. Етнічній групі ал-

 арсійа у складі Хозарського каганату при-
діляв багато уваги О. Пріцак [Голб, При-
цак 1997, 66, 75–77]. Проте ще не було 
зроблено узагальнюючого дослідження, 
в якому висвітлювались питання соці-
ально-політичного статусу етнічних груп 
сармато-аланського походження в кагана-
ті в контексті особливостей внутрішньої 
і зовнішньої політики хозарів. Саме вирі-
шення цього питання допоможе визначити 
характер взаємовідносин між хозарами та 
осілим населенням у Каганаті. Дана стаття 
присвячена саме цим питанням.

За спостереженнями дослідників, у Хо-
зарському каганаті створилася своєрідна 
політична система, у якій панівне станови-
ще посідав хозарський етнос, на чолі якого 
були шляхетні хозарські роди, серед ко-
трих панівними були роди кагана та бека-
царя. Особливий інтерес становить також 
походження правлячої каганської династії. 
Ал-Масуді про походження династії хо-
зарських каганів повідомляє таке: “Я не 
знаю, чи давній такий порядок, чи новий, 
але, якщо посада цього хакана належить 
членам якоїсь (певної) родини із їхньої 
знаті, я вважаю, що влада належала (цій 
родині) з давніх часів” [Минорский 1962, 
195]. М.І. Артамонов висунув припущен-
ня, що правлячою династією у хозарів був 
тюркютський харизматичний клан Ашина, 
який до того панував як у Великому Тюрк-
ському, так і в Західному Тюркському ка-
ганаті [Артамонов 1962]. Слід додати, що 
походження харизматичного клану Ашина 
Л.М. Гумільов пов’язував не з тюрками, а 
з сяньбінцями [Гумилев 1993]. А це озна-
чає, що навіть правляча династія хозар-
ських каганів мала іноземне походження. 
Досить характерним є те, що, проживаючи 
у містах, хозарська аристократія намага-
лася не відмовлятися від традицій кочо-
вого суспільства. Цар Йосип повідомляє, 
що у теплий період року він, хозарський 
цар, і представники шляхетних родів на 
кілька місяців залишали хозарську столи-
цю та вели кочовий спосіб життя у степах 
[Коковцов 1932, 102–103]. Крім того, як 
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свідчать письмові джерела, хозари брали 
участь у міжнародній трансконтиненталь-
ній торгівлі рабами – переважно інозем-
ного походження. А це означає, що вони 
мали рабів-іноземців. Проте, як свідчать 
ал-Істахрі та Ібн Хаукаль, хозарський уряд 
дозволяв лише хозарам-ідолопоклонникам 
продавати у рабство своїх дітей та одно-
племінників, що не дозволялось робити 
послідовникам ісламу, іудаїзму та христи-
янства [Калинина 2000, 15–16]. Проте цар 
Йосип характеризував підвладні хозарам 
народи (у тому числі аланів та буртасів) 
переважно як землеробів та напівкочівни-
ків [Коковцов 1932, 102–103].

На думку сучасних дослідників, тери-
торію каганату VIII–X ст. можна було роз-
ділити на два регіони, що мали особливий 
адміністративний та політичний статуси: 
1) власне Хозарія – землі Дагестану та 
Нижньої Волги, що належали безпосеред-
ньо хозарській верхівці та кочовим племе-
нам, які злилися з хозарами; 2) території, 
населені спільнотами, які були васалами 
хозарського кагана [Гадло 1994, 27; Ново-
сельцев 1990, 143]. При цьому до числа 
перших етнічних груп належали ал-арсії 
та аси, які походили з Хорезму, але прожи-
вали в центрі Хозарського каганату і без-
посередньо підкорялись хозарському кага-
нові та цареві. До числа інших васальних 
народів слід віднести аланів Північного 
Кавказу та Лісостепового і Степового По-
доння, а також аланів Криму, які мешкали 
у східній та південно-західній частинах 
півострова. Дослідники вже давно зверну-
ли увагу на те, що навіть за часів розквіту 
Хозарського каганату хозари продовжува-
ли зберігати традиції родового ладу і, від-
повідно, типову для кочівників структуру 
суспільства. Навіть у першій половині 
Х ст. при владі залишалися представники 
роду кагана на чолі з самим каганом, з се-
редовища та заступником кагана – беком, 
що був відомий як цар хозарів. Другий ща-
бель у цій ієрархії хозарського суспільства 
посідали знатні хозарські роди. Із числа 
представників шляхетних родів каганом 
або беком призначались військові началь-
ники – тархани (з іранської – “суддя”, “пе-
рекладач”). На думку А.П. Новосельцева, 
тархани обиралися каганом із осіб, без-
посередньо наближених до нього [Ново-
сельцев 1990, 118]. Проте дані письмових 

джерел свідчать про те, що тархани могли 
призначатись не лише із числа представни-
ків хозарського етносу. Так, можна згадати 
Ас-тархана, вихідця з Хорезму, ватажка 
хозарських військ, який, згідно з ат-Табарі 
та Ібн ал-Асіром, брав участь у поході до 
Закавказзя в 764/765 р. [Таbаri, Vо1. VIII, 
7; Ibn al-Asir, 1978, 22]. Проте А.П. Но-
восельцев вважає, що в титулі правителя 
буртасів т.р.у. слід вбачати спотворений 
титул тархан [Новосельцев 1990, 119]. 
Якщо це так, то місцеві правителі підкоре-
них хозарами народів могли за соціальним 
статусом прирівнюватись до найбільш 
впливових представників хозарської знаті. 
На думку А.П. Новосельцева та М.І. Арта-
монова, населення Хозарії розподілялось 
на знать (тарханів) і простий народ (пред-
ставників нешляхетних родів). Перші не 
були зобов’язані сплачувати податки, а 
лише нести військову службу, а на других 
лягав увесь тягар податків на території, 
безпосередньо підпорядкованій каганові 
[Артамонов 1962, 400–402; Новосельцев 
1990, 118]. Аналізуючи адміністративно-
військовий устрій Хозарії в першій по-
ловині Х ст., ми можемо відзначити, що 
у той період вже не існувало розділення 
території та населення (як власне Хозарії, 
так і всього каганату) на праве і ліве крило. 
Хоча не виключено, що така, типова для 
середньовічних кочівників, риса могла іс-
нувати у більш ранній період, але не була 
описана в письмових джерелах.

Що ж до залежних від хозарів терито-
рій, що були під владою місцевих прави-
телів, то слід зазначити, що хозари при-
значали туди своїх представників цен-
тральної влади, яких називали тудун або 
булшці [Новосельцев 1990, 143]. Очевид-
но, ці особи контролювали насамперед 
виплату данини підвладними народами. У 
середині X ст. хозарський цар Йосип, пе-
релічуючи підвладні йому народи, серед 
яких згадує аланів та буртасів, наголошує, 
що “всі вони платять данину” [Коковцов 
1932, 81–83]. З числа підвладних хозарам 
народів насамперед слід виділити північ-
нокавказьких аланів. Проте не до кінця 
зрозуміло, які частини північнокавказької 
Аланії перебували під хозарським протек-
торатом. Ще Ю.А. Кулаковський висловив 
думку, згідно з якою  північнокавказькі 
алани від  кінця VІI ст. до першої половини 
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X ст.  перебували у васальній залежності 
від хозарів і тому цей період в історії ала-
нів не одержав достатнього висвітлення в 
письмових джерелах [Кулаковский 1899, 
49–54]. Проте дані арабських та візан-
тійських авторів про аланів в VII–IX ст. 
свідчать про те, що Західна Аланія – Асія 
і розташована біля Дар’яльського проходу 
Східна Аланія в цей період були окремими 
етнополітичними об’єднаннями і характер 
їхніх відносин з хозарами залежав від пев-
них політичних обставин. Арабські джере-
ла свідчать, що алани, як союзники хозарів, 
брали участь у хозаро-арабських війнах у 
651, 662, 724, 725, 728–729 та 735 рр. При 
цьому арабські джерела зазначали, що 
араби неодноразово встановлювали свою 
політичну зверхність над аланами, якої 
ті намагалися позбутись на користь хоза-
рів [Баладзори 1927, 8; Григорьев 1876, 
53; Васильевский 1912, 387; Ибн ал-Асир 
1940, 22–23; Якуби 1927, 7, 25–26; Вос-
точные источники по истории Дагестана 
1980, 47; Артамонов 1962, 202–231; Куз-
нецов 1984, 103–115]. На думку сучасних 
дослідників, у цих повідомленнях йдеться 
насамперед про східних аланів, що прожи-
вали в районі Дар’яльского проходу, який 
під час арабо-хозарських війн набув осо-
бливо великого стратегічного значення для 
хозарів [Зетейшвили 1976, 85; Кузнецов 
1984, 103–104]. В.О. Кузнєцов наводить 
дані східних джерел, згідно з якими хоза-
ри, відновивши свої сили після поразки у 
війні з арабами в 734–737 рр., знову заво-
лоділи Аланією в 763 р. Це дало підстави 
дослідникові вважати, що Східна Аланія з 
734-го до 763 р. тимчасово перебувала під 
владою арабів-мусульман, а потім знову 
повернулася до складу Хозарської держа-
ви [Кузнецов 1984, 107]. 

Дані документа Шехтера дають нам 
підстави вважати, що східні алани до по-
чатку Х ст. були союзниками або васалами 
хозарів [Коковцов 1932, 116; Голб, Прицак 
1997, 136–137, 140–141]. Проте на почат-
ку правління хозарського царя Аарона, 
тобто під час другого перебування на па-
тріаршому престолі Миколи Містика між 
912 і 925 рр., цар східних аланів почав під-
тримувати Візантію, наслідком чого стало 
офіційне поширення християнства у Схід-
ній Аланії та вихід її з-під влади хозарів 
[Кулаковский 1898, 1–9]. Як свідчать Кемб-

риджський документ та ал-Масуді, в 932 р. 
Східна Аланія знову опинилася під владою 
хозарів [Коковцов 1932, 116; Голб, Прицак 
1997, 136–137, 140–141; Минорский 1963, 
204]. У середині Х ст. Костянтин Багряно-
родний зазначав, що правитель Аланії вже 
не жив у мирі з хозарами, але мав підтрим-
ку з боку візантійського імператора [Кон-
стантин 1991, 53]. Це може свідчити про 
вихід насамперед Східної Аланії з-під вла-
ди хозарів і об’єднання східних і західних 
аланів та створення незалежної держави 
Аланія.

Крім того, Феофан свідчить про те, що 
частина аланів, котрі проживали поруч з 
абазгами, в 717 р. мала політичну незалеж-
ність від хозарів і проводила самостійну 
політику [Чичуров 1980, 65–67]. На дум-
ку С.Г. Зетейшвілі та В.О. Кузнецова, тут 
йдеться про аланів Верхнього Прикубан-
ня, тобто західних аланів-асів [Зетейшвили 
1976, 81–84; Кузнецов 1984, 103]. Цілком 
можливо, що саме ці алани-аси згадуються 
в повідомленні Ібн ал-Асіра, згідно з яким 
у 721–722 рр. “тюрки”-хозари напали на 
аланів [Ибн ал-Асир 1940, 22–23]. Цілком 
можливо, що західні алани-аси у цей період 
намагались виступити на боці арабів проти 
хозарів, тому хозари здійснили випереджа-
ючий удар. Великий інтерес становить при-
пущення В.О. Кузнецова, побудоване на 
аналізі археологічного матеріалу, згідно з 
яким у верхів’ях Кубані катакомбні могиль-
ники зникли під час арабо-хозарських війн 
через міграцію туди хозарсько-булгарського 
населення [Кузнецов 1984, 113]. Очевидно, 
хозари та їхні союзники-булгари, намагаю-
чись послабити західнокавказьких аланів-
асів, здійснили похід на їхні володіння, 
внаслідок чого частину території Асії було 
заселено болгарами, які стали основою 
місцевого військового гарнізону хозарів, а 
частину аланів-асів було переселено хоза-
рами з верхів’їв Кубані до Лісостепового 
Подоння. Дані Кембриджського документа 
свідчать про те, що вже наприкінці ІХ ст. 
Асія воювала на боці Візантії проти хоза-
рів [Коковцов 1932, 116; Голб, Прицак 1997, 
136–137, 140–141]. Таким чином, західна 
частина північнокавказької Аланії – Асія 
могла бути залежною від хозарів терито-
рією з 722 р. до кінця ІХ ст.

Отже, Східна Аланія з середини 
 VII ст. до середини Х ст. була автономним 
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 державним утворенням у складі Хозар-
ського каганату. Аланів, насамперед схід-
них, що перебували під хозарським про-
текторатом, було об’єднано централізо-
ваною владою правителів. Так, ал-Масуді 
згадує царя аланів, який називається К.рк.
ндадж, що “є загальним ім’ям для всіх ца-
рів”. За словами ал-Масуді, цей “цар воло-
діє замками й місцями відпочинку й [час 
від часу] переїджає туди на проживання” 
[Минорский, 1963, 205]. Ал-Масуді також 
повідомляє, що цар аланів має могутність, 
силу та більший вплив, ніж інші царі [Ми-
норский 1963, 204]. Про царя аланів також 
згадує Ібн Русте, який повідомляє, що “цар 
аланів називається Б. гаір” і “це ім’я до-
дається до кожного з їхніх царів” [Минор-
ский 1963, 221]. Костянтин Багрянородний 
у середині Х ст. згадує “ексусіократора 
Аланії”, який був настільки могутнім, що 
міг загрожувати Хозарії (перепиняти шлях 
хозарам у їхньому просуванні до Саркелу) 
й так званим “кліматам” [Константин 1991, 
51–53]. На думку О.В. Гадло, “зміна титу-
латури правителя Аланії означала не лише 
посилення аланського об’єднання порівня-
но з іншими пов’язаними з каганатом полі-
тичними утвореннями Північного Кавказу, 
але було також відображенням соціальних 
процесів, що відбувалися усередині цього 
об’єднання, насамперед відриву аристо-
кратії пануючого племені (спільноти) від 
основного масиву своїх одноплемінників і 
перетворення її в єдину політичну надбу-
дову, що стояла над федерацією загалом” 
[Гадло 1994, 19]. Костянтин Багрянород-
ний говорить також про “архонта Асії”, 
який перебував у підлеглому становищі 
щодо аланського самодержця [Porphiro-
genitus 1829, 688]. Цілком можливо, що 
“архонт Асії”, згаданий Костянтином, міг 
відповідати “царям” арабських авторів, 
які посідали підлегле становище щодо 
верховного правителя аланів. Інформація 
про царя аланів міститься й у перському 
анонімному документі “Худуд ал-’Алам”, 
у якому повідомляється, що цар аланів є 
християнином і володіє 1000 великих по-
селень [Minorsky 1937, 161]. Таким чином, 
наявні відомості дозволяють припускати, 
що в середині Х ст. територію Аланії було 
об’єднано під єдиним началом. Особливий 
інтерес становить думка О.В. Гадло, згідно 
з якою в цей період “Аланія являла собою 

утворення, що повністю відповідало всім 
визнаним стандартам ранньосередньовіч-
ної (ранньофеодальної) монархії” [Гадло, 
1994, 165].

До числа автономних територій, що 
входили до складу Хозарського каганату, 
слід віднести Лісостепове Подоння – час-
тину “країни буртасів”, населену переваж-
но аланами-асами. Мусульманські джере-
ла свідчать про те, що буртаси перебували 
у підпорядкованому становищі щодо царя-
бека хозарів і в якості повинності мали 
виставляти військо в 10 тисяч вершників 
[Заходер 1962, 28]. Остання інформація 
свідчить на користь того, що тут ідеться 
саме про аланів Лісостепового Подоння, а 
не про інші етнічні групи Східної Європи. 
Лише алани, які компактно проживали в 
Подонні значним масивом, могли за вимо-
гою хозарських правителів виставити таке 
значне кінне військо. Цілком можливо, що 
в Лісостеповому Подонні проживало не 
одне, а кілька племен аланів-асів. Великий 
інтерес становить також повідомлення Ібн 
Русте, згідно з яким у буртасів не було єди-
ного князя, і це цілком зрозуміло, оскільки 
під буртасами мусульманських джерел слід 
розуміти не лише аланів Лісостепового 
Подоння, а й населення суміжних регіонів 
Східної Європи. Ібн Русте підтверджує те, 
що буртасам було властиве самоврядуван-
ня. За його даними, серед буртасів у кож-
ній місцевості були один чи два старці, які 
вершили справи (або суд) [Заходер 1962, 
246]. Цілком можливо, що до аланів-бурта-
сів Лісостепового Подоння хозарский уряд 
надсилав свого намісника-тудуна, присут-
ність якого обмежувала повноваження міс-
цевих вождів та  старійшин.

Що стосується періоду перебування 
аланів-асів Лісостепового Подоння у скла-
ді Хозарського каганату, то серед дослід-
ників з цього приводу немає суттєвих роз-
біжностей. Вони вважають, що переселен-
ня аланів-асів з Північного Кавказу до Лі-
состепового Подоння відбулося у першій 
половині VIII ст., що підтверджується не 
лише речовими комплексами, а й нумізма-
тичним матеріалом [Иченская 1982]. Саме 
це збіглося з процесом формування салтів-
ської археологічної культури. Проте щодо 
часу та причин  зникнення салтівських по-
селень у басейні Дону існують різні дум-
ки. Так, С.О. Плетньова та А.З. Винников 



Східний світ №2 200628

Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII–X ст.

вважають, що салтівські поселення в ба-
сейні Дону припинили своє існування на-
прикінці ІХ ст. внаслідок навали печенігів 
і це змусило аланів-асів переселитися на 
територію сусідніх слов’янських племен 
[Плетнева 1964, 24–33; Плетнева 1989, 283; 
Винников 1984, 72–128]. Про переселення 
аланів, носіїв особливого доліхокранного 
антропологічного типу, на територію сі-
верян можуть свідчити дані антропологіч-
них досліджень [Алексеев 1969, 191, 194]. 
М.І. Артамонов вважав, що алани Лісосте-
пового Подоння позначалися в кембридж-
ському документі як жителі країни Асія, які 
виступили на зламі ІХ–Х ст. проти хозарів, 
а тому зазнали нападу з боку хозарів і піс-
ля того шукали притулку у печенігів [Ар-
тамонов 1962, 358]. О.В. Гадло підтримав 
цю гіпотезу, але вважав, що в 913 р. цих 
асів, розгромлених хозарами, було пересе-
лено останніми знову до верхів’їв Кубані, 
звідкіля вони переселилися у VIII ст. [Гад-
ло 1994, 22]. Проте аналіз нумізматичного 
матеріалу з Верхнього Салтова дозволив 
О.В. Іченській зробити висновок, що зане-
пад салтівських поселень у Лісостеповому 
Подонні відбувся саме у другій половині 
Х ст. [Иченская 1982, 145–146]. Саме це 
дає можливість пристати до думки тих до-
слідників, які вважають, що салтівські по-
селення в Лісостеповому Подонні зникли 
внаслідок подій 965 р., які призвели до за-
непаду Хозарського каганату. О.Б. Голов ко 
вважає, що поселення аланів зазнали напа-
ду з боку торків-узів, які були союзниками 
Святослава у війні проти хозарів [Головко 
1999]. На думку Г.Є. Афанасьєва, посе-
лення аланів у Подонні зникли внаслідок 
слов’янської експансії. Дослідник (на 
основі факту зникнення катакомб у Кис-
ловодській котловині на початку VIII ст. і 
появи їх тут знову у другій половині Х ст.) 
зробив висновок про переселення аланів 
звідси до Середнього Подоння і подальше 
їхнє повернення на батьківщину після роз-
грому Хозарського каганату [Афанасьев, 
Рунич 2001, 236–239]. Цікаво, що на ймо-
вірність зворотного переселення аланів 
з Дону на Північний Кавказ вказував ще 
А. Гакстенгаузен, який робив посилання 
на грузинські літописи, але не називав їх 
[Кузнецов 1969, 300]. Проте А.Є. Аліхо-
ва засвідчила факт відселення частини 
носіїв лісостепового варіанта  салтівської 

 культури до правобережжя Середньої 
Волги після середини Х ст., а це дало їй 
підстави вважати, що частина аланів піс-
ля падіння Хозарського каганату просу-
нулась із Подоння на Північний Схід – на 
територію мордви-мокши [Алихова 1959, 
32; Алихова 1969, 5]. Таким чином, мож-
на констатувати, що алани Лісостепового 
Подоння, які до кінця зберігали вірність 
хозарам, після 965 р. переселилися у трьох 
напрямках: на Північний Захід, у середо-
вище слов’ян-сіверян; на Південь – на 
свою батьківщину на Північному Кавказі; 
на Північний Схід – на територію мордви 
на правобережжя Середньої Волги.

Не менш дискусійним питанням є пе-
ребування аланів Криму під хозарським 
протекторатом. С.Б. Сорочан та В.Є. На-
уменко висловили гіпотезу про існування 
хозарсько-візантійського кондомініуму в 
VIII–IX ст., що практично припускає від-
сутність хозарів у Криму в цей період [Со-
рочан 2003; Науменко 2004]. Проте дані 
археологічних розкопок та письмових дже-
рел спростовують це припущення. Як уже 
зазначалось, у Південно-Західному Криму, 
в Готії поруч з готами мешкали алани. Як 
свідчить “Житіє Іоанна Готського”, в 786–
787 рр. відбулося протистояння між хозар-
ською адміністрацією і місцевою владою 
Готії, що призвело до повстання проти хо-
зарів, яке очолив єпископ Іоанн Готський 
[Васильевский 1912, 396–417]. Очевидно, 
в адміністративному центрі Готії – Доро-
сі – перебував хозарський намісник-тудун. 
Хочеться також навести хрестоматійний 
приклад із твору Феофана, згідно з яким 
у 711–712 рр. навіть у Херсоні сидів хо-
зарський тудун [Чичуров 1980, 40–42, 64]. 
Звісно, якби хозарів не було на той час у 
Криму, то вони б не змогли призначити, 
хоча б тимчасово, своїх намісників у Хер-
соні та Готії.

Факт перебування хозарів на Кримсько-
му півострові підтверджується результата-
ми археологічних розкопок. О.Г. Герцен, 
внаслідок проведених розкопок середньо-
вічної фортеці Дорос-Мангуп, зробив ви-
сновок, що у фортеці протягом першої 
половини ІХ ст. проводилися ремонтні 
роботи, як і при будівництві хозарських 
фортець у Подонні та на Північному Кав-
казі. Це дало підстави дослідникові гово-
рити про тимчасове перебування хозарів 
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у  фортеці Дорос [Герцен 2002, 29–34]. З 
іншого боку, дослідження І.А. Баранова, 
О.І. Айбабіна та інших археологів дозво-
лили виявити на території Криму велику 
кількість пам’яток салтівської культури, 
а це може бути вагомим аргументом на 
користь того, що значна частина Криму 
протягом досить тривалого часу входила 
до складу Хозарського каганату [Баранов 
1990; Айбабин 1999, 171–224]. О.І. Айба-
бін, опираючись на дані листа Фотія та на 
дані археологічних розкопок на Боспорі, 
вважає, що вже в останній чверті ІХ ст. 
хозари втратили свою владу в Криму. По-
чаток же хозарської присутності на півост-
рові дослідник відносить до кінця VII ст. 
[Айбабин 1999, 171–224]. 

Звісно, без наявності міцного правлін-
ня та боєздатного війська хозари не змогли 
б утримати владу на величезній території 
Хозарського каганату. Про хозарське вій-
сько арабомовний автор першої полови-
ни Х ст. Ібн Русте повідомляв, що їхній 
цар “поклав на заможних і багатих із них 
обов’язок постачати вершників, скільки 
можуть вони за кількістю майна свого і за 
успішністю промислів своїх”, і при цьо-
му “кінське царське військо складалося із 
10 000 вершників, зобов’язаних до постій-
ної служби, які перебували на утриманні 
царя, що виставлялися людьми багатими 
як повинність” [Хвольсон 1869, 18]. Щодо 
перших, то ал-Масуді, арабомовний автор 
першої половини Х ст., зазначив, що “се-
ред царів Сходу немає жодного, крім царя 
хозарів, у якого б військо перебувало на 
утриманні” [Заходер 1962, 130].

До цих найманців ал-Масуді відніс му-
сульман ал-арсійа, вихідців із Хорезму 
(ватажок котрих обіймав посаду царського 
вазіра), з яких 7 000 чоловік воюють на ко-
нях разом з царем, озброєні луками та спи-
сами, вбрані у панцирі, шоломи та кольчу-
ги [Минорский 1963, 193–194]. Отже, це 
була важко озброєна кавалерія, яка існува-
ла у сармато-аланів догунських часів. Про 
військо хозарського царя, яке складалося 
з ал-арсіїв (ларісіїв), ал-Масуді згадує в 
інших своїх творах. Значення цих вої нів-
професіоналів для історії Хозарського 
каганату було настільки великим, що ака-
демік О. Пріцак навіть відвів їм провід-
ну роль у заснуванні міста Києва [Голб, 
Прицак 1997, 66]. Підставою для такого 

 припущення стала запропонована О. Прі-
цаком етимологія назви міста – Kuyaba, 
яка зустрічається в середньовічних араб-
ських текстах. О. Пріцак вбачає у першій 
частині цього топоніма ім’я хозарського 
вазіра хорезмійського походження (тобто 
представника ал-арсіїв) – Kuya, а в дру-
гій частині – східноіранський суфікс при-
кметників awa [Голб, Прицак 1997, 75–77]. 
Слід зазначити, що академік П.П. Толочко 
категорично не згоден із гіпотезою О. Прі-
цака [Толочко 1999, 34–54].

Проте хозари активно застосовували 
військовий потенціал не лише ал-арсіїв, 
а й аланів Північного Кавказу та Лісосте-
пового Подоння. Зокрема, слід відзначити 
провідну роль аланів Лісостепового По-
доння у формуванні збройних сил Хозар-
ського каганату. Алани донського лісосте-
пу, на відміну від своїх північнокавказь-
ких одноплемінників, з початку VIII ст. 
до другої половини X ст. перебували на 
постійній службі у хозарів. Тому особли-
вий інтерес становить висунута О.В. Гад-
лом та підтримана багатьма сучасними 
дослідниками гіпотеза, згідно з якою ала-
ни переселилися з Північного Кавказу до 
Лісостепового Подоння не стихійно – це 
було переселення, “цілеспрямовано вчи-
нене хозарським урядом” [Гадло 1984, 26]. 
Як вже зазначалося, це насамперед були 
вихідці із Західної Аланії – Асії, якій був 
притаманний певний сепаратизм. Отже, 
переселяючи аланів-асів до північно-за-
хідних районів Хозарського каганату, хо-
зари намагалися вирішити два завдання: 
по-перше – послабити на Північному Кав-
казі західне угруповання аланів-асів; по-
друге – за допомогою аланів-асів зміцни-
ти свої військово-політичні позиції серед 
місцевих слов’янських племен, які стали 
данниками хозарів. Політика переселень є 
дуже типовою для імперських формувань, 
до числа яких належала Хозарська держа-
ва за часів свого розквіту. 

Як уже зазначалося, багато дослідників 
історії Хозарського каганату підтримують 
гіпотезу, згідно з якою алани-аси Східної 
Європи значилися в мусульманських дже-
релах як буртаси [Афанасьев 1984]. З огля-
ду на це великий інтерес для нас становить 
інформація мусульманських авторів про 
буртасів. У своєму листі хозарський цар 
Йосип перелічує підвладні йому  народи, 
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серед яких він згадує народ бурт-с [Ко-
ковцов 1932, 98–102]. Дані мусульман-
ських авторів про буртасів, зібрані і систе-
матизовані Б.М. Заходером, доповнюють 
відомості Йосипа і дозволяють вбачати 
в буртасах той народ, володарі якого, за 
словами Ібн Русте, виставляють воїнів “як 
повинність” [Хвольсон 1869, 18]. Серед 
загальної інформації мусульманських ав-
торів про буртасів для нас великий інтерес 
становлять такі дані: 

– буртаси постійно воювали з булгара-
ми та печенігами;

– вони виставляли десять тисяч верш-
ників;

– буртаси – стійкі та хоробрі, у них до-
сконале обличчя та весь зовнішній вигляд;

– зброєю буртасів були два кинджали 
(дротики), сокира, лук; у них не було пан-
цира та кольчуги;

– конем у них володів не кожен, а лише 
той, хто мав певне майно [Заходер 1962, 
27–28; Хвольсон 1869, 19–21].

Таким чином, є підстави вважати, що 
один із князів буртасів був васалом хозар-
ського кагана і у разі війни мав виставити 
велику дружину воїнів, яка мала склада-
тись з легкої кавалерії та піхоти.

Якщо вважати буртасів за аланів, то 
великий інтерес для нас становлять дослі-
дження, проведені в Лісостеповому Подо-
нні (там з початку VIII ст. перебували алан-
ські переселенці з Північного Кавказу). 
С.О. Плетньова зазначила, що “це населен-
ня відігравало в каганаті роль своєрідного 
козацтва”, основною функцією якого була 
“не охорона кордонів, а втілення в життя 
наступальної політики каганату щодо за-
хідних та північно-західних сусідів” [Плет-
нева 1989, 282]. Аналогічної думки дотри-
мується Г.Є. Афанасьєв, який вважає, що 
алани верхів’їв Сіверського Дінця, Оскола 
та Середнього Дону будували свої форте-
ці, захищаючись від слов’ян, небезпека з 
боку яких постійно зростала [Афанасьев 
1993, 4–12]. З огляду на це С.О. Плетньова 
зазначила, що “відомо 10 таких городищ, 
причому сім з них зосереджено у верхів’ях 
Сіверського Дінця”, вони “розташовані 
там на відстані 10–20 км одне від одного 
і є фактично цілісною лінією міцних укрі-
плень” [Плетнева 1989, 7]. Г.Є. Афанасьєв 
нарахував у цьому районі аж 20 городищ 
салтівської культури [Афанасьев 1987, 89]. 

За розробленою Г.Є. Афана сьєвим кла-
сифікацією, ці городища можна поділити 
на 4 типи, згідно з тим, як саме вони ви-
користовувались у ролі фортифікаційних 
укріплень. Особливий інтерес становлять 
городища 4-го типу, “які не мали генетич-
них зв’язків з городищами трьох типів ні 
в архітектурному вирішенні організації 
оборони, ні в конструктивних особли-
востях стін (панцирна кладка із кам’яних 
блоків або цегли, дерев’яні конструкції 
тощо)”. До цих споруд належить і горо-
дище у Верхньому Салтові на території 
Харківської обл. Г.Є. Афанасьєв вважає, 
що найбільш близькі паралелі “дозволя-
ють говорити про візантійські витоки ар-
хітектури цих фортець” [Афанасьев 1987, 
89–132]. За спостереженнями дослідника, 
городища 1–3-го типів не використовува-
лися “для влаштування постійних жител”, 
а для городищ 4-го типу була характерною 
тенденція до “використання площ фортець 
для забудови” [Афанасьев 1987, 137–138]. 
Г.Є. Афанасьєв зазначає, що західніше від 
Верхньосалтівського городища, яке він 
відносить до городищ 4-го типу, було зна-
йдено пам’ятники роменської культури. 
Саме це дозволило досліднику зробити ви-
сновок, що “таке розміщення городищ 4-го 
типу виключно в прикордонних зі слов’ян-
ськими землями районах салтівської тери-
торії дозволяє бачити в їхньому створен-
ні цілеспрямовані державні дії з метою 
зміцнення найвідповідальніших рубежів 
оборони” [Афанасьев 1987, 140]. В.О. Іва-
нов, на відміну від більшості дослідників, 
вважав, що салтівські городища в басейні 
Сіверського Дінця було збудовано не для 
захисту від нападків слов’ян, а як систему 
оборони проти печенізької загрози із за-
ходу, яка на початку Х ст. стала реальною 
[Іванов 1995–1996, 89].

Військова справа аланів Лісостепово-
го Подоння, їхнє озброєння, структура та 
соціальний склад війська майже з момен-
ту відкриття Верхньосалтівського ката-
комбного могильника були завжди в цен-
трі уваги дослідників. Дослідженням цих 
питань займались В.А. Бабенко [Бабенко 
1910, 12, 26], В.В. Аренд [Arendt 1934, 48–
68], А.А. Захаров [Zakharov 1934, 6–47], 
М.Я. Мерперт [Мерперт 1955, 143–151], 
Б.А. Шрамко [Шрамко 1962, 282–283] та 
С.О. Плетньова [Плетнева 1967, 158, 162–
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170; Плетнева 1989, 273–282]. Проте най-
більш детально розглянув їх у своїй статті 
А.В. Криганов. Це пов’язується з тим, що 
протягом останніх десятиліть колекція 
аланського озброєння значно збільшила-
ся – при написанні статті було використа-
но матеріали понад 280 поховальних комп-
лексів зі зброєю [Криганов 1993, 52–62]. 
Підсумовуючи свої спостереження щодо 
видів озброєння аланів Лісостепового По-
доння, А.В. Криганов дійшов висновку, 
згідно з яким “за своїм складом комплекс 
бойових засобів аланів Подоння є харак-
терним для легкоозброєного війська”; його 
представлено бойовими сокирами, луками 
та стрілами, шаблями та кінською збруєю 
[Криганов 1993, 58].

Щодо інтерпретації видової структури 
війська аланів Лісостепового Подоння іс-
нує кілька підходів. На думку В.А. Бабенка, 
салтівське військо складалося з озброєної 
сокирами й кинджалами піхоти і кавалерії, 
озброєної шаблями й списами [Бабенко 
1914, 443]. Аналогічних поглядів дотриму-
ється також А.В. Криганов, який зазначив, 
що алани майже не послуговувалися спи-
сами під час бойових дій [Криганов 1993, 
59]. Іншої думки з цього приводу дотри-
мувались М.Я. Мерперт та С.О. Плетньо-
ва, які вважали, що все салтівське (в тому 
числі аланське) військо було виключно 
кінним [Мерперт 1955, 143–151; Плетнева 
1967, 168]. На нашу думку, більш аргумен-
тованим є перше припущення, на користь 
якого може свідчити те, що у ранньосеред-
ньовічних кочовиків піхота існувала перш 
за все для несення гарнізонної служби у 
фортецях [Криганов 1993, 59]. 

Що ж до соціального складу війська 
аланів Лісостепового Подоння, то на сьо-
годні це питання залишається найменш 
розробленим. Причина цього або в обме-
женій кількості матеріалу, або ж в мето-
дологічному підході. Ще на початку ро-
боти над Верхньосалтівським комплексом 
В.А. Бабенко висловився на користь існу-
вання в салтівців “особливого військово-
го класу” [Бабенко 1914, 439]. Очевидно, 
таке припущення базувалося на пошире-
них тоді серед дослідників індоіранського 
суспільства уявленнях про існування трьох 
стратів, з яких найбільш привілейованим 
була військова аристократія. В радянський 
період усі питання соціальної історії роз-

глядалися з позицій класового підходу. 
Тому М.Я. Мерперт визначив салтівське 
військо як привілейовану соціальну гру-
пу – дружину, у якій існувала майнова 
диференціація. Дослідник розглядав сус-
пільство аланів Лісостепового Подоння як 
спільноту, у якій ще панували родові від-
носини, а це виключало поголовне озбро-
єння населення [Мерперт 1955, 141–142]. 
Схожих поглядів дотримується і А.В. Кри-
ганов, який вважає, що “за середньовіччя 
піші військові формування складались, як 
правило, з ополчення, тобто представників 
переважно рядового населення” [Крига-
нов 1993, 59]. С.О. Плетньова, аналізуючи 
поховання воїнів у сусідньому з Верхнім 
Салтовом Дмитрівському могильнику, ді-
йшла досить цікавого висновку, згідно з 
яким у хозарському прикордонні жили 
сім’ї, усе чоловіче населення яких відбува-
ло військову службу, до того ж воєнізація 
населення торкнулася не лише чоловіків, 
а й жінок, деякі з яких поховані зі збро-
єю, воїнськими поясами, збруєю та коня-
ми [Плетнева 1989, 278]. Великий інтерес 
становить походження шкіряних поясів 
з металевими бляшками, які знаходили в 
чоловічих і жіночих похованнях катакомб-
них могильників лісостепового Подоння. 
За спостереженнями С.О. Плетньової та 
Т.І. Макарової, шкіряний пояс з метале-
вими бляшками був для аланів ознакою 
військової доблесті і з часом замінював-
ся іншим – з більшою кількістю бляшок, 
що свідчило про заслуги воїна [Макаро-
ва, Плетнева 1983, 62–77; Плетнева 1989, 
280–281].

Таким чином, є підстави вважати, що 
алани Лісостепового Подоння у VIII–X ст. 
відбували військову службу, охороняю-
чи північно-західні рубежі Хозарського 
каганату. Про це свідчить досить велика 
кількість фортець у басейні Сіверського 
Дінця. Згідно з цим військо аланів мало б 
складатись не лише з легкої кавалерії, а й 
з піхоти. Коли наставали тяжкі часи, то до 
війська долучались і жінки.

Аналогічним чином можна охаракте-
ризувати військову справу північнокав-
казьких аланів, із середовища яких похо-
дили алани-аси Лісостепового Подоння. 
При цьому слід враховувати те, що західні 
 північнокавказькі алани-аси вже наприкін-
ці ІХ ст. могли відокремитись від хозарів, а 
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в першій половині Х ст. влада хозарів роз-
повсюджувалась переважно на східне угру-
повання аланів. Ал-Масуді повідомляє, що 
цар аланів вирушив у похід з 30 тисячами 
вершників [Минорский 1963, 205], а це 
підтверджує, що його військо складалося з 
представників декількох племен. Крім ка-
валерії, північнокавказькі алани могли за-
діяти піхоту, яка мала відбувати гарнізонну 
службу у фортецях. Про наявність великої 
аланської фортеці в районі Дар’яльського 
проходу, що мав дуже важливе стратегіч-
не значення, може свідчити повідомлення 
ал-Якубі. Ал-Якубі зазначає, що в 728–
729 рр., під час чергової арабо-хозарської 
війни, арабський полководець Маслама 
вторгся через Дар’яльський прохід до Пів-
нічного Кавказу. Проте вирішальної битви 
між супротивниками не відбулося, і тому 
головним результатом цього походу було 
те, що араби захопили у хозарів фортецю 
“Ворота Аланів” [Якуби 1927, 7]. Ат-Таба-
рі та Ібн ал-Асір повідомляють, що в 735 р. 
арабський полководець напав на Аланію і 
захопив три фортеці, очевидно в районі 
Дар’ялу [Восточные источники по исто-
рии Дагестана 1980, 47].

Дані письмових джерел, археологічних 
та антропологічних досліджень свідчать 
про те, що певний прошарок іраномовно-
го населення за хозарських часів мусив 
зберегтися також у степах Дніпровсько-
Донського міжріччя. Тому для нас великий 
інтерес може становити військова справа 
степового осілого салтівського населен-
ня. На нашу думку, найбільший генетич-
ний зв’язок з сармато-аланами догунської 
епохи і ранньосередньовічними аланами 
Північного Кавказу мало населення, яке в 
VIII–X ст. проживало в районі середньої 
течії Сіверського Дінця. У цьому районі 
зафіксовано декілька городищ салтівської 
культури, що свідчить про наявність сто-
рожової гарнізонної служби, яку відбу-
вало місцеве населення. На велику увагу 
заслуговують спостереження дослідника 
цих пам’яток В.К. Міхєєва, який зазначив, 
що городища біля сіл Маяки, Сидорово, 
Теплинське, Святогорське, Тетянівське, 
Кіровське належали до поселень із земля-
ними валами, захищених дерев’яними сті-
нами, котрі утворювали зовнішний і вну-
трішній панцирі [Михеев 1985, 23]. До-
слідник вважає, що такі стіни  покривались 

зовні глиною та білились, а це, на його 
думку, свідчить “про існування зв’язків 
у царині містобудування між болгаро-
аланами Подоння і північнокавказьким 
та дагестанським населенням” [Михеев 
1985, 23]. Якщо не торкатись останньої 
аналогії, то можна помітити, що за своїми 
конструктивними особливостями салтів-
ські городища середньої течії Сіверського 
Дінця відрізнялись від відомих кам’яних 
фортець Лісостепового Подоння. Про-
те, як і городища 4-го типу лісостепового 
варіанта салтівської культури [Афанасьев 
1987, 137–138], городища у районі серед-
ньої течії Сіверського Дінця, розташовані 
біля сіл Маяки, Сидорово та Богородичне 
(Теплинське), мали хоча й невелике, проте 
постійне населення. Про це можуть свід-
чити зольники та культурний шар від 40 до 
75 см на території Маяцького городища; 
напівземлянка та культурний шар від 50 до 
80 см у Сидоровському городищі; а також 
наявність форпосту (“невеликого відо-
кремленого куполоподібного пагорба”) на 
території Теплинського городища [Михеев 
1985, 12–13, 19–20, 21]. Очевидно, у цих 
городищах постійно перебували військові 
гарнізони, в обов’язок яких входило охоро-
няти західні кордони Хозарського каганату 
від нападів печенігів та інших кочівників.

Що стосується озброєння місцевого на-
селення, то В.К. Міхєєв не бачить великої 
різниці між видами озброєння осілого на-
селення степової і лісостепової зони ба-
сейну Сіверського Дінця, які він відносить 
до одного комплексу. Крім цього, дослід-
ник висловив припущення про те, що ви-
роби з металів (в тому числі і зброя) могли 
виготовлятись і місцевими ремісниками. 
Про це, на його думку, свідчить знайдене 
в Маяках житло № 4 [Михеев 1985, 89]. За 
спостереженнями В.К. Міхєєва, салтівські 
майстри виготовляли шаблі, бойові соки-
ри, наконечники списів та дротиків, бойо-
ві ножі та кинджали, обушки. Окрім того, 
на території салтівських поселень уздовж 
всієї течії Сіверського Дінця знаходили ву-
дила та стремена [Михеев 1985, 90–92]. З 
огляду на це можна висловити припущен-
ня, що військо осілого населення середньої 
течії Сіверського Дінця складалось, як і в 
Лісостеповому Подонні, з легкої кавалерії 
та піхоти, бо місцеві гарнізони мусили від-
бувати прикордонну гарнізонну службу.
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У генетичному зв’язку з салтівським 
населенням басейну Сіверського Дінця 
мало перебувати і населення Саркелу – хо-
зарської фортеці, розташованої на лівому 
березі Нижнього Дону. Дуже поширеною 
є думка, згідно з якою візантійці збуду-
вали Саркел як фортецю від наскоків су-
сідів Хозарського каганату, якими могли 
бути руси, печеніги, мадяри [Артамонов 
1962, 301–302]. Досліджуючи матеріали 
Лівобережного Цимлянського городища, 
тобто Саркелу, М.І. Артамонов дійшов ви-
сновку, що “безпосередніми виконавцями 
будівельних робіт у Саркелі, безумовно, 
були представники місцевого населення”. 
На думку дослідника, “присланий візан-
тійським імператором на прохання хозар 
Петрона та прибулі з ним візантійські спе-
ціалісти, найвірогідніше, були радниками 
хозарів”. На користь цього припущення 
свідчать місцеві традиції будівництва – за 
наявності візантійських канонів забудови 
міст та фортець [Артамонов 1962, 301–
302]. Цілком вірогідно, що до будівництва 
Саркельської фортеці могли долучатися 
місцеві алани. Про це свідчать особливос-
ті похоронного обряду й антропологічного 
типу населення, що залишило після себе 
найбільш ранні поховання салтівського 
типу у Саркелі. Їх було представлено пере-
важно похованнями в ґрунтових ямах круг-
лої форми, хоча зустрічались ґрунтові по-
ховання зливківського типу у прямокутних 
ямах. Серед поховань круглої форми були 
як індивідуальні, так і колективні похован-
ня. При цьому чоловіків було поховано у 
прямому положенні на спині, а жінок – у 
зігнутому положенні на боці, тобто як у 
багатьох катакомбах Північного Кавказу 
та Лісостепового Подоння. До хозарського 
періоду також належать два поховання в 
підбоях, у яких підбої було вирито в стін-
ках залишеної напівземлянки [Артамо-
нова 1963, 12–14, 20; Плетнева 1984, 11]. 
Це знаходить аналоги в місцях розселення 
аланів у Лісостеповому Подонні [Плетнева 
1989, 65–67]. Крім того, на території Сар-
келу було знайдено зруйноване салтівське 
поховання в катакомбі, а неподалік – на 
протилежному березі Дону біля Правобе-
режного Цимлянського городища – було 
виявлено катакомбний могильник салтів-
ського типу [Артамонова 1963, 20; Арта-
монов 1963, 6]. Як відзначив В.В. Гінзбург, 

краніологічні серії із салтівських поховань 
Саркелу знаходять аналоги серед черепів як 
Зливківського могильника, так і серед серій 
верхньосалтівського доліхо-мезокранно-
го типу [Гинзбург 1963, 262–264]. Все це 
дає підстави стверджувати, що салтівське 
населення початкового періоду існування 
Саркелу не було однорідним і складалося 
переважно з вихідців з північнокавказької 
Аланії [Бубенок 2001].

За спостереженнями М.І. Артамоно-
ва, від самого початку існування фортеці 
населення Саркелу складалось із двох ет-
нографічних груп. Перша – це осіле на-
селення, носії салтівської культури, котрі 
проживали у західній, найбільш доступній 
частині фортеці. Що ж до другої групи 
населення Саркелу, то вона досить три-
валий час зберігала пережитки кочового 
побуту. Кочівники проживали у східній, 
найменш доступній частині фортеці. На 
думку М.І. Артамонова, ці кочівники були 
військовим гарнізоном фортеці і залиши-
ли після себе, на відміну від салтівців, не 
ґрунтовий, а курганний могильник [Арта-
монов 1962, 308]. С.О. Плетньова вважає, 
що в Саркелі ця частина населення склада-
лася з прийнятих на службу до хозарів узів 
та печенгів [Плетнева 1990].

Таким чином, у хозарську епоху алано-
болгарське населення Саркелу, на відмі-
ну від аланів басейну Дону та Сіверсько-
го Дінця, не посідало вагомих позицій у 
війську хозарів на західних кордонах їх-
ньої держави. Це можна пояснити рівнем 
озброєн ня, яким доцільно було послуго-
вуватися у степу. Цілком вірогідно, що 
це салтівське військо могло складатися з 
піхоти та навіть не з легкої кавалерії. Про 
їхню бідність та підневільне становище 
свідчить те, що житла салтівців було роз-
ташовано у західній, найбільш доступній 
частині фортеці. Провідна роль у степах 
навколо Саркелу мала належати кавале-
рії, переважно легкій, і тому військовий 
гарнізон кочівників знаходився у східній, 
найбільш захищеній частині саркельської 
фортеці, а поза ме жами фортеці і кочівни-
ки залишили курганний могильник.

Інша ситуація склалася у басейні Сі-
верського Дінця та Середнього Дону. Вій-
сько місцевих аланів та болгар складалося 
з легкої кавалерії та піхоти, яку доцільно 
було використовувати не лише для  захисту 
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фортець, а й у відкритому бою в зоні лісо-
степу, де місцевість відзначається різно-
манітністю ландшафту. Що ж до війська 
ал-арсіїв – воно складалося з важкої кава-
лерії, озброєної списами та луками і захи-
щеної шоломами, панцирами та кольчуга-
ми, витоки якої сягають догунських часів. 
Саме так було озброєно сарматів та аланів 
за часів пізньої античності. З огляду на те 
що основу війська середньовічних кочів-
ників становила легка кавалерія, озброєна 
луками, щаблями та іншою зброєю, стає 
зрозуміло, чому хозари використовували 
ал-арсіїв як свою ударну силу.

Підсумовуючи, слід зазначити, що при-
клад аланів-асів дозволяє припускати, що 
за часів раннього середньовіччя війська 
Хозарського каганату формувались за ет-
нічною ознакою. Причому військо набира-
лося з підкореного населення примусово. 
Проте в Хозарському каганаті існували й 
загони військових найманців – ал- арсіїв, 
хорезмійців сармато-аланського похо-
дження. Тому намагання хозарів активно 
використовувати військовий потенціал 
саме аланів можна пояснити тим, що сар-
мато-аланські племена були попередни-
ками тюрків у євразійських степах. Вони 
створили і розвинули кавалерію. “Іран-
ці, – за словами Г.В. Вернадського, – про-
тиставили важку кавалерію, озброєну ме-
чем та списом як основною зброєю, і легку 
кавалерію, озброєну луком та стрілами” 
[Вернадский 1997, 116]. Ці традиції було 
запозичено і вдосконалено за часів серед-
ньовіччя кочівниками алтайського похо-
дження. Проте після навали гунів нащадки 
сармато-аланів проживали переважно не в 
степовій зоні, а в горах Криму, Кавказу, на 
землях донському лісостепу. Наявність но-
вих умов сприяла розвиткові серед аланів 
також і пішого війська. Таким чином, вій-
ськові об’єднання аланів можна було заді-
яти у різноманітних військових операціях. 
Цим і скористались насамперед хозари. 

До числа примусових обов’язків підко-
рених хозарами народів слід також відне-
сти існування шлюбів, що укладалися хо-
зарським каганом та царем (беком) з дочка-
ми підвладних хозарам народів. За даними 
ал-Масуді, хозарський каган перебував у 
палаці царя-заступника і з ним проживали 
25 дружин – відповідно до кількості під-
корених хозарами народів  [Заходер 1962]. 

Аналогічні шлюби укладали і хозарські 
царі – заступники кагана. Про це йдеться, 
наприклад, у Кембриджському докумен-
ті, де згадується факт подальшого пере-
ходу царя аланів під протекторат Візантії 
на початку X ст. і подальша його відмова 
від союзу з цією християнською державою 
на користь хозарів. Унаслідок цього хозар-
ський цар Аарон оженив свого сина Йоси-
па, майбутнього правителя хозарів, на доч-
ці підкореного царя східних аланів [Голб, 
Прицак 1997, 136, 141]. Таким чином, за 
допомогою своїх дружин-заручниць хозар-
ські правителі намагались утримати свою 
владу. У зв’язку з цим досить проблема-
тично вважати хозарів за етнічну спіль-
ноту, якій була притаманна така риса, як 
ендогамія. Слід додати, що екзогамія мо-
гла поширитися не лише серед хозарської 
верхівки, а й серед тієї частини хозарів, які 
прийняли іудаїзм. Насамперед про це свід-
чать імена тюркського походження, при-
сутні в переліку авторів т. зв. “Київського 
листа хозарських євреїв”, який О. Пріцак 
датує початком Х ст. [Голб, Прицак 1997, 
53–61].

Крім того, слід звернути увагу на те, що 
алани посідали вагомі позиції в економіці 
Хозарського каганату. За спостереження-
ми В.К. Міхєєва, постійними мешканцями 
околиць Верхнього Салтова були воїни-
землероби. Дослідник обґрунтовано вва-
жає, що ці алани ще на Північному Кав-
казі перейшли від кочового скотарства до 
землеробства і тому землеробство було 
основою економіки у цьому регіоні Хо-
зарського каганату [Михеев 2004, 90–91]. 
Слід зазначити, що таке ж значення мало 
земле робство і для аланів Північного Кав-
казу [Кузнецов 1971]. Крім того, поселення 
аланів на Північному Кавказі та в Подонні 
були великими ремісничими центрами, де 
вироблялася зброя, керамічний посуд, зна-
ряддя праці, а це відігравало значну роль в 
економіці Хозарського каганату [Кузнецов 
1971; Михеев 2004].

Велике значення в економіці Хозарсько-
го каганату мала торгівля. А.П. Новосель-
цев вважав, що торгівлю в Хозарському ка-
ганаті було зосереджено переважно в руках 
єврейських купців-раданітів [Новосельцев 
1990, 116]. Проте це не означає, що алани 
не були задіяними у міжнародній торгів-
лі. Нумізматичний матеріал з Верхнього 
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Салтова містить велику кількість монет з 
території Арабского халіфату та Візантії 
[Иченская 1982]. Але багато з цих монет 
було знайдено в похованнях, вони мали 
отвори, що свідчить про недостатній роз-
виток товарно-грошових відносин у ала-
нів Лісостепового Подоння. Якщо вбачати 
в аланах Лісостепового Подоння жителів 
країни буртасів, то слід звернути увагу на 
повідомлення мусульманських авторів, 
згідно з якими з країни буртасів вивозили 
хутра чорної та червоної лисиці, відомі в 
мусульманських країнах як ал-буртасі-
йа [Заходер 1962, 242]. Якщо припусти-
ти, що з самоназвою східноєвропейських 
аланів-асів була fаrd-as (буртас) – “аси, 
які обслуговують переправи” – [Бубенок 
1997, 123–137], то є підстави вважати, що 
ці алани, обслуговуючи переправи через 
річки у Східній Європі, були активно за-
діяними у трансконтинентальній торгівлі. 
Аналогічним чином можна охарактеризу-
вати позиції у міжнародній торгівлі аланів 
Північного Кавказу, які проживали біля 
важливого для комунікацій Дар’яльського 
проходу [Кузнецов 1971]. Проте ранньосе-
редньовічні джерела не містять інформації 
про аланських купців у хозарський період, 
хоча за часів розвиненого середньовіччя у 
наративних текстах аланські купці згаду-
вались досить часто. Це можна пояснити 
тим, що лише тоді, коли на Північному 
Кавказі утворилася самостійна держава 
Аланія, цей більш високий етап у соціаль-
ному розвитку аланів сприяв виділенню з 
їхнього середовища професійних купців, 
які обстоювали не лише свої особисті ін-
тереси, а й державні. 

Таким чином, алани і споріднені з ними 
етнічні групи досить вдало вписалися 
в соціальну структуру хозарського сус-
пільства. Найвищий щабель у соціальній 
ієрархії хозарського суспільства посідав 
харизматичний клан кагана, до того ж іно-
земного походження. Представники хозар-
ського етносу посідали панівне становище 
в суспільстві, хоча при цьому принцип ен-
догамії міг порушуватись. І родина кагана, 
і самі хозари – як панівна верства суспіль-
ства – попри існування міст у державі, на-
магалися зберігати традиції попереднього 
кочового способу життя. У залежному ста-
новищі від хозарів були народи або етнічні 
групи, які передували появі хозарів у Схід-
ній Європі та на Кавказі. Насамперед до 
їхнього числа слід віднести аланів Північ-
ного Кавказу та Лісостепового Подоння. 
Вони були даниками хозарів та займали-
ся, переважно напівкочовим скотарством 
і землеробством та становили основу хо-
зарського війська у разі війни. Найнижчий 
щабель у соціальній ієрархії хозарського 
суспільства посідали раби іноземного по-
ходження. Все це дозволяє вважати, що хо-
зари навіть в X ст. продовжували зберігати 
багато традицій кочового суспільства. З ін-
шого боку, існування у хозарів війська най-
манців із числа ал-арсіїв, запровадження 
інституту намісників-тудунів та інше до-
зволяє вважати, що хозарське суспільство 
у своєму розвитку уже до певної міри віді-
йшло від того рівня, коли родові відносини 
були домінуючими. Взаємовідносини хо-
зарів із залежними народами, в тому чис-
лі й з аланами, базувалися на  принципах 
васалітету.
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З ПРИМІТКОЮ “Із збірки казок “Тися-
ча днів і ще один”. Вільно переробив 

Іван Франко” у львівському журналі “Дзві-
нок” був надрукований початковий варіант 
нової поеми “Абу-Каземові капці”. Того ж 
1895 р. завдяки старанням заснованого у 
Львові Руського педагогічного товариства 
цей твір вийшов окремою книжкою. А че-
рез чотири роки Франкова поема під ав-
торським псевдонімом І. Мирон з’явилася 
друком у Черкасах, щоправда з чималими 
мовними правками. Участі в цій справі її 
автора не зафіксовано.

Другу львівську публікацію свого 
твору, або перше видання поеми окре-
мою книжкою, Франко разом з іншими 
друкованими подарунками відправив до 
Москви А. Кримському. Й у листі (28 бе-
резня 1896 р.) “дуже” дякував “дорогому 
другові” з міста Лева за надіслані книжки, 
“надто” – за “Абу-Каземові капці”: “Що за 
гарна річ! І вірші які легкі та плавні!” А 
у примітці зазначив: “Дам про них рецен-
зію неодмінно”. Тим паче що “нарешті ж 
за два місяці стануся паном своєму часові” 
(закінчить навчання в Московському уні-
верситеті. – О.В.), а “зараз... страх як ніко-
ли”. Ще в листі відразу й чесно сказав, так 
би мовити, про крапельки дьогтю в бочці 
меду: “східні слова дуже перекручено” 
(й навів два приклади) [Кримський 1973, 
234–235].

Згодом (21 серпня 1896 р.) Кримський, 
як і обіцяв, повідомив автора згаданого 
твору, що вже написав “дуже довгу рецен-
зію (або, коли хочете, розбір)” для львів-
ського часопису “Зоря” (1880–1897). Спо-
дівається, що в числі 16-м почне публіку-
ватися [Кримський 1973, 247].

Та в очікуваному номері рецензія не 
була вміщена. Можливо, тому 20 вересня 
А. Кримський удався до редактора “Зорі” 
В. Левицького з листом, у котрому виказав 
своє бажання знати, яка доля надісланої 
в липні “довгої рецензії” на твір І. Фран-
ка. Ще й наголосив: “Нею... цікавлюсь 

 особливо”, оскільки вона “із обсягу” його 
ж “спеціальності – орієнталістики” [Крим-
ський 1973, 251].

Очевидно, рецензія тоді вже була підго-
товлена до друку, бо у жовтні з’явилася на 
сторінках двотижневого журналу “Зоря” 
(1896, ч. 19, с. 376–378; ч. 20, с. 399–400).

Франка, безсумнівно, вона порадува-
ла. Й він не приховував своїх почуттів, що 
його поема зі східної тематики дочекалася 
“дуже похвальної оцінки і подрібного роз-
бору з боку чоловіка, що більше всіх ін-
ших українців тямить у східних мовах та 
письменствах”. І називає ім’я Агатангела 
Кримського як “професора арабської мови 
в Лазаревськім інституті в Москві”. Фран-
ко був задоволений і тим, що Кримський 
висловився “дуже прихильно про загаль-
ний колорит” українського твору на основі 
арабської казки і “про ту основну думку”, 
яку український поет прагнув “віднайти в 
тім оригіналі, що з нього взята його  канва”.

Цілком спокійно Франко поставився до 
вказаних Кримським допущених автором 
мовних похибок з царини орієнталістики. З 
цього приводу Франко об’єктивно визнав, 
що в наявні у його творі помилки “легко 
було впасти чоловікові, не вченому в араб-
ській мові”. І, за його ж словами, зазначені 
Кримським неточності він “здебільшого 
повиправляв” [Франко 1976, 295].

У тому нескладно переконатися, коли 
уважно перечитати третю львівську публі-
кацію в новій редакції означеної Франко-
вої поеми, або друге її видання окремою 
книжкою, здійснене 1902 р. тим же Русь-
ким педагогічним товариством. Уміщено 
й “Переднє слово” її автора, й узяту для 
“дослівного перекладу” прозову оповідь 
про “капцюгани” Каземові “Історія пари 
пантофлів” із уже згаданої німецької збір-
ки арабських казок “Tausend und ein Tag...” 
(“Тисяча і один день”), яка 1835 р. вийшла 
у світ. Її у Відні 1894 р. Франко вперше 
побачив і перечитав. А взагалі, за слова-
ми Франка, зі східними мотивами свого 
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 майбутнього твору він познайомився, коли 
ще був учнем IV класу Дрогобицької гім-
назії [Франко 1976, 295–296].

У рецензії Кримський насамперед від-
значив, що “високий несумнівний Франків 
талант”, визнаний і за межами галицько-
го краю, “поклав свою блискучу печать і 
на тім ніби дитячім писанні” [Кримський 
1972, 456]. Він упевнений, що Франкову 
поему, написану на основі арабської казки, 
охоче прочитають і дорослі. Коротко ви-
кладає її сюжетні перипетії: у Багдаді жив 
багатий, але дуже скупий торговець Абу-
Касим, який через свою скнарість одягався 
як останній злидар, його надто розтоптані 
“шкарбани – пантофлі (“капці” – по-га-
лицьки)” навіть увійшли в прислів’я про 
гидкі звички. 

Автор розбору милується майстерним 
віршуванням поета, який колоритно сло-
вом малює всякі лихі пригоди, що ставали-
ся з тими капцями, котрі врешті-решт при-
звели персонажа твору до повної втрати 
всього набутого скарбу. Він став аскетич-
ним старцем, дервішем, “турецьким свя-
тим”. І рецензент не пропустив моменту, 
щоб не без іронії закинути поетові цей la-
psus calami (тобто оту описку): “Яка ж там 
Туреччина з Багдада, особливо за халіфів!” 
Та відразу виявив милість, бо, мовляв, 
“для нашого простого народу все мусуль-
манське є заразом і турецьке” [Кримський 
1972, 461].

З даного приводу висловився також 
Франко. Йдеться про останній рядок його 
поеми, де стверджується, що Абу-Касим 
“турецьким став святим”. І Франко відпо-
відає на закид Кримського, який зводився 
до того, що “у часах халіфів” (а саме про 
цей період мовиться у творі) історично не 
годиться говорити про “турецьких святих” 
на арабських землях, бо тоді вони не були 
завойовані.

Чому ж Франко залишив означену у 
своєму творі фразу і у третій львівській 
публікації, і в наступних виданнях? Пояс-
нював тим, що в названій фразі характери-
зується “не час події, а наше народне ро-
зуміння її”, тобто “турецький святий у на-
шій і польській народній приказці значить 
голяка, чоловік без маєтку (goły jak turecki 
święty)”. Франко визнав, що в історично-
му аспекті стосовно Абу-Касима “ся фра-
за – анахронізм”, одначе для українця чи 

поляка вона ясно визначає те становище, в 
якому головний персонаж поеми “опинив-
ся”. Й узагалі всій поемі “дає значення по-
казу: як то чоловік сходить на “турецького 
святого” [Франко 1976, 351, 299].

На погляд Кримського, “Франків твір 
може вважатися цілком” оригінальним, 
його автор узяв із арабської казки “самі-
сіньку фабулу”, яку “прибрав у прекрас-
ну поетичну форму, надав їй великого 
драматичного і психологічного інтересу, 
закрасив іще й гумором, і збудував на не-
претензіональному” чужому сюжеті “са-
мостійний твір, високоестетичний, висо-
кої художницької вартості”. Як здається 
Кримському, своїй оригінальності озна-
чена поема завдячує і тим, що Франко, 
відображаючи окремі моменти арабського 
життя, “зумів до ладу покористуватись об-
разами і порівняннями руськими”. На під-
твердження цього висновку рецензент на-
водить кілька епізодів із поеми. Він акцен-
тує, що Франко – письменник “таки щиро 
національний!” Тому, “малюючи життя 
східне, він показує його нам крізь призму 
руську”, завдяки чому не полишає відчут-
тя, що “перед нами переходить не просто 
східне життя, а східне життя, описане щи-
рим русином”, тобто українцем. Через те 
“Франків Багдад не є для нас чуже місто, 
а є в певній мірі наше рідне” [Кримський 
1972, 461–462].

І тут Кримський вигукує: “Що значить 
талант!” Його порадувало те, що введені в 
поему українські подробиці “не переходять 
у Франка границь міри і правди; вони не 
більш як порівняння, вони не освітлюють 
східного життя фальшивим світлом, а лиш 
яркіше та виразніше обмальовують нам ті 
східні типи і події, котрі зовсім-таки ски-
даються на наші” [Кримський 1972, 462]. 
От хоча б випробуваний спосіб моменталь-
ного поширення будь-якої новини, плітки і 
поміж арабами, і поміж українцями (тільки 
для надання місцевого (крайового) колори-
ту не забути імена передавачів змінити):
Вартовий сказав Селіму,
А Селім знов Ібрагіму,
А від сього чув Ахмет,
Від Ахмета дід та баба,
А від сих ціла громада... 
[Франко 1976, 330].
Ще для переконливості пропонуються 

два лаконічні приклади із судової сфери. 
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Як видається авторові рецензії, термі-
ни вжито, очевидно, австрійські. В поемі 
багдадського суддю вдягнено в “уніфор-
му” – замість, як годилось би, “улемської” 
чалми – “це теж свого роду уніформа”. 
Як уточнюється в авторській примітці, й 
на Сході за халіфських часів було щось 
близьке до одностроїв (мундирів), ще за 
Мотевеккіля (846–861), але тільки для вій-
ськових (і посилається: Ібн-Хальдун, ІІІ, 
275). Стосовно судових поборів – чи зва-
тимуться, як у поемі, “такси” і “штемплі”, 
чи якось інакше (в авторській примітці за-
значається, що дані терміни за халіфських 
часів мали б наймення “мокус” (і покли-
кається: Ібн-аль-Асір, V, 44)... Рецензент 
вважає, що коли наш поет поплутав трохи 
східні й європейські терміни, то тут “нема 
ще великого гріха”, тим паче що, підмінив-
ши східні терміни на наші, він таким чи-
ном “заправив свою картинку міцною са-
тиричною сіллю” [Кримський 1972, 463].

Кримський підкреслює: вже коли Фран-
ко відображає справді визначальні епізоди 
арабського життя, то не допускає “ніякі-
сінького фальшивого світла”, а навпаки, 
показує “глибоке розуміння діла”. Автор 
рецензії переконаний, що в цьому допо-
магають йому “не стільки його які-небудь 
орієнтальні студії, скільки його поетич-
на зіркість і прозірливість!” [Кримський 
1972, 463].

Свою тезу Кримський знову підкріп-
лює конкретним прикладом: ідеться про 
тогочасне “одне з найхарактерніших явищ 
східного життя-буття – дервішівство”. За 
його спостереженнями, воно освітлено у 
Франка ясно. В нього, як і у книжках Са-
аді, Аттара, Джалаледдіна, Шиарані та ін-
ших письменників Сходу, доводиться, що 
в розвитку тодішнього арабського аскетиз-
му найпершу роль відігравали не релігій-
ні мотиви, а чинники реального східного 
буття. Отже, в результаті віроломних дій 
чужоземних завойовників чи “своїх деспо-
тів” навіть досить багатий може враз зали-
шитися без сім’ї, маєтності, домашнього 
затишку тощо. 

Тоді в такого жорстоко покривдженого 
мимоволі з’являється гадка, що спокійно, 
не тремтячи од щоденної тривоги, здатен 
прожити без земних благ і бути вільним 
на цьому світі тільки аскет. Лише він, як 
зазначається у рецензії, начебто зовсім 

 нікого не боїться, навіть найзлішого сул-
тана, і може безцеремонно (отак, як Гафіз 
у хана Тимура) запитати: “Чи не оцю мою 
дранку цар у мене забере?” З цього при-
воду наводиться витяг із поеми Франка. І 
Кримський додає, що в українському творі 
Абу-Касим поступово доходить до такого 
усвідомлення. А ще рецензент вважає, що 
орієнталіст може означену поему назвати 
“Як люди стають дервішами?”. І, на його 
погляд, “Франкова поема дає на вистав-
лене питання відповідь зовсім добру та й 
виясняє розвиток дервішівської психіки 
якнайкраще”. Й ще наголошує, що “поема 
Франкова повна високих, гуманних ідей 
вселюдських” [Кримський 1972, 463–464]. 

За словами Кримському, з похвалою 
треба ще відмітити, що “Абу-Касимові 
капці” “визначуються пливким віршем і 
доброю мовою, дуже близькою до укра-
їнської”. Та це не означає, що в рецензії, 
автор якої був дуже вимогливим до слова 
в художньому творі, обійшлося без зауваг 
стосовно мови. Спершу виписано три при-
клади, в яких між сусідніми словами існує 
збіг приголосних, що утруднює вимову, – 
типу “з всіх”, “тим впертіш”. Рецензент 
визнає, що таких випадків у Франковому 
творі небагато, та все ж їх необхідно “ви-
тикати, бо наша мова для гармонічного вір-
шування така придатна, як жодна в світі...” 
[Кримський 1972, 464]. 

Кому-кому, а Кримського з цього при-
воду не можна не вірити – оригінальному 
поетові, талановитому перекладачеві ві-
ршованих творів різних національних по-
етів, узагалі знавцеві не менше 60 мов на-
родів світу. Й тільки-но висловлену думку 
Кримський розвиває: “Адже коли якийсь 
звуковий комплекс робиться важкий для 
вимовлення, то наша мова або вставляє 
між співзвуками який-небудь евфонічний 
самозвук, або приставляє такий евфоніч-
ний самозвук спереду слова” (і – кілька 
прикладів). 

Стосовно “Абу-Касимових капців”, то 
Кримський перелічує й низку слів, у ко-
трих “недобре падають” наголоси, й та-
ких, які треба вважати або за провінціаліз-
ми, або за полонізми, тому їх “не зрозуміє 
більшина українців”. І дає своє тлумачен-
ня декотрим з них, хоча б: “бийте плазом” 
– українець сприйме це так, що треба бити 
плазуючи, повзучи, а вже ж Франко  хотів 
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сказати  запевне не те: у нього “плаз” має 
значення або “палиця” (пор. “Роkuсіе” 
Кольберга, І, 195), або “тупий кінець ша-
блі” (польське “udarzyć płazem”). Трапля-
ються і “небажані” лексичні побудови 
(“де збирати олію?” – себто “куди (у віщо) 
збирати?”), є й порушення українського 
синтаксису. Ці несуттєві “прогрішення 
Франкові проти мови” Кримський зафік-
сував передовсім задля того, що “може, 
автор при другім виданні свого твору захо-
че узгляднити уваги українського читача” 
[Кримський 1972, 464–466].

Своїм аналізом мовної палітри Франко-
вої поеми Кримський ясно засвідчив справ-
ді глибинне знання (в даному випадку) не 
лише української, польської та німецької 
мов, а й арабської. Отже, публікацією його 
рецензії на “Абу-Касимові капці” “Зоря” 
1896 року стверджувала появу серед укра-
їнців ще дуже молодого, але з потужним 
майбутнім орієнталіста. Він виразно ска-
зав про перекручення в “Абу-Каземових 
капцях” форми ключових арабських слів 
та імен власних, що різко змінювало в кон-
тексті твору їхній смисл. Винуватив у тому 
насамперед видавців, покликаючись у при-
мітці на факт із власної творчої практики, 
коли у львівському журналі “Дзвінок” дру-
кувалося його ж “дещо переложене із схід-
ного” і хтось повиправляв арабські слова у 
тексті “на кумедний спосіб”. До того ж, на 
його переконання, Франко багато читає пе-
рекладів зі східних мов, має певні знан ня 
в царині орієнталістики, тому “перекручу-
вання” й арабських слів “іде не від нього” 
[Кримський 1972, 466].

Подібні випадки Кримський з належ-
ною аргументацією й розглядає у своїй ре-
цензії. Зачинає з арабського імені Касим: 
у поемі на зазначеній ним сторінці “до-
волі добре написано: “Кассім”, та “скрізь 
деінде” перекручено вже на “Казем”. До 
речі, на обкладинці поеми, яка вийшла 
у світ 1895 р., значилося саме таке напи-
сання імені, що в перекладі на українську 
означає “поганець”. Ще приклад: арабське 
слово “халіф”, тобто “намісник”, іноді 
по-українськи пишуть “каліф” – на Схо-
ді так називають “кошик для фініків”. У 
поемі цілком правильно видрукувано до-
сить знане й серед українців арабське сло-
во “мечеть” (церква мусульманська), але 
через кілька сторінок його спотворено і 

замість “мечетями” вийшло “мошеями” 
(а по-східному “мошея” – “бридка, не-
вродлива жінка”). Й тут Кримський вкотре 
показав, що є справжнім поліглотом-еру-
дитом: “Ну, ще нехай німці говорять собі 
“Moschee”, бо їх до цього слова прив’язує 
історія їхньої мови, – а нас що прив’язує? 
Історія? Чи що? Перечитайте “Алькоран” 
І. Галятовського або його “Лебедь”, то й 
там не знайдете ніякісіньких “мошей”, а й 
тепер ніхто цього слова не зрозуміє, коли 
не знає німецької мови”. Ще одна словес-
на покруч не пройшла повз увагу Крим-
ського. Він констатує, що українці зовсім 
правильно кажуть: “мусульмани” (“покір-
ні Богові”), а видавці в тексті поеми пере-
інакшили на “музулмани” (тобто “кривди-
телі”). Лаконічний висновок рецензента: 
“Тут не тільки сміхота, тут і сумувати вар-
то” [Кримський 1972, 466].

При цій нагоді, як мовиться, Кримський 
виказав свою стурбованість і стосовно при-
крих помилок, помічених ним у галицьких 
виданнях у їхніх публікаціях з іменами 
французькими, англійськими. Приміром, 
замість “Майн-Ріда” друкують на кумед-
ний лад – “Мін-Рейде”. Далі звучить голос 
Кримського не як мовознавця-поліглота, а 
передовсім як вірного сина землі, на якій 
народився і виріс, котрому небайдуже, що 
“чужі люди” кажуть про нас, де визначають 
нам місце серед загальної земної спіль-
ноти. З болем говорить про “наше бідне 
письменство”, яке і так має тьму-тьмущу 
недоброзичливців та кепкунів, – “то нащо 
ж нам давати привід... докорять нам іще й 
неосвіченістю?”  [Кримський 1972, 467].

Отже, А. Кримський своєю рецензією 
на поему І. Франка “Абу-Касимові капці” 
подав прекрасний урок професійного роз-
гляду літературного віршованого твору, 
проникливої уваги до звучання в ньому 
й за змістом, й за ритмом як слова україн-
ського, так і слова, в даному випадку, 
арабського, котре органічно вплітається 
в художню тканину поеми українського 
 автора.

Після того як “Історія пари пантофлів” 
була надрукована разом з “Абу-Касимови-
ми капцями” (Львів, 1902), Франко тут же 
виклав свої міркування стосовно того, що 
будь-хто, прочитавши назване східне “се 
оповідання”, має можливість збагнути, “на-
скільки” автор у поемі “відбіг від  нього”. 
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Агатангел Кримський про поему Івана Франка “Абу-Касимові капці”

Він розкрив свою філософську концепцію 
з даного приводу, висхідну творчу пози-
цію: насамперед “не бажав зупинятися на 
тій дуже мілкій моралі, яку випровадив із 
оповідання” того. Тим паче що Франко не 
знав достеменно, наскільки прочитаний 
ним варіант цієї східної оповіді є повним, 
викінченим, бо, можливо, чи арабський 
автор, чи його французький або німецький 
“перерібник” по-своєму підготували озна-
чену казку до друку. Франкові здавалося, 
що “певно, арабський текст тут  (в “Історії 
пари пантофлів”. – О.В.) не передано до-
слівно, а лише коротеньким  витягом”.

І український поет у своїх міркуваннях 
акцентував на тому, що “глянув на ту ко-

мічну історію” із Абу-Касимовими приго-
дами “з її трагічного боку і, не вменшаю-
чи комізму, силкувався вивести наверх її 
трагізм власне в психології скупаря та в 
устрої тої орієнтальної суспільності, серед 
якої відбувається подія”. На переконан-
ня автора поеми, “деспотизм, підкупність 
урядників, безправ’я одиниці виплоджує 
фаталістичний світогляд і нахил до місти-
цизму. Сюди, в сей світ вірування, тікає й 
Абу-Касим, зруйнований матеріально че-
рез гру випадків, а властиво через урядове 
здирство”. Франко не без задоволення кон-
статував: “Критика фахового орієнталіста 
проф. Кримського зазначила, що я добре 
вгадав ту психологію” [Франко 1976, 299].
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ОДНИМ з найбільш дискусійних пи-
тань, пов’язаних з нещодавно відкри-

тою збіркою творів елліністичного поета 
Посидіппа [Bastianini, Gallazzi 1993, 28–
39], на мою думку, стала проблема іденти-
фікації Береніки з нижченаведених епіграм 
цього автора, розміщених під номерами 
78–822. У цих творах, котрі за їхнім харак-
тером можна віднести до так званих епі-
нікій [пор. Cameron 1990, 301; Kosmetatou 
2004, 236], автор оспівує перемоги Берені-
ки, представниці єгипетського царського 
дому Птолемеїв, у колісничних перегонах 
під час Олімпійських [AB 78], Немейських 
[AB 79–81] та Істмійських [AB 82] ігор. 
Але на підставі змісту цих епіграм немож-
ливо однозначно встановити, спортивні 
успіхи якої саме Береніки з александрій-
ської династії оспівував  Посидіпп.

AB 783

Ñêàæ³òü, óñ³ ñï³âö³ ìîº¿ ñëàâè, ÿêùî òàê
ìîæëèâî

Ñêàçàòè, ùî ñëàâà ìîÿ äàâíüîãî ïîõî-
äæåííÿ. 

Áî æ êîë³ñíèöåþ ì³é ïðåäîê Ïòîëåìåé 
ïåðåì³ã

Ï³ñëÿ á³ãó êîíåé íà ïèñ³éñüêîìó ñòàä³îí³.
² Áåðåí³êà, ìàòè ìîãî áàòüêà, êîë³ñíè-

öåþ òàê ñàìî.
Ïåðåìîãó ìàâ áàòüêî, â³ä öàðÿ öàð,
Áàòüêó ïîä³áíèé ³ìåíåì. ² çäîáóëà ï³ä 

÷àñ îäíèõ çìàãàíü â³ä óñ³õ 

Òðüîõ ïåðåìîã ÿê â³ä îäí³º¿ íàãîðîäó 
Àðñèíîÿ.

Ìíîþ âøàíîâóºòüñÿ òåïåð ñâÿùåííèé 
ð³ä áàòüêà. 

Æ³íîê áîæåñòâåííèõ íåçàéìàíîþ áàñè-
ë³ñîþ 

Áóëè âøàíîâàí³ ò³ äèâà, áà÷åí³ Îë³ìï³ºþ 
â³ä îäíîãî äîìó.

² êîë³ñíèöÿìè äèòèíè ä³òåé ïðèíîñèòüñÿ 
íàãîðîäà.

Îñï³âàéòå æ çäîáóòèé ê³ííîþ ÷åòâ³ðêîþ 
Áåðåí³êè

Öàðþþ÷î¿ â³íîê, î ìàêåäîíÿíè!

AB 79

Ä³âà áàñèë³ñà ç êîë³ñíèöåþ, òàê-òàê, 
ñàìà Áåðåí³êà,

Íàãîðîäæåíà íà çìàãàííÿõ óñ³ìà çåâñî-
âèìè â³íêàìè,

Íà òâî¿õ, Çåâñå Íåìåéñüêèé, çàâäÿêè 
øâèäêîñò³ ñâî¿õ êîíåé,

Êîæåí ðàç çàëèøàþ÷è ïîçàäó áàãàòüîõ 
â³çíèöü.

¯¿ êîí³, ùî á³ãëè â óïðÿæö³, ÿê áîæå-
ñòâåíí³ ìåòåîðè,

Ïîâåðòàëèñÿ, ïåðø í³æ àðãîë³äñüê³ ñóä-
ä³ âèçíà÷àëè ïåðåìîæöÿ.

AB 80

…
...â³íêà
...î Çåâñå íåìåéñüêèé
...äëÿ îäí³º¿ ö³º¿ ä³â÷èíêè.

А.Л. Зелінський

ДО ДИСКУСІЇ 
СТОСОВНО БЕРЕНІКИ ПОСИДІППА 

(P. MIL. VOGL. 309 AB 78–82)1
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AB 81

…ëèñòÿ äîð³éñüêîãî â³íêà
...îäíà ãîëîâà
...
...äâ³÷³ ó ïåðåìîæí³é êîë³ñíèö³.

AB 82

...Áåðåí³êè

...êîíÿ íà ñòàä³îí³.
Íåîäíîðàçîâî óâ³í÷àíî¿ ìàêåäîíÿíêè 

ïîáëèçó Àêðîêîðèíôà,
Äî÷êè, ùî áóëà â çàõâàò³ â³ä ñâÿùåííî¿ 

âîäè Ïåéðåíè
Ç áàòüêîì Ïòîëåìåºì. Áî áóëà ïðîãî-

ëîøóâàíà íà ²ñòì³
Ïåðåìîãà îäí³º¿ áàñèë³ñè çíàìåíèòîãî 

äîìó4. 

Ім’я Береніки можна легко прочитати 
лише у епіграмах №№ 78–79, котрі до-
бре збереглися [AB 78, 13; AB 79, 1], та 
№ 82, яка знаходиться у порівняно непо-
ганому стані [AB 82, 1]. Проте принцип 
розміщення творів у збірці дає багато 
підстав для припущення, згідно з яким у 
дуже фрагментарних епіграмах №№ 80–81 
йдеться про ту ж саму особу, що й у творах 
№№ 78–79 і 82 [Fantuzzi 2004, 212–224]. 

Береніка з епіграм №№ 78–82 ймену-
ється “basilissa” [AB 78, 10, 14; AB 79, 1; 
AB 82, 6] – титул, який могли носити не 
лише птолемеївські цариці, а й інші пред-
ставниці династії. Серед них можна назва-
ти сестру Птолемея ІІ Філотеру та дочку 
Птолемея ІІІ Береніку [OGIS, 35, 56].

Головний персонаж епіграм №№ 78–82 
під час своїх перемог виступає як “pais” 
[AB 80, 4; AB 82, 4] – слово, яке означало 
не лише дитину віком від семи до чотир-
надцяти років (Bennett 2005, 93), а й сина 

чи дочку незалежно від їхнього віку [Lid-
dell, Scott 1968], – або “parthenos” [AB 78, 
10; AB 79, 1] – незаміжня дівчина, діва. 

Окрім самої Береніки, у вищезазначе-
них творах Посидіппа згадується її предок 
Птолемей [AB 78, 3] (безперечно – Птоле-
мей І Сотер), її батько, також на ім’я Пто-
лемей [AB 78, 6–7; AB 82, 5] (безумовно – 
Птолемей ІІ Філадельф), її тезка і бабуся 
Береніка [AB 78, 5] (цариця Береніка І, 
друга дружина Птолемея І) та представни-
ця династії Арсиноя (AB 78, 7) (скоріше за 
все, друга дружина Птолемея ІІ – Арсиноя 
ІІ Філадельфа) [Bennett 2005, 92–93]. 

Як було вже зазначено на початку цієї 
статті, інформації, котру ми можемо отри-
мати з епіграм, недостатньо для того, щоб 
визначити, про яку Береніку, пов’язану з 
династією Птолемеїв, йдеться у вищезга-
даних творах Посидіппа.

Оскільки період перебування поета при 
Александрійському дворі припадає на ві-
сімдесяті – сорокові роки ІІІ століття до 
Р.Х. [Gutzwiller 2004, 91]5, існує дві пред-
ставниці єгипетського царського дому, ко-
трі можуть виступати адресатами, а отже, 
й дійовими особами цих епінікій. Йдеться 
про дочку киренського династа Магаса – 
майбутню дружину Птолемея ІІІ Евергета 
і про дочку Птолемея ІІ Філадельфа – так 
звану Береніку Сирійську – майбутню дру-
гу дружину Антіоха ІІ Теоса з династії Се-
левкідів [Austin, Bastianini 2002, 102; Fant-
uzzi 2004, 212 not. 5; Stephens 2004, not. 38; 
Bennett 2005, 93 not. 14].

G. Bastianini та C. Galazzi – редактори 
першої публікації Міланського папірусу – 
прийшли до висновку, що Беренікою AB 
78–82 була майбутня дружина Птолемея 
Евергета. Подібної думки C. Austin і G. Ba-
stianini дотримувалися й під час підготовки 
так званої молодшої редакції збірки творів 
Посидіппа [Austin, Bastianini 2002, 102; 
Fantuzzi 2004, 212 not. 5; Stephens 2004, 
not. 38; Bennett 2005, 93 not. 14]. На жаль, у 
коментарях до збірки вони не дали розгор-
нутої аргументації з цього приводу, хоча й 
віднесли олімпійську перемогу Береніки 
до ігор 248 року [Austin, Bastianini 2002, 
102]. Ch. Bennett під час огляду історіогра-
фії цієї проблеми у  своїй статті “Arsinoe 
and Berenice at the Olympics” серед мож-
ливих доказів, що могли бути приведені на 
користь першої  гіпотези,  назвав  перемоги 
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Береніки Киренської у Немейських іграх, 
оспівані Каллімахом, і її участь в Олім-
пійських іграх, згадану Гигіном [Hyginus 
1992, II, 24; Parsons 1977, 1–50; Bennett 
2005, 92; пор. Fantuzzi 2004, 212 not. 5]. 

Більш аргументованою і виваженою, на 
перший погляд, видається гіпотеза, яку за-
пропонувала D. Tomptson, а пізніше підтри-
мали L. Criscuolo, S. Stephens, Ch. Bennett 
та ін. На їхню думку, Беренікою AB 78–82 
слід вважати вищезгадану дочку Філадель-
фа [Austin, Bastianini 2002, 102; Fantuzzi 
2004, 212 not. 5; Stephens 2004, not. 38; Be-
nnett 2005, 93 not. 14]. Наріжним каменем 
їхньої аргументації є той факт, що Береніка 
здобула низку перемог на Немейських та 
Істмійських іграх, будучи ще дитиною [AB 
80, 4; AB 82, 4], тоді як на Олімпійських 
та Немейських іграх вона перемогла, вже 
будучи дівчиною [AB 78, 10; AB 79, 1]. 
Якщо ж дотримуватися так званої низької 
хронології смерті фізичного батька Бере-
ніки Киренської – Магаса (250/249 рік), 
прихильниками якої є більшість сучасних 
дослідників історії еллінізму [пор. Bennett 
2003, 69],  киренській цариці просто б не 
вистачило часу здобути усі вищезгадані пе-
ремоги до її заміжжя з Птолемеєм ІІІ (246 
рік) [Bennett 2005, 93]6. У випадку ж з рід-
ною дочкою Філадельфа, котра народилася 
не пізніше 275/274 року, а заміж за Антіоха 
вийшла у 252 році, подібна ситуація була б 
цілком можливою [ P.C.Z. 59.251; Bennett 
2005, 94–96]. Для підкріплення своєї точ-
ки зору прихильники цієї теорії вказують, 
що батька Береніки, з епіграм Посидіппа, 
звуть не Магас, а Птолемей [AB 78, 7; AB 
82, 5], а титул “basilissa”, як зазначалося 
вище, окрім цариць, носили й некоронова-
ні представниці дому Птолемеїв [Bennett, 
2005, 93], серед яких, до речі, була й Бере-
ніка Сирійська [P.C.Z. 59.251].

В результаті аналізу даних, які містять-
ся у AB 78–82, і його співставлення з низ-
кою відомих нам історичних реалій 70–
40-х років ІІІ століття я прийшов до ви-
сновку, що більш ймовірним слід вважати 
перше припущення. У зазначених творах 
Посидіппа, скоріш за все, йдеться про Бе-
реніку Киренську, котра стала царицею 
цієї області після смерті свого батька Ма-
гаса [Capovilla 1963, 143; Herklotz 2002].

Почнемо з хронології. У 250/249 році, 
згідно з низькою хронологією, помер 

Магас. Після його смерті протягом дуже 
короткого часу царем країни був єдино-
кровний брат македонського царя Антіго-
на Гоната Деметрій Прекрасний [Justinus 
1911, XXVI, 3; Plutarchus 1875, 53; Dio-
genus 1922, IV, 41; Eusebius 1966, I, 237; 
Hoelbl 2001, 45–46; Bennett 2003, 69–70]. 
За нетривалий період свого правління він 
встиг одружитися або принаймні заручи-
тися з неповнолітньою Беренікою, під-
корити навколишні кочові племена і, на-
решті, зрадити своїй малолітній дружині 
(нареченій) з її ж власною матір’ю, за що 
й був убитий за наказом дочки Магаса [Ju-
stinus 1911, XXVI, 3; Eusebius 1866, I, 237; 
Hoelbl 2001, 45–46; Herklotz 2002;  Bennett 
2003, 69]. Таким чином, якщо припустити, 
що Магас помер у середині або й у першій 
половині 250 року, то у період між його 
смертю і липнем 249 року (час проведен-
ня чергових Немейських ігор) [пор. Errin-
gton 1977, 497] цілком могли відбутися 
такі події: приїзд Деметрія7, підкорення 
ним лівійських племен, його смерть і гіпо-
тетичне вдочеріння Береніки Птолемеєм 
Філадельфом – найближчим родичем по 
чоловічій лінії [Pausanias 1973, I, Vi, 6–8]8. 
За цих умов Береніка могла взяти участь у 
Немейських іграх 249 року як дитина [AB 
80, 4; Justinus 1911, XXVI, 3; Catullus 1975, 
66, 26], а в Олімпійських і Немейських 
агонах (відповідно – 248 і 247 років) – бу-
дучи вже дорослою дівчиною [AB 78, 10; 
AB 79, 1]. Залишаються Істмійські ігри, 
котрі, у нашому випадку, могли припадати 
лише на 248 рік9, але в істмійській епіні-
кії, на відміну від Олімпійської, Посидіпп 
називає Береніку “pais” [AB 82, 4]. Та, як 
було вже зазначено вище, це слово озна-
чає не лише дитину, а й сина або дочку, 
незалежно від їхнього віку [Liddell, Scott 
1968]. У контексті ж AB 82, у якій гово-
риться про особисте перебування Берені-
ки з її батьком Птолемеєм на Істмійських 
іграх [Bennett 2005, 93]10, слово “pais”, на 
мою думку, слід перекладати не як “дити-
на”, а саме як “дочка”11. Отже, визначення 
Береніки як “pais” на Істмійських іграх 
248 року не суперечить тому, що в епігра-
мі, присвяченій її участі у Олімпійських 
іграх того ж року її названо “parthenios 
basilis”. 

З терміном “basilissa” також не все так 
просто, як здавалось би на перший  погляд. 
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У AB 78 Посидіпп не лише називає Бе-
реніку басилісою, а й застосовує по від-
ношенню до неї дієприкметник “basileu-
ousa” – царююча [AB 78, 14], що, на мій 
погляд, вже ніяк не може стосуватися до 
некоронованої особи. 

Крім того, виходячи з контексту AB 78, 
фізична дочка Філадельфа, будучи цент-
ральною дійовою особою цієї епіграми, 
навіть не мала б права на титул “басиліса”. 
Як слушно зазначив Ch. Bennett, головною 
умовою повернення законного статусу ді-
тям Птолемея ІІ і його першої дружини 
Арсиної І [пор. Kosmetatou 2004, 232 not. 
24], звинуваченої у підготовці двірцевого 
перевороту, було їхнє, хоча б символічне, 
всиновлення Арсиноєю ІІ [Bennett 2005, 
94-95]. Справді, низка документів засвід-
чує акт подібного всиновлення Птолемея 
Евергета [див. нп. OGIS, 54; Bennett 2005, 
95]. Аналогічну процедуру, безперечно, 
було здійснено й стосовно Береніки Сирій-
ської, котра інакше б не могла ні ймену-
ватися басилісою до свого заміжжя [пор. 
P.C.Z. 59.251], ні одружитися з володарем 
однієї з наймогутніших держав елліністич-
ного світу. Береніка ж з AB 78, яка носить 
титул басиліси [AB 78, 10], перераховую-
чи власних предків-олімпіоніків, називає 
своїм батьком Птолемея ІІ, не вказуючи 
при цьому ступінь спорідненості з Арси-
ноєю [AB 78, 6–8]. Ця обставина дає право 
припустити, що басилісою, чиїм батьком 
вважається Філадельф, але чиєю матір’ю 
не названо Арсиною, була фізична дочка 
киренського царя Магаса. Філадельфу, 
щоб приєднати до своєї держави володін-
ня єдиноутробного брата [Pausanias 1973, 
I, Vi, 6–8; OGIS, 54], достатньо було на 
правах найближчого родича вдочерити 
Береніку, не посилаючись на авторитет по-
кійної дружини-сестри12.

Певною мірою доказом на користь Бе-
реніки Киренської може служити перший 
рядок AB 79, який перекладається таким 
чином:

“Діва басиліса з колісницею дійсно 
(так, насправді, воістину) Береніка...” 

На мій погляд, подібним незвичним 
зворотом автор прагнув передати надзви-
чайне пожвавлення, що могло виникнути 

на трибунах Немейських ігор 247 року, 
коли суддями було оголошено ім’я Бере-
ніки. Подібний інтерес до цієї учасниці 
агонів міг бути викликаний незгасаючим 
подивом, а може, й захопленням еллінів, 
пов’язаним з тією недитячою твердістю 
і мужністю, яку виявила Береніка в істо-
рії з Деметрієм Прекрасним 2 роки тому 
[Justinus 1911, XXVI, 3; Catullus 1975, 66, 
25–26].

Мій останній аргумент з приводу іден-
тифікації Береніки AB 78–82 тісно пов’я-
заний з процесом інкорпорації Кирени до 
складу птолемеївської імперії. Йдеться про 
наполегливе підкреслення автором епіграм 
природного незаміжнього статусу пере-
можниці на панеллінських агонах. На мою 
думку, саме з цією метою Береніка йме-
нується спочатку “pais”, а потім – “parthe-
nos” і навіть “parthenios” (незаймана). У 
випадку Береніки Сирійської подібна на-
полегливість виглядала б дивно і навіть 
дещо двозначно. По відношенню ж до її 
киренської тезки все видається цілком ло-
гічним. У цьому випадку Посидіпп навіть 
не був би поодиноким. Згадаймо хоча б, як 
у поемі “Коса Береніки” Каллімах акцен-
тує увагу читачів на незайманості дівчини 
до її шлюбу з Евергетом [Catullus 1975; 66, 
8–14]13. Гадаю, що цим прийомом Поси-
діпп, а зрештою, і Каллімах прагнули по-
казати своїм читачам, що шлюб Береніки 
Киренської з Деметрієм Прекрасним ні в 
якому разі не слід вважати дійсним. Це ж, 
у свою чергу, мало служити додатковим 
аргументом у випадку будь-яких претен-
зій на дочку Магаса і її посаг – Кирену – з 
боку Деметрієвих родичів, зокрема – Анті-
гона Гоната.

Отже, Береніка Киренська є більш віро-
гідною кандидатурою на роль центральної 
дійової особи AB 78–82. Її активна участь в 
усіх можливих панеллінських агонах 249–
247 років мала зайвий раз продемонстру-
вати елліністичному світу факт вдочеріння 
киренської цариці Птолемеєм ІІ. Кінцевим 
же результатом цієї масштабної спортивно-
політичної акції, складовою якої були й від-
повідні епіграми Посидіппа, стала інкорпо-
рація Киренаїки до складу держави Птоле-
меїв [OGIS, 54; Зелінський 2005, 24].
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1 Планами стосовно цього дослідження я поділився на сторінках публікації “Епіграми Поси-
діппа у контексті птолемеївської пропаганди” [Зелінський 2005, 27 прим. 7]. Здійснити їх мені зна-
чною мірою вдалося завдяки матеріалам, люб’язно надісланим Крісом Беннеттом (Сан-Дієго).

2 У цьому дослідженні я використовую нумерацію епіграм, прийняту у так званій молодшій 
редакції Міланського папірусу [Austin, Bastianini 2002, надалі – AB].

3 Оригинальні тексти епіграм запозичено з матеріалів електронного проекту Posidippus B. Ac-
osta-hughes і E. Kosmetatou. – <http://www.chs.harvard.edu/publications.sec/classics.ssp/issue_i_po-
sidippus.pg>.

4 Щиро дякую моїй дружині Марії за допомогу під час перекладу епіграм.
5 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.” 

надалі опускатиметься.
6 Якщо оперувати так званою високою хронологією смерті Магаса Киренського (259/258 рік) 

[Bennett 2003, 69], усі перемоги Береніки розмістити в часі набагато простіше, але я постараюся 
довести, що й у випадку застосування низької хронології цариця Кирени до моменту свого шлю-
бу з Птолемеєм Евергетом змогла б виставити колісниці на усіх вищезгаданих панеллінських 
агонах.

7 Цілком можливо, що Апама вела переговори з Гонатом ще за спиною вмираючого чоловіка.
8 Згадаймо AB 78, 7 і AB 82, 5.
9 Стосовно періодичності Олімпійських, Піфійських і Немейських ігор пор. Нп. [Errington 

1977, 497; Жигунин 1980, 106; Bennett 2005, 95].
10 На мій погляд, причиною особистих відвідин Птолемеєм Філадельфом Істмійських ігор 

було не супроводження буцімто неповнолітньої Береніки [Bennett 2005, 93], а надання політичної 
підтримки македонському наміснику Коринфа Александру, племіннику Антігона Гоната, котрий 
якраз у період між 251 і 249 роками повстав проти свого дядька [Gehrke 1990, 103]. 

11 До речі, саме так переклала це слово E. Kosmetatou. – <http://www.chs.harvard.edu/publicati-
ons.sec/classics.ssp/translations_en_-_hippika.pg>.   

12 Авторитет Арсиної Філадельфи знадобився царському подружжю Евергетів дещо пізніше, 
в результаті чого виникла псевдолегенда, викладена Каллімахом у поемі “Коса Береніки” [Catu-
llus 1975, 66].

13 ...e Beroniceo vertice caesariem
fulgentem clare, quam multis illa dearum
levia protendens brachia pollicita est,
qua rex tempestate novo auctus hymenaeo
vastatum finis iuerat Assyrios,
dulcia nocturnae portans vestigia rixae,
quam de virgineis gesserat exuviis.
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В ІСТОРІЇ українсько-турецьких відно-
син чим далі, тим більше знаходимо 

підтверджень того, що після ХУІІІ ст., хоча 
Україна була підневільною, а Туреччина – 
під тиском колоніальних імперій, весь час 
відчувалося якесь тяжіння двох народів 
один до одного, попри відомі стереотипи, 
породжені середніми віками. Тут пригадає-
мо ініціативи Садик-паші (Чайковського)1, 
діяльність СВУ під час Першої світової вій-
ни в Стамбулі2, визнання Туреччиною не-
залежності України за Брестським миром 
(1918), зовнішньополітичні візії наших 
геополітиків С. Рудницького, Л. Биков-
ського, Ю. Липи та ін. у міжвоєнні роки, 
що передбачали дружбу і співробітництво 
наших двох народів у майбутньому3.

Певні можливості для прямого співро-
бітництва з’явилися після революції 1917 
року як в економічній, так і в культурно-
науковій сферах. Вони пов’язані насампе-
ред з діяльністю ВУНАС4.

Одним із яскравих свідчень дружніх сто-
сунків між українцями і турками на куль-
турній ниві була поява 1930 року в Парижі 
французькою мовою книги україн ського 
художника Олекси Грищенка (1883–1977) 
“Deux ans à Constantinople. Journal d’un pe-
intre” (“Два роки в Константинополі. Що-
денник художника”)5. Книга з’явилася у 
люксусовому виданні, багато ілюстрована 
оригінальними акварелями (40 шт.). Укра-
їнський її варіант вийшов пізніше, під на-
звою “Мої роки в Царгороді. 1919–1920–
1921” (Мюнхен – Париж, 1961)6.

О.В. Грищенко народився в Кролевці, 
освіту здобував у Києві і Москві, здійснив 
традиційну “художницьку” подорож по 
Франції та Італії, а потім малював, викла-
дав і виступав як мистецтвознавець. Ре-
волюційна завірюха занесла його в Крим, 
а звідти з відступаючою Білою армією, з 
тисячею пригод, він опинився в Стамбу-
лі, де з перших днів почалася боротьба 
за виживання, бо життя в окупованому 

 військами Антанти місті було не з легких. 
У цьому місті йому довелося провести 
два роки, і тільки у 1922 році він прибув у 
Західну Європу. З 1924 р. і до смерті жив 
у Франції (Париж, Ванс на Блакитному 
Березі). Все життя підтримував зв’язки 
з українськими митцями в діаспорі. До 
Другої світової війни його знали і вистав-
ляли у Львові7.

Слід сказати, що в Стамбул він прибув 
певним чином підготовленим. Він уважно 
студіював візантійське і давньоруське мис-
тецтво і, безперечно, був знайомий з істо-
рично-мистецькими пам’ятками Констан-
тинополя. Ним були написані досліджен-
ня “Про зв’язки російського живопису з 
Візантією і Заходом (журнал “Аполлон”, 
№ 6) та “Російська ікона як мистецтво жи-
вопису” (1917), що йшло в руслі зацікав-
лень російського мистецтвознавства того 
часу. З його книги видно, що він був зна-
йомий з працями видатного російського ві-
зантиніста Н.П. Кондакова та книгами ав-
торитетних європейських дослідників ві-
зантійського мистецтва (Г. Мілле, Ш. Діль 
та ін.). Посилається О. Грищенко і на пра-
цю А.Ю. Кримського “Історія Туреччини”, 
коли йдеться про козацько-турецькі сто-
сунки. І тому справедливо пише у перед-
мові до українського видання Святослав 
Гординський, що Грищенко “...спостерігає 
Царгород не як випадковий подорожник, а 
з вникливістю мистця і мистецтвознавця, 
для якого всі речі мають своє значення і 
який має і сам що сказати”8.

Книга художника, як і виставка його 
акварелей, написаних у Стамбулі, мала 
великий успіх у паризької публіки9. Фран-
цузи, а за ними й інші європейці поба-
чили зовсім інший Стамбул: сонячний, 
простий і гостинний, порівнюючи з тим, 
який описували газети і журнали під час 
війни, – Туреччина у тій війні була союз-
ницею  Німеччини, а значить, ворогом. У 
книзі ж вони прочитали, що і турки нічим 
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не  відрізняються від 
інших людей.

Художник зумів на-
писати таку захоплюю-
чу розповідь про “місто 
на двох континентах”, 
як часто називають 
Стамбул, ще й тому, 
що постійно, в голоді і 
холоді, вів щоденник, 
у якому фіксував всі 
деталі і особливості не 
тільки тих архітектур-
них пам’яток, які він 
оглядав, а й безпосеред-
ні враження від баче-
ного, тому його описи 
такі живі і багатобарвні. 
Вони й справді списані 
“з натури”, а не плід чи-
тання енциклопедій.

Ще одна причина 
успіху книги в тому, 
що вона щільно насе-
лена живими людьми: колишніми росій-
ськими офіцерами і чиновниками, тепер 
інтернованими, представниками адміні-
страції союзників (англійців і французів) 
і всякого стану турками – від жебраків 
до вищих султанських чиновників. Ав-
тор уміло передає пряму мову, йому вда-
ються монологи. Він охоче спілкується з 
усіма: земляками і місцевими. І, що слід 
підкреслити, О. Грищенко як справжній 
митець і українець зумів прокласти шлях 
до сердець турків тим, що за роки пере-
бування у Стамбулі він достатньо оволо-
дів турецькою мовою і міг підтримувати 
розмову з будь-ким, тоді коли бундючні 
офіцери гребували “варварською” мовою. 
Вивчати мову він почав, як сам пише, ще 
на кораблі від одного кримського татари-
на, коли вони пливли від Севастополя до 
тодішньої турецької столиці. Тому в його 
книзі багато турецьких слів і цілих речень 
(до речі, до ладу вжитих), що значно по-
жвавлює оповідь і робить її достовірною. 
Йому не можна відмовити у спостережли-
вості: описуючи заклик муедзина до мо-
литви, в якому звучить ім’я Боже Аллаг, 
він точно передає словами те, як вимов-
ляється останній в цьому слові звук “г”10. 
Тут, мабуть, виявилася музичність автора 
– відомо, що він був неабияким співаком 

і навіть свого часу ви-
ступав на сцені.

Хотілося б відзна-
чити і таку рису цієї 
непересічної книги: 
він ніколи не забуває 
згадати своє, україн-
ське (хоча для турків, 
як і для французів, 
все, що пов’язувалося 
з Росією, було “рюс” 
чи “рус”). Він пише 
про українські пісні, 
що мають орієнталь-
ні мотиви; турецький 
спів нагадує йому 
старовинні запорозькі 
пісні бандуристів; про 
їжу, про свята, хустки. 
Звичайно, він не ми-
нає і тоді ще маловідо-
мої у нас Роксолани. 
Він докладно описує 
мавзолей султана Су-

леймана Кануні, а також тюрбе Роксолани, 
причому зазначає, що походила вона з га-
лицького села Рогатина і здобула значний 
вплив на державні справи. Його описи – це 
описи художника, небагатослівні, але ви-
разні, які відразу передають образ того чи 
іншого об’єкта. Ось що він пише про тюр-
бе султанші: “Стіни покриті квадратними 
кахлями простого рисунку. Іншого деко-
ру немає. І це пишно, велично в простоті 
крайньої скромності”11. І далі пише: “Для 
мусульманина фаянсове панно те ж саме, 
що й ікона для наших предків. У цьому ви-
дно вираження духу ісламу: медитативно-
го і абстрактного, наїв ного і суворого”12.

Серед архітектурних пам’яток най-
більше враження на нього справляє Свята 
Софія, яка й справді не може не приголо-
мшувати при першій зустрічі. Він не раз 
підкреслює її значення для подальшого 
розвитку мусульманської архітектури, що 
відбилося й на творчості найвідомішого 
османського архітектора Ходжі Сінана. 
Певно, полемізуючи з деякими емігранта-
ми, Олекса Грищенко, оглядаючи могилу 
Сінана, зазначає: “Турки – народ “варвар-
ський”, але відзначили пам’ять свого ар-
хітектора не по-варварськи. Я позаздрив і 
розгнівався на нашу освічену країну. Іван 
Лютий виколов очі будівничому церкви 
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Василія Блаженного, 
щоб він більше не зміг 
побудувати ще один 
храм, подібний до цьо-
го. Це – всього лише 
легенда, але вона пока-
зує звичаї країни”13.

По книзі можна про-
стежити, як художник 
освоював крок за кроком 
велике місто, прочиту-
вав його літопис, почи-
наючи з часів Античнос-
ті і до мусульманської 
сучасності, з однаковою 
увагою і повагою. Тут і 
Великий мур, і цистер-
ни, Семибаштовий за-
мок і численні мечеті, 
фонтани та  тюрбе.

Велику увагу він 
приділив знаменитій 
мечеті Кехрійє-Джамі, вона, як і Св. Софія, 
перероблена з давньої християнської церк-
ви Спасителя, яку свого часу досліджував 
відомий український мистецтвознавець 
Ф.І. Шміт. Відвідав усі музеї, які були на 
той час в палаці Топ Капи, а також Чінлі 
Джамі, Сулейманійє, Рустем-паша Джа-
мі та багато інших місць. Побував також 
на островах у Босфорі, у Скутарі, на азій-
ському березі Стамбула і про все залишив 
 нотатки.

Але його цікавили не лише пам’ятки 
архітектури, мозаїки і розписи, притому як 
християнські, так і мусульманські, а й жит-
тя країни, в якій він знайшов притулок. У 
розмовах майстра з турецькими друзями, 
а він їх мав як серед митців, так і простих 
людей, відчувається і політична ситуація: 
турки не люблять бундючних представни-
ків військової адміністрації держав Антан-
ти, симпатизують колишнім союзникам 
німцям, добре в цілому ставляться до “ру-
сів”. Шириться слава про Кемаля-пашу, 
майбутнього Ататюрка, його сприймають 
захоплено14, особливо молодь.

У товаристві художників йдуть роз-
мови про мистецтво, і О. Грищенко від-
значає, що турецькі колеги ще далекі від 
модерністських віянь і нагадують росій-
ських реа лістів. Звертає на себе увагу його 
глибока ерудиція в царині образотворчого 
 мистецтва: він вільно оперує іменами і 

назвами творів зна-
менитих живописців 
Франції, Голландії, 
Італії та Німеччини. 
Просто і глибоко по-
яснює своєму турець-
кому колезі Намику 
принципи модерно-
го мистецтва, яки-
ми керується й сам 
у своїй творчості15. 
Характерна для ньо-
го щира цікавість до 
всього, що він бачить 
у Стамбулі, і особ-
ливо до людей – він 
спілкується з турками 
на рівних, без будь-
якої колоніалістської 
зверхності. Вдень він 
писав етюди, а вночі, 
в страшних умовах 

побуту, заповнював сторінки щоденника. 
Найбільшу частину його тексту присвяче-
но першому рокові перебування в Туреч-
чині – тут перші враження, детальні описи 
побачених пам’яток, боротьба за життя; 
другий рік – займає не так багато місця, в 
основному це – бесіди з друзями, роздуми 
про майбутнє, яке було в тумані. 

Витягнув зі злиднів і відкрив перспек-
тиву, ніби випадково, відомий англо-аме-
риканський візантолог проф. Т. Вітмор 
(1871–1950), що працював тоді у турець-
кій столиці і купив у нього серію акваре-
лей, присвячених Стамбулу. Це дало Гри-
щенкові змогу приїхати в Париж, а також 
здійснити поїздку в Грецію, Португалію, 
на Крит. У Парижі його прихистили ком-
патріоти, які вже давно перебували у сто-
лиці Франції. З’явилися необхідні знайом-
ства, насамперед – із галеристами (Жак 
Паволоцький, Поль Гійом, Зборовський та 
ін.), з допомогою яких було організовано 
виставку його стамбульських акварелей та 
гуашей. Це сталося у лютому 1922 року. 
Як кажуть, за один день він став знамени-
тим, відкривалися одна за одною виставки, 
з’явилися схвальні відгуки в пресі. Згодом 
О. Грищенко зайняв помітне місце серед 
художників Франції, котрі належали до 
Ecole de Paris, заприятелював з  багатьма 
знаменитими французькими митцями. 
Про них він написав книгу “Мої зустрічі і 



Східний світ №2 200652

До історії українсько-турецьких культурних зв’язків

розмови з французькими мистцями” (Нью- 
Йорк, 1962). Він створив багато чого іншо-
го, але своєму успіхові він завдячує саме 
Стамбулові. З допомогою скупих засобів, 
продуманою композицією і точно вибра-
ними фарбами йому вдалося передати об-
раз і дух цього міста, хоча “реальності” і 
портретних рис турків у його акварелях не 
знайдеш. Їх ніяк не можна було сплутати з 
роботами відомих європейських майстрів 
акварелі. Як писав автор передмови до мо-
нографії про нього, відомий французький 
мистецтвознавець Рене Жан: “Схід є тут, 
зовсім близько, але однак недоступний”16. 

У Франції здавна, починаючи з Дела-
круа, існувало зацікавлення творами на 
орієнтальні теми, початок ХХ ст. позна-
чений художніми пошуками таких при-
четних до “орієнталізму” живописців, як 
А. Матісс та А. Марке, і все ж стамбуль-
ські акварелі Олекси Грищенка не загуби-
лися, а, навпаки, винесли їхнього автора 

1 Лисяк-Рудницький І. Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз 
ідей // Історичні есе. – Т. І. – К., 1994. – С.251–264.

2 Лотоцький О. В Царгороді // Сторінки минулого. – Ч. 4. – Варшава, 1939.
3 Кочубей Ю. Відповідно до “Чорноморської орієнтації” // Політика і час. – 2003. – № 1. – 

С. 44–51.
4 Східний світ. – 1929. – № 1–2 (7–8). – С. 7–11; – 1930. – № 10–11 (1–2). – С. 380–382.
5 Gritchenko, Alexis Deux ans à Constantinople. 1919–1921. Journal d’un peintre. Paris, 1930.
6 Грищенко, Олекса. Мої роки в Царгороді. 1919–1920–1921. – Мюнхен – Париж, 1961.
7 Ковжун П. Олекса Грищенко. – Монографія (30 планш). – Львів, 1934.
8 Грищенко, Олекса. Мої роки в Царгороді. 1919–1920–1921. – Мюнхен – Париж, 1961. – С. 6.
9 Грищенко, Олекса. Україна моїх блакитних днів. – Мюнхен, 1958. – С. 251.
10 Gritchenko, Alexis Deux ans à Constantinople. 1919–1921. Journal d’un peintre. – Paris, 1930. – 

P. 159.
11 Ibidem. – P. 160.
12 Ibidem. – P. 160.
13 Ibidem. – P. 122.
14 Ibidem. – P. 221.
15 Ibidem. – P. 229.
16 Alexis Gritchenko. Sa vie, son oeuvre. – Texte inédit de René-Jean. – Paris, 1948. – P. 16.
17 Gritchenko, Alexis Deux ans à Constantinople. 1919–1921. Journal d’un peintre. – Paris, 1930. – P. 18.

на поверхню мистецького життя Парижа. 
Відомі критики (Луї Восель, Реймон Еско-
льє) підкреслювали українське походжен-
ня О. Грищенка, яке робило його таким 
сприйнятливим до чар Орієнту. Сам ав-
тор хотів, як він пише у своїй змістовній 
передмові17, написати книгу не наукову, а 
“особистісну”, яка б передавала не тільки 
знання, а й почування автора.

Свою книгу О. Грищенко офіційно при-
святив своїй дружині, але свідченням його 
любові до народу Туреччини є його останні 
слова передмови: “Я висловлюю глибоку 
подяку всім моїм константинопольським 
друзям, які полегшували мої страждання і 
поділяли моє щастя. Вітаю хамалів і дерві-
шів, чоджуків і таємничих киз...”

Безперечно, культурні зв’язки між Украї-
ною і Туреччиною минулих часів мають 
досліджуватися і популяризуватися – вони 
є фундаментом нашого нинішнього і май-
бутнього співробітництва.
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НАУЧНАЯ разработка проблем ви-
зантийской истории началась в 

Российской империи с рубежа XVIII–
XIX вв. В отечественной византинистике 
этого времени и нескольких последующих 
десятилетий нашли свое отражение мно-
гие вопросы общественно-политического 
развития самой России. Среди них – жиз-
ненно актуальные на тот период попытки 
оправдать концепцию «просвещенного аб-
солютизма» и доктрину «самодержавие – 
православие – народность», выяснить 
суть славянофильских и западнических 
воззрений о непризнании или признании 
общности исторического развития восточ-
нохристианских и западнохристианских 
государств, показать имманентные при-
чины кризиса крепостничества, наконец, 
«глубже разобраться в тенденциях и тра-
дициях России, ее исторических связях и 
положении в мировой истории» [Курбатов 
1975, 72–73].

Указанные тенденции общероссийской 
византинистики были в полной мере харак-
терны и для ее развития в отдельных реги-
онах империи. Одним из крупных научных 
центров со сравнительно богатыми и, глав-
ное, самостоятельными византиноведчес-
кими традициями был Харьковский уни-
верситет. Между тем вплоть до настоящего 
времени в отечественной историографии 
отсутствует специальная работа, посвя-
щенная проблеме зарождения здесь визан-
тинистики. Исключением служат тезисы 
доклада С.Б. Сорочана и Ю.Ф. Федорова 
“Византинистика в Харьковском универ-
ситете (40-е гг. XIX в. – 1917 г.)”, в кото-
рых, однако, не рассматриваются византи-
новедческие работы начального периода 
[Сорочан, Федоров 1994]. В известной 
фундаментальной историографической 
монографии Г.Л. Курбатова называется 
лишь фамилия А.П. Зернина с перечнем 
его трудов [Курбатов 1975, 78]. Краткое 
упоминание А.А. Чекаловой в работе 
«Константинополь в VI в. Восстание Ника» 

[Чекалова 1997, 8] о вкладе В.К. Надлера 
в изучение данной проблемы нуждает-
ся в дополнительных и более глубоких 
разъяснениях. Узкие рамки юбилейной 
статьи А.И. Митряева, Ю.А. Голубкина, 
С.И. Лимана «Медиевистика в Харь-
ковском университете» не позволили 
более полно охарактеризовать научное 
наследие харьковских византиноведов 
[Митряев, Голубкин, Лиман 1991, 77–79]. 
И только творчество М.С. Дринова, в ра-
ботах которого затрагивались проблемы 
болгаро-византийских отношений, стало 
предметом самого пристального внимания 
в отечественной историографии, впрочем 
без должной оценки именно византино-
ведческой стороны штудий [Митряєв А.І., 
Сурков О.М. 1978; Славяноведение в до-
революционной России 1979, 146–147; 
Горина Л.В. 1986; Славяноведение в до-
революционной России 1988, 222–223]. 
Часть научного наследия харьковских 
византиноведов рассматривалась иногда 
и при характеристике отдельных узких 
проблем, то есть делалось это крайне по-
верхностно, косвенно. Таким образом, 
предлагаемая статья призвана заполнить 
существующий пробел в историографии 
Византии и показать историю зарождения 
харьковской византинистики от открытия 
в 1804 г. Харьковского университета до се-
редины 1880-х гг. Этот период  составляет 
особый этап в истории медиевистики в 
украинских землях Российской империи и 
рассматривается в рамках большой темы: 
«Средневековая Западная цивилизация и 
восточно-православный мир: общее и осо-
бенное (опыт исследования в Украине в 
1804–1885 гг.)».

Знаменательно, что первые работы, в 
той или иной мере посвященные византий-
ской истории, были созданы в Харьковском 
университете уже в первые годы его суще-
ствования. Авторами их являлись предста-
вители самых разных наук – истории, фило-
софии, права. Наиболее ранней по  времени 

 С.И. Лиман, С.Б. Сорочан

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (1804–1885 гг.)
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создания следует считать работу профес-
сора юрис пруденции И.Ф. Тимковского 
(1772/73–1853) «Сравнение Юстиниановых 
законов с российскими» (1808 г.), которая, 
к сожалению, не сохранилась. Биограф 
И.Ф. Тимковского, Н.В. Шугуров, перечис-
ляя его научные труды, написал по этому 
поводу следующее: «Кроме того, в бумагах 
Тимковского есть указание на написанное 
им в это же время (1808 г. – С.Л., С.С.) на 
латинском языке сочинение «Сравнение 
Юстиниановых законов с российскими», за 
которое Геттингенское ученое общество в 
1809 г. избрало Тимковского в свои члены; 
когда и где было издано это сочинение – 
нам не известно» [Шугуров 1891, №9, 406]. 
Подобная оценка работы харьковского уче-
ного вполне позволяет говорить о ее высо-
ком научном уровне. Главные ее выводы, 
скорее всего, легли в основу сохранившей-
ся речи И.Ф. Тимковского «О применении 
знаний к состоянию и цели государства» 
(1808 г.). «Если бы европейцы, – отмечал в 
ней харьковский ученый, – не ввели у себя 
римского права, Юстинианом уложенно-
го, что были бы по сие время собственные 
их уставы, судопроизводство и зависящие 
от них дела правления?» [Тимковский 
1808, 23]. Прибавим к этому, что рассмо-
тренная И.Ф. Тимковским тема влияния 
византийского законодательства на отече-
ственное и западноевропейское право во 
многом предопределила одно из направ-
лений научных разработок отечественных 
 византиноведов.

Уже в актовой речи харьковского адъюн-
кта философии И.М. Ланга «Об изуче-
нии юридических и политических наук» 
(1810 г.) отмечалось огромное влияние во 
всемирной истории римско-византийского 
права. И.М. Ланг особо подчеркнул роль 
византийского императора Юстиниана I в 
кодификации этого права, у истоков кото-
рого, по его верному мнению, стояли рим-
ские юристы. «Всяк исполняется благого-
вения к сей законодательной мудрости, – 
указывал ученый. – Трон Римского влады-
чества был ниспровержен, но победители 
подвергли себя законам побежденных» 
[Ланг 1810, 98–99]. С И.М. Лангом будут 
солидарны и адъюнкты Харьковского уни-
верситета 20–30-х. гг. К. Михайловский 
и Г. Гордеенков. В «Речи о начале и про-
исхождении Российского законодатель-

ства» (1823) К. Михайловский отмечал, 
что расселение славян на Балканах с 
эпохи Юстиниана способствовало заим-
ствованию ими римско-византийского 
права [Михайловский 1823, 18, 23, 25]. 
Г. Гордеенков в речи «О законодательном 
достоинстве Свода Законов Российской 
империи» (1835) в числе величайших за-
конодателей всемирной истории называл 
Юстиниана, а в числе величайших право-
вых памятников – «превосходный», «слав-
ный Юстинианов Свод (Corpus juris)» 
[Гордеенков 1835, 2, 6, 19]. Впоследствии 
тема влияния византийского (римско-
 византийского) права на страны и народы 
Европы станет одной из ключевых в оте-
чественной византинистике, хотя в силу 
специфики трудного предмета до сих пор 
остается уделом избранных специалистов 
[ср.: Харитонов 2000, 176–227].

Другим направлением, которое со вре-
менем также сделается традиционным, 
более того, получит наибольший расц-
вет, было изучение культурного влияния 
Византии на соседние государства. На 
эту тему в Харьковском университете 
успели высказаться уже современники 
И.Ф. Тимковского и И.М. Ланга – уроже-
нец Германии Х.В. Роммель (1871–1859) 
и французский эмигрант А.А. Дегуров 
(А. Дю Гур) (1765/66–1849). В актовой 
речи «О преимуществе и силе истинного 
и совершенного просвещения» (1811 г.) 
Х.В. Роммель высоко оценил ту значи-
тельную роль, которую сыграли в истории 
европейского, прежде всего итальянско-
го, Ренессанса подданные погибающей 
Романии. «Убегающие и изгнанные греки, 
искусные во всех изящных науках» спо-
собствовали, по выражению Х.В. Роммеля, 
тому, что «греческие и римские умооткры-
тия чрез долгое время в целой Европе… 
быв восстановлены, открыли прекрасный 
путь всем изящным наукам и отверзли 
славнейшие и прозрачнейшие источники, 
из коих не токмо писания мужей мудрых 
и деяния героев, но и все, что древность 
редкого и, так сказать, божественных вну-
шений исполненного ни заключает, по-
черпать и заимствовать можем» [Роммель 
1811, 49]. С такой оценкой византийско-
го влияния на европейское Возрождение 
был солидарен и А.А. Дегуров. Об этом 
влиянии он высказался в актовой речи 
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«О возрождении наук и перевес, который 
они дали Европе перед прочими частями 
света» (1812 г.). Последний период су-
ществования Византии и разрушение ее 
турками-османами, «коим ни наука управ-
лять, ни вкус к просвещению были не из-
вестны», привели, по словам ученого, к 
массовому исходу из нее «отличных в каж-
дом роде художников», которые «приходят 
в Италию искать той тишины и спокой-
ствия, кои необходимо нужны для занятий 
разума» [Дегуров 1812, 43].

Таким образом, изначально можно за-
метить выделение тех основных направ-
лений византиноведческих исследований, 
которые, будучи заявленными, получат 
дальнейшее развитие. Если смести с них 
налет официозной православности и не-
которого историко-этнического, пансла-
вистского предубеждения к губителям 
Византии, особенно туркам, постановка 
научных проблем была намечена правиль-
но. Однако в этих и в ряде последующих 
работ харьковских ученых византийская 
тематика не являлась пока преоблада-
ющей. Она проявлалась не более чем в 
прикосновениях, тем не менее, требую-
щих знаний и верной научной интуиции. 
Об истории Византии упоминалось лишь 
вскольз и главным образом в связи с пра-
вовыми и культурологическими вопроса-
ми. Социально-экономическая тематика 
здесь, впрочем как и в невизантиноведчес-
ких штудиях, находилась в лучшем случае 
на задворках. Существенное воздействие 
на создание отечественных концепций 
византийской истории стало оказывать и 
все более осваиваемое многотомное со-
чинение авторитетного английского ис-
следователя Э. Гиббона «История упадка 
и гибели Римской империи» (1788 г.). Его 
попытка, к слову мастерски выполненная, 
представить историю Византии как пери-
од тысячелетнего разложения и регрес-
са получила распространение в курсах 
лекций и учебной литературе универси-
тетов Украины. В этой связи становится 
понятно, почему в курсе лекций по исто-
рии средних веков известного и весьма 
талантливого, рано умершего харьковско-
го историка М.М. Лунина (1806–1844), 
дошедших до нас в рукописи, полностью 
отсутствуют темы по истории Византии. 
Поразительно, но даже о величайших ви-

зантийских завоеваниях М.М. Лунин го-
ворит лишь в контексте тех войн, которые 
вели в VI в. новосозданные Вандальское 
и Остготское королевства, то есть гер-
манцы, а не ромеи. Назвав автократор-
ство Юстиниана I «знаменитым» [Лунин 
тетрадь 23, л. 12], ученый в то же время 
считал показательным самостоятельность 
полководца Велисария, который отказался 
подписать договор, предложенный импе-
ратором остготам, и добился в 539 г. сдачи 
Равенны [Лунин тетрадь 25, л. 9]. Что же 
касается захвата византийцами Италии, то, 
по однозначному мнению М.М. Лунина,  
«...новая провинция не могла процве-
тать под тяжестью Восточного деспотиз-
ма; притом безвременное вмешательство 
Юстиниана в церковные дела увеличило 
народное недовольство» [Лунин тетрадь 
26, л. 2.; ср.: Gibbon 1814, vol. 5; Удальцова 
1957, 318–326; Удальцова 1958, 23–27; 
Удальцова 1959, 439–494]. Очевидно, что 
признать правление Юстиниана “золотым 
веком”, как это будут делать впоследствии 
известные, крупные византинисты, харь-
ковский профессор не желал [ср.: Grabar 
1966]. В целом вывод о реставраторской 
политике Византии в Италии был верен, 
но вместе с тем явный прогиббоновский 
антивизантинизм М.М. Лунина пере-
шел впоследствии в первый изданный в 
Украине учебник по истории средних ве-
ков (1858) киевского ученого В. Шульгина. 
Издание В. Шульгина увидело свет уже 
после того, как в европейской и отече-
ственной науке стало известно фундамен-
тальное исследование английского медие-
виста Д. Финлея «История Византийской 
и Греческой империй с 716 по 1453 г.» 
(1854 г.). Д. Финлею суждено было стать, 
по сути, первым крупным византинистом 
европейского масштаба, который аргумен-
тировано оспорил концепцию историков 
Просвещения, в том числе Э. Гиббона, о 
тысячелетнем упадке Византии. Но и по-
мимо влияния Д. Финлея, и до, и после 
него, в отечественной византинистике с 
каждым новым десятилетием все более 
приобретало остроту стремление одних 
ученых – доказать, а других – как мож-
но убедительнее оспорить утверждения 
Э. Гиббона.

Со времени выхода в 1808 г. сочинения 
И.Ф. Тимковского о законах Юстиниана 
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прошло несколько десятилетий, прежде 
чем византийская тематика вновь стала 
предметом значимых специальных, в том 
числе диссертационных, фундаменталь-
ных исследований. Эти исследования мож-
но распределить на две большие группы: 
1) работы по истории византийско-славян-
ских отношений; 2) работы, посвященные 
внутриполитической и церковной истории 
Византии.

Большой вклад в исследования по ис-
тории византийско-славянских отноше-
ний внесла магистерская диссертация 
харьковского филолога Н.А. Лавровского 
(1825–1899) «О византийском элемен-
те в языке договоров русских с греками» 
(1853 г.). Указанная диссертация имела 
важное значение для воссоздания главным 
образом культурных отношений Византии 
с Древней Русью. По словам самого 
Н.А. Лавровского, анализ договоров по-
могает «воскрешать седую старину и ра-
скрывать те законы, по которым развива-
лась жизнь русского народа» [Лавровский 
1853, 1]. Прибавим от себя, что в отече-
ственной историографии это была одна из 
первых специальных работ о византийско-
русских отношениях, к тому же с попыт-
кой оценить правовой и филологический 
строй этих документов в том виде, в каком 
они появились на византийской стороне.

Лейтмотивом исследования харь-
ковского ученого стало его утвержде-
ние о ромейском происхождении дого-
воров, о бесспорной принадлежности 
их «к числу переводных памятников» 
[Лавровский 1853, 4]. Для доказатель-
ства влияния византийских подлинников 
на форму и структуру этих договоров 
Н.А. Лавровский предпринял глубокий 
текстологический сравнительный анализ, 
показав прекрасное знание древнерусско-
го и среднегреческого языков. В струк-
турном плане его магистерская диссерта-
ция состояла из четырех частей, в каждой 
из которых ученый последовательно рас-
сматривал внешнюю форму договоров, 
построение переводов, синтаксис языка 
договоров, а также сопоставлял отдель-
ные слова и выражения, встречающиеся 
в тексте, с византийской лексикой. При 
этом наибольшую ценность для истори-
ков может представлять главным образом 
первая глава диссертации.

Одним из наиболее дискуссионных во-
просов, рассмотренным Н.А. Лавровским и 
не разрешенным до конца по сей день, был 
вопрос о характере соглашения, заключен-
ного Олегом под стенами Константинополя 
в 907 г. Харьковский ученый нисколько не 
сомневался в том, что это – договор, при-
чем договор «отдельный, самостоятель-
ный, скрепленный с обеих сторон клятвою 
и окончательно решавший вопрос о взаим-
ных торговых сношениях». Но интересо-
вал Н.А. Лавровского в связи с этим совсем 
другой загадочный вопрос: почему договор 
907 г., внесенный в летопись Нестора «без 
соблюдения надлежащей формы… не во-
шел в формальный договор 911 г. и почти 
буквально повторен в договоре 945 года?» 
[Лавровский 1853, 5–6]. Для автора в дан-
ном случае все представлялось предельно 
ясным: так как при заключении соглаше-
ния 907 г. русские преследовали прежде 
всего «...выгоды торговли и не предвиде-
ли неизбежных столкновений, требующих 
точнейшего определения прав и обязаннос-
тей, то о последних вовсе и не упомянуто. 
Когда же опыт убедил в их необходимости, 
то Олег отправил в Константинополь осо-
бых послов, которые и определили отно-
шения этого рода». Этим, по его мнению, 
главным образом и объяснялось отсут-
ствие статей 907 г. в заключительном до-
говоре 911 г. Больше затруднений вызывал 
у автора ответ на вопрос, почему Олегов 
договор 907 г. почти без изменений вошел 
в договор 945 г. «Не позволяя себе отно-
сительно его бездоказательных предполо-
жений, – отвечал ученый, – скажем здесь 
только, что… договор 907 года был вполне 
самостоятельный, договор 911 года столь-
ко же самостоятельный, но по содержанию 
более частный, договор же 945 года вполне 
самостоятельный и при том заключавший 
в себе общие и частные определения прав 
и обязанностей, с некоторыми опущени-
ями сравнительно с Олеговым, опущени-
ями, которые, вероятно, касались статей, 
более не действовавших при перемене об-
стоятельств» [Лавровский 1853, 7].

Вас убедили эти предположения? Нас – 
нет!

Весьма расплывчатые формулиров-
ки Н.А. Лавровского при характеристике 
столь важного вопроса можно объяснить 
лишь тем, что как филолог он спешил 
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 приступить к рассмотрению «внешней 
формы договоров», а честь заниматься бо-
лее доказательной источниковедческой ба-
зой относительно всего вышеизложенного 
он негласно оставлял историкам. На это 
своеобразное завещание откликнулось с 
течением времени довольно большое коли-
чество наследников, численности которых 
Н.А. Лавровский явно не мог предвидеть. 
Отметим, к примеру, что дискуссии отно-
сительно договора 907 г. длятся до насто-
ящего времени [Лонгинов 1904; Левченко 
1951, 105–126; Левченко 1956, 91–176; 
Сахаров 1980; Хачатуров 1988; Malingoudi 
1994]. На дискуссионность и противоре-
чивость данной проблемы указывает, в 
частности, известный современный ви-
зантинист Г.Г. Литаврин в своей моногра-
фии «Византия, Болгария и Древняя Русь 
(IX – начало XII в.)» [Литаврин 2000, 65]. 
И хотя сам он скорее склоняется здесь к 
точке зрения Я. Малингуди, считавшей до-
говор 907 г. предварительным соглашени-
ем договора 911 г., тем не менее в другой 
его книге «Византия и славяне» обнаружи-
вается стремление автора дистанцировать-
ся от высказывания однозначного мнения 
на этот счет: «Независимо от решения во-
проса о том, был ли в какой-то форме за-
ключен договор между Русью и Византией 
также в 907 г., или не был заключен, ясно, 
что мирные торговые связи «из варяг в 
греки» установились за много десяти-
летий до 911 г.» [Литаврин 1999, 426]. 
Действительно, есть основания вести их 
отсчет, по меньшей мере, с начала 60-х гг. 
IX в. [Сорочан 2001, 247–250].

Н.А. Лавровский, как мы помним, ко-
лебаний в данном вопросе не обнаружи-
вал, хотя доказательной базой по этой 
части свою диссертацию не обременял. 
Доказательства становились все более убе-
дительными по мере того, как харьковский 
исследователь углублялся в суть вопроса о 
византийском влиянии на тексты догово-
ров. Русы, по его мнению, в начале Х в. на-
ходились еще «в первой поре развития об-
щественной жизни», а потому «могли вы-
ражать свои мысли только так, как им вну-
шал простой здравый смысл, сама природа, 
не подчиняя их искусственным формам, о 
которых не имели никакого понятия и кото-
рые появляются в эпоху полного развития 
гражданственности» [Лавровский 1853, 8]. 

«Если же русские, – продолжал далее уче-
ный, – сами не могли сообщить внешней 
формы своим договорам, то они могли по-
лучить ее только от греков». На основании 
приведенных им примеров из сборника 
грамот византийских императоров, со-
бранных Константином Багрянородным, 
отрывков из хроники Иоанна Малалы, со-
чинений Феофилакта Симокатты, Георгия 
Кедрина Н.А. Лавровский убедительно до-
казал, что «…внешняя форма, в которую 
облекали греки различные акты, имевшие 
официальное значение, сходна с формой 
договоров» [Лавровский 1853, 12].

Вторая и последующие части диссер-
тации ученого были посвящены главным 
образом тонким филологическим аспек-
там проблемы, которые мы, разумеется, 
опускаем. Наибольший интерес для нас 
здесь представляет материал выводно-
го характера. Так, византийское влия-
ние на построение периодов, по мнению 
Н.А. Лавровского, «преимущественно от-
разилось на их синтаксисе». «Что же ка-
сается до размещения составных частей 
отдельных предложений, – продолжал да-
лее ученый, – то и оно в наших договорах 
совершенно в византийском характере» 
[Лавровский 1853, 15, 29]. В дальнейшем 
им была последовательно установлена за-
висимость синтаксиса языка договоров от 
среднегреческого языка и доказано в ходе 
анализа сходство отдельных слов и выра-
жений. Полученные результаты позволили 
Н.А. Лавровскому еще раз подтвердить 
свою мысль о приоритетном, определя-
ющем византийском влиянии на язык до-
говоров, вышедших, следовательно, из 
секрета имперского ведомства логофета 
дрома. При этом ученый отметил в заклю-
чении, что это влияние на текст договоров 
«наиболее отразилось в их вступлениях и 
заключениях и наименее в самих статьях» 
[Лавровский 1853, 155]. Как известно, та-
кое мнение разделяют и современные ви-
зантинисты, углублявшиеся в препариро-
вание филологии источников [Malingoudi 
1994].

Вклад Н.А. Лавровского в выяснение 
отношения текстов договоров русов к не 
дошедшим до нас греческим текстам, а 
также в их реконструкцию получил высо-
кую оценку и признание его современни-
ков. Во многом ученому удалось создать 
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фундамент для последующих научных 
изысканий по этой теме в отечественной 
науке, в том числе в украинских землях 
[ср.: Сокальский 1870].

Византийско-славянские, главным об-
разом византийско-болгарские, отноше-
ния рассматривал в своем творчестве дру-
гой профессор кафедры славяноведения – 
М.С. Дринов (1838–1906). Он был автором 
ряда работ, созданных им в харьковский пе-
риод деятельности [Дринов 1873; Дринов 
1874], а основные положения его концеп-
ции о влиянии Византии на соседние сла-
вянские государства были в более разверну-
том и аргументированном виде изложены 
в главном его труде – докторской диссер-
тации “Южные славяне и Византия в Х в.” 
(1876 г.). Основным источником для напи-
сания этой работы послужили три десятка 
писем Константинопольского патриарха 
Николая I Мистика (901–907, 912–925), 
в которых, по выражению М.С. Дринова, 
«...заключается богатый материал, броса-
ющий довольно яркий свет на тогдашние 
отношения Болгарии к Византии, а также 
и к другим ее соседям» [Дринов 1876, 1]. 
И хотя следует признать вполне справед-
ливым утверждение ученого о том, что 
подавляющее большинство этих писем 
осталось без внимания его предшествен-
ников, все же правомерен вопрос: можно 
ли считать достаточной источниковую 
базу докторской диссертации по истории 
византийско-славянских отношений всего 
Х в., если основой ее служат письма, отно-
сящиеся к его первой  четверти?

Несмотря на то что работа была по-
священа проблемам внешней политики 
на Балканах в Х в., М.С. Дринов начинает 
свое исследование с крещения Болгарии 
в 863 г. Это событие, приведшее, по его 
словам, к установлению крепкого мира с 
Византией, позволило последней изменить 
в свою пользу соотношение сил и в других 
частях Европы. Так, среди успехов умного 
и деятельного византийского императо-
ра Василия Македонянина М.С. Дринов 
выделял победу над Каролингами, захват 
их владений в Далмации и Италии, успе-
хи в борьбе с арабами и т.д. [Дринов 1876, 
3]. При этом М.С. Дринов не дал в своей 
докторской диссертации ясного ответа на 
очевидный вопрос: насколько напряжен-
ными были усилия Византии, выигравшей 

церковную борьбу за Болгарию у Римского 
Папы, если присоединение болгар к гре-
ко-православной церкви принесло столь 
очевидные выгоды Константинополю? 
Подобное уточнение было бы тем ценней, 
что оно наверняка внесло бы коррективы в 
последующие рассуждения ученого. Иначе 
как понять, что выгодный Византии «креп-
кий» мир с Болгарией «был нарушен, как 
только императора Василия сменил непохо-
жий на него Лев Философ», который «лег-
ко подчинялся влиянию людей» [Дринов 
1876, 4, 6]. Виновницей нарушения друже-
ственных отношений двух держав в прав-
ление Льва Философа и болгарского царя 
Симеона М.С. Дринов признавал исклю-
чительно Византию, а именно: прибли-
женных императора, спровоцировавших 
своими торговыми злоупотреблениями 
очередную войну. Козни “торговых людей” 
из Эллады, Ставракия и Косьмы, судя по 
молвдулам, коммеркиариев Фессалоники 
конца IX – начала X в., их интриги с все-
сильным тестем василевса, Заутзом, как 
показывают современные исследования, 
действительно сыграли в развязанной 
«экономической войне» 894 г. главную 
роль, а «болгарская обида» могла проис-
текать из нарушений основных принципов 
митатной формы торговли [Oikonomides 
1991, 247; Сорочан 1996, 68–70; Сорочан 
2001, 309–310]. Безусловно, это дает пред-
ставление о поводе к очередному витку ви-
зантийско-болгарского противостояния, но 
не вполне объясняет, почему на протяже-
нии практически всего своего правления 
Симеон проводил антивизантийскую вне-
шнюю политику. Между тем, по собствен-
ному признанию М.С. Дринова, «главное 
внимание его (Симеона. – С.Л., С.С.) было 
сосредоточено на пересадке плодов ви-
зантийской образованности в Болгарии» 
[Дринов 1876, 9–10].

Антивизантинизм самого М.С. Дринова 
в данном случае вполне очевиден. Эта чер-
та его творчества отмечалась его исследо-
вателями неоднократно. Однако, перенося 
свой болгарский патриотизм в область на-
учных исследований, М.С. Дринову иног-
да удавалось возвыситься над националь-
ными чувствами. Так, например, он упре-
кал Симеона за грубый ответ византий-
скому патриарху Николаю, пытавшемуся 
 предотвратить новую войну, и признается, 
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что Симеон всячески стремился овладеть 
византийским престолом [Дринов 1876, 12, 
20]. Однако противоположных высказыва-
ний у М.С. Дринова куда больше. Образы 
византийских императоров под его пером 
зачастую выглядят откровенно карикатур-
но, пресловутое византийское коварство 
возводится им в абсолют. Между тем успе-
хи Болгарии в войнах против Византии 
существенно повлияли, по мнению авто-
ра, и на смену власти в Константинополе 
после Ахелойской и Катасиртской битв, 
и на сближение Византии с папством (так 
называемое «единение» 923 г.) [Дринов 
1876, 18–19; 27–29], что едва ли можно 
отнести к выгоде болгарской стороны. В 
даровании Византией Петру Симеоновичу 
титула царя Болгарии М.С. Дринов также 
усматривал неблаговидный замысел им-
ператорского двора во время очередного 
и очевидного сближения двух стран: «Под 
шумок торжественных заявлений своей 
дружбы к правительству Петра Византия, 
пользуясь тем, что эти заявления откры-
вали ей все государственные тайны этого 
правительства, деятельно работала над 
разложением могущества Болгарского 
царства, надеясь таким образом возвра-
тить себе со временем сделанные этому 
царству уступки» [Дринов 1876, 70].

В этом разложении могущества 
Первого Болгарского царства, – заметим, 
царства, попортившего немало крови 
ромеям, – многие историки и до, и по-
сле М.С. Дринова винили богомильскую 
ересь, корни которой крылись в разгром-
ленном Василием Македонянином павли-
кианстве. Сам М.С. Дринов верно и убе-
дительно показал социальную сущность 
богомильства, признавая, что «еретики 
встречали большое сочувствие в среде 
народа» [Дринов 1876, 74]. Вместе с тем, 
продолжая оставаться по сути заложником 
своего болгарского патриотизма, ученый 
указывал на то, что эта ересь «...явилась 
противодействием сильно утвердившему-
ся византизму с его роскошным клиром, с 
его придворными кознями, с его государ-
ственным всемогуществом и обществен-
ным порядком» [Дринов 1876, 78]. Начало 
усиленной пересадки этих византийских 
порядков в Болгарию историк усматрива-
ет уже во времена Борисова крещения и 
царствования Симеона. «Но окончатель-

но дело это было завершено, в особен-
ности по отношению к придворным по-
рядкам, в царствование Петра введением 
греческой принцессы во дворец» [Дринов 
1876, 84]. Таким образом, следуя логи-
ке М.С. Дринова и его антивизантийской 
концепции, задуманное Византией «раз-
ложение» Болгарии стало приносить свои 
плоды задолго до того, как византийские 
армии после нескольких десятилетий на-
пряженных войн в 1019 г. поставили точку 
в истории Первого Болгарского царства.

Следующий период византийско-бол-
гарских отношений – византийское вла-
дычество в Болгарии и восстановление 
ее независимости – был фрагментарно 
рассмотрен М.С. Дриновым в рецензии на 
докторскую диссертацию Ф.И. Успенского 
«Образование Второго Болгарского цар-
ства». Лейтмотивом данного критического 
разбора стало утверждение харьковско-
го ученого о том, что «народ болгарский 
трудно мирился с византийским игом и 
сильно домогался своего освобождения» 
[Дринов 1881, 88]. По этой причине кате-
горическое возражение рецензента вызва-
ло высказывание Ф.И. Успенского о том, 
что «имя Болгарии и болгар было изъято 
из употребления не только византийских, 
но и западноевропейских писателей и пу-
тешественников XII в.» [Дринов 1881, 90]. 
Возражение рецензента в данном случае 
следует признать вполне справедливым, 
а упомянутые им византийские авторы – 
Анна Комнина, Иоанн Киннам, Никита 
Хониат (Акоминат) – усилили бы эти воз-
ражения болгарскими этнонимами и топо-
нимами в содержании своих работ.

Проблема этнодемографических изме-
нений в завоеванной Болгарии стала вто-
рым узлом противоречий рецензента и ав-
тора. Не возражая в целом против выска-
зываний о том, что под властью Византии 
состав населения Болгарии значительно 
изменился, М.С. Дринов в то же время 
считал основным миграционным потоком 
печенежско-половецкий, шедший с севера 
и северо-востока, а не греческо-еврейско-
турецкий, шедший с юга [Дринов 1881, 
92]. В данной рецензии антивизантинизм 
и болгарский патриотизм М.С. Дринова 
значительно менее противоречат его нау-
чной объективности, чем на страницах его 
докторской диссертации. Он, в частности, 
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не только придавал большое значение в 
поднятом против византийского владыче-
ства восстании половецкому и валашско-
му элементу, но и указывал на важность 
«для болгарских дел возмущения визан-
тийского полководца Алексея Враны, от-
правленного с военными силами империи 
против восставших болгар» [Дринов 1881, 
98]. Мятеж же в Константинополе, гибель 
Враны и расстройство в империи про-
изошли, по мнению Г.Г. Литаврина, около 
1186 г. [Литаврин 1960, 437–439]. Тем са-
мым рецензент признавал закономерность 
утраты Византией, положение которой 
резко ухудшилось уже после смерти ва-
силевса Мануила I Комнина (1143–1180), 
ранее завоеванной страны.

Государственная власть, ее формы, ее 
церковная политика в Византии, а также со-
стояние самой византийской церкви, иначе 
говоря, внутренняя история Византийской 
империи составляла вторую значительную 
группу исследований рассматриваемого 
периода.

Заметной фигурой в византинисти-
ке своего времени был профессор Харь-
ковского  университета  А .П .  Зернин 
(1821–1866). Воспитанник Петербургско-
го главного педагогического института, он 
защитил в Петербургском университете 
магистерскую диссертацию «Об отноше-
нии константинопольского патриарха к 
русской иерархии», что и предопредели-
ло его последующие научные интересы. 
Уже вполне сформировавшимся византи-
нистом он прибыл в Харьковский универ-
ситет, где проработал 17 лет, с 1847-го по 
1863 г. Отметим также, что в течение трех 
лет (1859–1862 гг.) А.П. Зернин был дека-
ном историко-филологического факульте-
та. Он оказался первым ученым в украин-
ских землях Российской империи, кото-
рый ввел в учебный процесс специальные 
курсы, посвященные отдельным вопросам 
ромейской истории. Со всех точек зрения 
его можно считать зачинателем украин-
ской ветви византинистики. Отдельные 
новаторские подходы А.П. Зернин обнару-
живал и в своих научных трудах, каждый 
из которых базировался на всесторонней 
комплексной и критической разработке 
привлеченных им исторических источ-
ников. По сути дела, им был заложен но-
вый подход, наметивший исток будущих 

 успехов отечественного византиноведе-
ния, ставших особенно явственными с по-
следней трети XIX в.

За время работы в Харьковском универ-
ситете ученый подготовил три больших 
научных очерка: «Император Василий I 
Македонянин» (1854 г.), «Жизнь и лите-
ратурные труды императора Константина 
Багрянородного» (1858 г.), «Очерк жизни 
Константинопольского патриарха Фотия» 
(1858 г.). Преждевременная смерть в 45-
летнем возрасте, ставшая следствием 
сильного переутомления и почти трех-
летней душевной болезни, не позволила 
талантливому, трудолюбивому ученому 
осуществить все свои научные замыслы, 
которые, несомненно, вывели бы его в 
лидеры тогдашней украинской византи-
нистики.

Общее, что объединяло все основные 
работы А.П. Зернина, – точка зрения о 
решающем и многообразном влиянии 
Византии на историческую судьбу Древней 
Руси. Вторым превалирующим моментом 
следует считать преимущественно био-
графический характер его исследований. 
Последнее обстоятельство, пожалуй, в наи-
большей степени было характерно для его 
работы о родоначальнике Македонской 
царственной династии, продержавшейся 
свыше полутора столетий.

Ученый весьма высоко оценил в сво-
ем очерке деятельность Василия, который 
являлся, по его мнению, «замечательней-
шим из византийских императоров по-
сле Юстиниана I». Подчеркивая роль ва-
силевса как законодателя, исследователь 
утверждал, что в этом смысле он может 
быть поставлен рядом с его знаменитым 
предшественником [Зернин 1854, 37]. 
Новейшая передатировка А. Шминком 
Прохирона 907–908 гг. не меняет этого 
верного заключения, поскольку кодифи-
кация и переработка Юстинианова права 
в Эпанагое (Исагоге) и 60 книгах Василик 
так или иначе была начата до Льва VI 
Мудрого [Zachariä von Lingenthal 1893, 22; 
Герцберг 1897, 10; Сокольский 1894, 17–
55; Wenger 1953, 701–702, 721; Сюзюмов 
1958, 67–75; Каждан 1958, 56–66; Lopez 
1959, 78; Каждан 1960, 17; Hunger 1978, 
445; Липшиц 1981, 41–48, 55–79; Бартошек 
1989, 54, 120, 260; Культура... 1989, 230–
232; Schminck 1986, 100–103].
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А.П. Зернину принадлежит несомнен-
ная заслуга в том, что героем своего со-
чинения он избрал императора, деятель-
ность которого была мало изучена в евро-
пейской исторической науке. Несмотря на 
внимание к этой незаурядной личности со 
стороны византинистов, показательно, что 
до сих пор поле наблюдений о ней в виде 
основных, обобщающих работ не назовешь 
бескрайним [Васильев 1906; Vogt 1908; 
Adontz 1933; Moravcsik 1961]. Уже одно 
это обстоятельство выгодно оттеняет при-
оритет харьковского историка, выступив-
шего, по меньшей мере, на полвека рань-
ше остальных. Много сделал ученый и для 
введения в научный оборот новых источ-
ников, в частности упущенного из виду его 
предшественниками «Поучения Василия I 
к сыну Льву Философу». Однако, при всей 
занимательности авторского изложения, 
научная работа А.П. Зернина напоминает 
временами художественное произведение, 
автор которого явно не жалеет эпитетов 
и красок для апологии своего персонажа. 
Деяния Василия, человека из народа, до 
его восшествия на престол напоминают 
подвиги Геракла. При этом гипертрофи-
рованный научный интерес А.П. Зернина 
к Византии зачастую превращал эту при-
вязанность в плохо скрываемую анти-
патию по отношению к ее соседям бол-
гарам. Но в высшей степени надуманной 
представляется нам кульминация очерка, 
где повествуется о победе Василия в не-
легкой борьбе при дворе. Так, признавая, 
что эта борьба велась всяческими сред-
ствами, оставлявшими гораздо больше 
шансов на успех человеческим порокам, 
нежели их добродетелям, А.П. Зернин, 
тем не менее, указывал: «Главная причина 
его (Василия. – С.Л., С.С.) торжества над 
противниками заключалась в нравствен-
ном его превосходстве над ними» [Зернин 
1854, 50]. Едва ли комплот даровитого, но 
полуграмотного царского конюха, разы-
гравшего кровавую интригу против импе-
ратора-пьяницы, да и сам изворотливый, 
беспощадный претендент на трон мог 
справедливо претендовать на столь высо-
кую оценку.

Помимо описания жизни и деятель-
ности Василия I, А.П. Зернин представил 
во второй части очерка разбор сочинения 
императора – его «Поучений» к сыну, – в 

котором наиболее отчетливо отстаивались 
принципы византийской автократии, того 
самого самодержавия, личной власти мо-
нарха, наследственные основы которой 
пытался заложить василевс. Высокий 
профессионализм источниковеда-иссле-
дователя, продемонстрированный здесь 
А.П. Зерниным, в еще большей степени 
проявился в его очерке о царственном 
внуке Василия – императоре Константине 
Багрянородном.

Как и в первом сочинении, ученый про-
делал большую источниковедческую ра-
боту. При этом биография Константина, 
собственно говоря, таковой здесь не яв-
ляется: она органичнее и удачнее, чем в 
предыдущем случае, вписана в историю 
Византийской империи. Стал объективнее 
и сдержаннее подход автора к деятельности 
своего очередного героя. Сам василевс полу-
чил в работе А.П. Зернина неоднозначную 
оценку. «Константин Багрянородный, – пи-
сал ученый, – принадлежит к числу замеча-
тельнейших в длинном ряду византийских 
императоров. При всей ничтожности его 
в государственном отношении, он должен 
быть отнесен к разряду исторических лич-
ностей, которые вполне выражают собой 
эпоху, к которой принадлежали» [Зернин 
1858а, 8]. Эта оценка далека от характерис-
тики Константина как «безвольного книж-
ника», которой его еще недавно наделяли 
историки [История Византии 1967, 207], 
но едва ли целиком объективна, поскольку 
правление этого императора (борьба с ди-
натами, внешнеполитическая дипломатия) 
указывает на его сознательные государ-
ственые усилия в обустройстве ромейского 
мира после прихода к власти в январе 945 г. 
и вплоть до смерти в 959 г. [cp.: Toynbee 
1973].

Очень много места на страницах очерка 
автор уделил личности предшественника 
Константина Багрянородного, его регенту, 
тестю и соправителю Роману I Лакапину. 
Их борьба друг с другом, при очевидных 
симпатиях А.П. Зернина к герою своего 
очерка и неприязни к противнику тако-
вого, стала одной из главных сюжетных 
линий исследования, но, если не брать во 
внимание эмоциональную сторону пода-
чи материала, фактическая сторона была 
передана достаточно глубоко и верно 
[cр.: Brokkaar 1972].
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Анализируя сочинения Константина, 
автор наиболее подробно разобрал его труд 
«Об управлении империей». Это тем более 
примечательно, что, на фоне других сочи-
нений ученого василевса, именно данный 
трактат был известен хуже, а его боннское 
издание Иммануила Беккера появилось 
лишь в 1840 г., то есть на тот момент яв-
лялось новинкой, еще недостаточно вве-
денной в научный оборот [Constantinus 
Porphyrogenitus 1840]. Подобное предпо-
чтение исследователь объяснял тем, что 
на основании именно этого труда «...мы 
можем судить, как понимал свое государ-
ственное значение Константин и какие 
уроки преподавал он своему сыну и пре-
емнику» [Зернин 1858а, 83]. Упрек в из-
лишнем увлечении цитатами, который мо-
жет высказать любой исследователь твор-
чества А.П. Зернина, будет справедлив 
лишь отчасти: таковы были особенности 
исследовательского приема ученого, и он 
обнаруживал их в каждом из своих очер-
ков. Впрочем, такое пространное цитиро-
вание имело свое преимущество в том, что 
позволяло читателю лучше познакомиться 
с текстом источника и самому извлечь из 
него то, что прошло мимо внимания автора 
очерка. В любом случае, столь подробный 
источниковедческий разбор должен был 
основательно подкрепить общие выводы 
работы о Константине Багрянородном: «Он 
был ревностным хранителем преданий, 
которыми поддерживалось существование 
империи, выразив собой всю холодную 
формальность, которой характеризуется 
византизм вообще, и не сумев внести в вя-
лое и отжившее уже свой век византийское 
общество ни одного жизненного и плодо-
творного принципа. Другого значения он 
не имел, да и не мог иметь по недостат-
ку в нем одушевляющей силы» [Зернин 
1858а, 83]. Между тем Г.Г. Литаврин в 
предисловии к отечественному изданию 
Константина Багрянородного «Об управ-
лении империей» оценивал его деятель-
ность иначе. Авторитетный византинист 
не только считал, что Константин «...в 
сущности, продолжил и внутренний, и 
внешнеполитический курс Романа I», кото-
рого А.П. Зернин всячески противопостав-
лял Константину, но и указывал на коло-
ссальную организаторскую деятельность 
последнего [Константин Багрянородный 

1989, 20, 23]. Такой взгляд на императора 
представляется более оправданным, учи-
тывая не столько его ученые познания, по-
рой преувеличиваемые византинистами, 
сколько недюжинные личные политичес-
кие, дипломатические способности, срав-
нительно стабильное положение империи к 
середине Х в., укрепление централизован-
ных форм управления государством, вне-
шнеполитические успехи правительства, 
развитие культуры. Впрочем, предвзятая 
точка зрения в отношении Константина 
VII правителя, у истоков которой стоял 
А.П. Зернин, имеет большую историогра-
фию, свидетельствующую о том, что харь-
ковский византинист не был одинок в сво-
их заблуждениях, зиждившихся на субъек-
тивном толковании византийской истории 
и ее источников [ср.: Toynbee 1973, 1–14; 
Gregory 1980].

Серию изданий А.П. Зернина о визан-
тийской истории продолжил его биогра-
фический очерк патриарха Фотия. От ха-
рактеристики государственных деятелей 
Византии и их трудов ученый перешел, 
таким образом, к изучению византийской 
церкви, в данном случае – одного из на-
иболее интересных и важных ее периодов. 
А отсутствие к тому времени в историо-
графии специальных работ, посвященных 
патриарху Фотию, делало его труд еще 
более актуальным. По меньшей мере, еще 
несколько десятилетий он будет оставать-
ся пионером и в данном намеченном им 
направлении исследований [Иеромонах 
Герасим (Яред) 1874; Лебедев 1900, 51–64; 
Лебедев 2001, 57–188; Bury 1912, 180–209; 
Россейкин 1915].

Антизападные и антикатолические выс-
казывания А.П. Зернина явно отражали 
настроения российского общества, только 
что пережившего неудачную Крымскую 
войну. Впрочем, стремление противо-
поставить православную Византийскую 
империю католическому Западу не явля-
лось доминирующей целью рассматри-
ваемой работы. Первая и главная задача 
А.П. Зернина заключалась в том, чтобы 
разобрать ценнейший исторический мате-
риал, а именно – обильное эпистолярное 
наследие патриарха Фотия. В этом смысле 
данная монография ученого более других 
напоминает глубокую источниковедческую 
штудию. Страницы работы А.П. Зернина 
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буквально пестрят цитатами из различных 
документов; некоторые письма приводятся 
целиком и вместе с пространными коммен-
тариями занимают по нескольку страниц. 
Публикация подобных письменных памят-
ников представляет огромный интерес уже 
не столько для изучения жизни и деятель-
ности высокоученого патриарха, сколько 
для воссоздания объективной картины 
политической борьбы в империи, взаимо-
отношений между римско-католической и 
греко-православной церквами во второй 
половине IX столетия. Именно в силу глу-
бокого, пространного изложения источни-
ков эта работа не теряет ценность для со-
временных специалистов- источниковедов.

Много места в очерке уделено и личным 
столкновениям Фотия с папой Николаем I. 
«Вооружаясь против папы, – подчерки-
вал историк, – Фотий не имел в виду дей-
ствовать от своего лица». Все усилия па-
триарха были обусловлены, по мнению 
А.П. Зернина, необходимостью защитить 
восточную церковь, и личной враждебнос-
ти к Риму у него не было [Зернин 1858б, 
57]. Это во многом совпадает с точкой зре-
ния такого признанного авторитета по во-
просу о Фотиевой схизме, как Ф. Дворник, 
который, впрочем, едва ли был знаком с 
трудом А.П. Зернина [Dvornik 1948; ср. 
также: Рансимен 1998, 29–33, 189–190].

Подводя итог многообразной деятель-
ности духовного главы Константинополя, 
ученый отмечал: «Противодействуя непо-
мерным притязаниям пап, цареградские па-
триархи постоянно смотрели на Фотия как 
на образец поборника и защитника древних 
уставов церкви. Неудивительно после это-
го, что латинские писатели и по настоящее 
время смотрят на него как на виновника 
разделения церквей. Он действительно был 
виновником разделения в том смысле, что 
поставил непреодолимую преграду стрем-
лениям Рима к главенству над восточной 
церковью. Видя невозможность осущест-
вления своих планов, папы отделились, 
завещав своим преемникам и своей церк-
ви вечную и непримиримую ненависть к 
Фотию» [Зернин 1858б, 85]. Таким образом, 
реабилитируя Фотия, А.П. Зернин разделе-
ние церквей весьма оригинально поставил 
ему в заслугу, а папству – в вину.

Истории ранней Византии касался в 
своем многогранном творчестве другой 

профессор кафедры всеобщей истории, 
В.К. Надлер (1840–1894), оригинальный 
исследователь с многообразными инте-
ресами, редкостный эрудит, прекрасный 
лектор, одинаково уверенно чувстовав-
ший себя и в общении с ромейскими ма-
териалами VI в., и в истории России на-
чала XIX в. Единственной, но достаточно 
объемной работой ученого по этой теме 
был очерк «Юстиниан и партии цирка 
в Византии» (1876 г.), надолго ставший 
хрестоматийным по этой проблематике. 
Очерк появился уже после того, как ев-
ропейская византинистика обогатилась 
первой специальной работой по данной 
теме, написанной швейцарским ученым 
В.А. Шмидтом [Schmidt 1854]. По этой 
причине В.К. Надлер не мог игнорировать 
ее основные выводы. В то же время ра-
бота харьковского ученого вряд ли может 
считаться настолько компилятивной, на-
сколько считала ее таковой А.А. Чекалова, 
отмечавшая, однако, что В.К. Надлер глуб-
же своего предшественника разобрался в 
причинах восстания Ника [Чекалова 1997, 
8]. Дискуссия о влиянии на В.К. Надлера 
крупнейших работ по западноевропейской 
медиевистике, без сомнения, выиграла бы, 
если бы перед фамилией В.А. Шмидта была 
поставлена фамилия уже упоминавшегося 
выше Д. Финлея. Вполне очевидно, что 
это его концепция, отвергавшая утвержде-
ния историков Просвещения и Э. Гиббона 
о тысячелетнем упадке Византии, задала 
тон всему очерку В.К. Надлера. Влияние 
Д. Финлея объясняет многие утверждения 
и выводы харьковского историка, которые, 
безусловно, могут считаться вполне пере-
довыми и прогрессивными в тогдашней 
отечественной византинистике.

«Одним из замечательнейших фе-
номенов всемирной истории» называет 
В.К. Надлер Византийскую империю уже 
на первой странице своего труда и берется 
оспаривать распространенную на Западе 
концепцию о византизме как «китаизме на 
европейской почве», «тысячелетней агонии 
разлагающегося общества», деспотизме в 
самой уродливой его форме и т.д. [Надлер 
1876, 1]. Автор считал весьма ограничен-
ными попытки большинства представи-
телей западной науки объяснить долгую 
историю Византии, как «разлагающего-
ся трупа», «причинами чисто  внешнего 
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свойства»: выгодами географического по-
ложения, отличными укреплениями само-
го Константинополя, мирным характером 
ближайших соседей Византии – славян 
[Надлер 1876, 4]. Причину живучести 
Византии – то главное, на что советуют 
обратить внимание современные визан-
тинисты [ср.: Литаврин 1997; Сорочан 
2001, 333–346], – он прозорливо предла-
гал искать не во внешних, а во внутренних 
факторах. И вряд ли верноподданически-
ми настроениями консерватора и монар-
хиста В.К. Надлера можно объяснить его 
последующую глубоко научную аргумен-
тацию. Внутренние причины живучести 
Ромейской империи виделись ему и в го-
сударственной политике постоянного об-
новления «дряхлеющих сил свежими вар-
варскими элементами», в результате чего 
в Византии ничего не значило происхож-
дение, зато «личное достоинство значило 
все»; и в долго державшейся избиратель-
ности императорской власти, что должно 
было ограничивать деспотизм и произвол; 
и в развитом, превосходно работающем 
бюрократическом аппарате, который уче-
ный признавал главным субъектом власти 
[Надлер 1876, 10–13]. К этому можно было 
бы добавить сильную государственную 
власть, публичное право, не слитое с част-
ным, личным, как на варварском Западе, 
разветвленную государственную нало-
говую систему, живительные механизмы 
рынка, сохранение государственных мо-
нополий, особую роль монашества, пре-
пятствовавшую превращению империи в 
теократическую монархию, особенности 
восточного христианства и связанного с 
ним ромейского мировоззрения и многое 
другое [ср.: Хвостова 2005]. Об этом пи-
шут ныне, но первым всегда трудней, а по-
тому их вклад бесценен.

Важнейшими институтами, ограни-
чивающими императорский произвол, 
В.К. Надлер считал церковь, армию и 
партии цирка. Он оспаривал распростра-
ненную в западном византиноведении 
точку зрения о декоративном характере и 
ничтожном влиянии цирковых партий. В 
современной британской византинистике, 
например, эти идеи до сих пор разделяет 
А. Камерон, который считает цирковые 
димы не партиями, а лишь своеобразными 
клубами спортивных фанатов, таким обра-

зом отказывая им в какой бы то ни было 
заметной роли в социально-политической 
жизни империи [Cameron 1976, 1–2; ср.: 
Cameron 1980, 336–337]. В.К. Надлер, на-
против, заявлял, что они являлись «громад-
ными учреждениями, в которых принима-
ли непосредственное участие десятки ты-
сяч лиц». Доказательная база В.К. Надлера 
в данном случае строилась на анализе 
главным образом политических и конфес-
сиональных воззрений членов ипподром-
ных партий; учитывался территориальный 
принцип формирования, но не учитывался 
или учитывался в незначительной степени 
их социальный состав – то, на что гораздо 
позже, во второй трети ХХ в., обратят вни-
мание признанные «классики проблемы» 
Г. Манойлович, А.П. Дьяконов, Ж. Жарри 
[Manojlovic 1936, 617–716; Дьяконов 1945, 
144–217; Jarry 1968]. Общая концепция 
В.К. Надлера об активном характере ин-
ститутов, ограничивающих император-
скую власть, в том числе факций цирка и 
димов, вполне логично предполагала такой 
исследовательский прием, как описание 
испытания этих институтов на прочность. 
Для этого автору и понадобилось показать 
общий характер правления Юстиниана и 
Феодоры, правления, вызвавшего круп-
нейшее восстание цирковых группировок 
и народных масс – «Ника».

Это правление В.К. Надлер рисовал до-
статочно черными красками. Сотканному 
из противоречий, подверженному внешне-
му влиянию, ограниченному дарованиями, 
но не амбициями Юстиниану ученый про-
тивопоставлял властность, стойкость, жад-
ность и глубокий ум его жены Феодоры. 
Именно ее влиянием, а также влиянием 
другого творца его правительственной 
системы – квестора Трибониана автор 
объ яснял принятие Юстинианом самых не-
популярных решений [Надлер 1867, 39, 43, 
46–48]. Тайным противникам царственной 
четы, оставившим заметки, написанные, 
по выражению Шарля Диля, «не черни-
лами, а желчью», исследователь явно до-
верял больше, чем апологетам. Впрочем, 
подобные высказывания В.К. Надлера о 
характере правления Юстиниана I не были 
оригинальны, даже в отечественной визан-
тинистике, и высказывались уже его пред-
шественниками, в том числе в украинских 
землях Российской империи [Орбинский 
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1859, №3, 175–176]. Современным же ис-
следователям в Юстиниане видится не-
сколько иной политический типаж перво-
го лица империи, гораздо более своеволь-
ный и более талантливый, но в отношении 
Феодоры и ее многостороннего государ-
ственного влияния, претензий на собствен-
ную политику, даже внешнюю диплома-
тию, сомнений практически нет [ср.: Diehl 
1904; Grabar 1966; Browning 1975].

Рассматривая причины восстания 
“Ника”, В.К. Надлер сумел преодолеть 
ограниченность своих предшественни-
ков и ряда потомков, выдвигавших на 
первый план династические, конфессио-
нальные требования или личные обиды 
прасинов на несправедливое отношение 
к ним императора [Schmidt 1854, 24–26; 
Diel 1901, 465–473] либо вовсе не посчи-
тавших возможным подробно остановить-
ся на характеристике этих причин [Bury 
1897]. В.К. Надлер не только выделял 
финансовую политику Юстиниана как 
важнейшую причину восстания [Надлер 
1876, 50–51], чем предвосхитил трактовки 
Ф.И. Успенского и Э. Штейна [Успенский 
1912, 499–500; Schtein 1949, 441–449], но 
и демонстрировал в данном случае широ-
кий комплексный подход, свойственный и 
концепции А.А. Чекаловой. Выдвинутые 
ею причины: экономические, социальные, 
политические, религиозные [Чекалова 
1997, 282] – фигурировали и в очерке 
В.К. Надлера. Несколько иной была лишь 
последовательность изложения этих при-
чин, но не их важности; такой подход 
вполне отражал влияние новой позити-
вистской методологии на отечественную 
византинистику, вступавшую в период 
своего расцвета.

Таким образом, подводя итог изучения 
харьковскими учеными в 1804–1885 гг. 
истории Византии, следует признать, что 
Харьковский университет с полным пра-
вом может считаться одним из центров 
отечественной византинистики XIX в. 
При всей кажущейся с современной точки 
зрения простоте, даже примитивности по-
становок некоторых византиноведческих 
проблем, они были верны и, что важно 

подчеркнуть, отличались от прочно укоре-
нившихся со времен Монтескье и Чаадаева 
преимущественно негативных оценок все-
го византийского как растленного и упа-
дочного. Исследования, в той или иной 
степени посвященные истории Византии, 
создавались здесь в течение практически 
всего рассматриваемого перио да и отли-
чались разнонаправленностью, которую 
на первый взгляд легко спутать со случай-
ностью тематики. Культурная и конфесси-
ональная близость, поиск исторических 
аналогий и путей развития Российской 
империи были определяющими фактора-
ми, влиявшими на научные интересы уче-
ных. Противоположные друг другу запад-
ные концепции Э. Гиббона и Д. Финлея 
оказывали определенное влияние на их 
творчество. Хронологически исследова-
ния харьковских византиноведов рассма-
тривали главным образом историю ранней 
Византии. В проблемном плане выделя-
ются две большие группы исследований: 
работы по истории византийско-славян-
ских отношений и проблеме культурного 
влияния Византии на Русь; работы, по-
священные внутриполитической и цер-
ковной истории Византии. Последние 
особенно наглядно подтверждают неслу-
чайность таких интересов, мастерское, 
подчас новаторское владение материалом, 
высокую филологическую подготовку. 
В рассматриваемый период наибольший 
вклад в изучение истории Византии вне-
сли А.П. Зернин (деятельность императо-
ров Василия Македонянина, Константина 
Багрянородного и патриарха Фотия), 
Н.А. Лавровский (характеристика  рус  
ско-византийских договоров IX–X вв.), 
М.С. Дринов (византийско-болгарские от-
ношения в X в.), В.К. Надлер (деятельность 
общественных партий ипподрома в VI в. и 
их роль в политической жизни страны). В 
сравнении с состоянием византинистики в 
других областях Российской империи это 
был немалый потенциал, столь раннее появ-
ление которого, возможно, объяс нимо осо-
бой близостью украинских земель к их ви-
зантийскому прошлому, к ауре  ушедшего 
ромейского мира.
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ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧЕ вивчення пів-
острова в першій третині ХХ століття 

пов’язано з іменами відомих учених зі 
столичних університетських центрів Ро-
сії й численних місцевих подвижників 
науки: М.І. Веселовського, В.В. Лати-
шева, І.А. Линниченка, Н.П. Кондакова, 
А.І. Маркевича, Е.Р. фон Штерна та бага-
тьох інших. У цьому зв’язку є знаменною 
маловідома, але вагома за значенням на-
укова спадщина в галузі вивчення історії 
й етнографії народів Криму видатного віт-
чизняного тюрколога-українця Олександра 
Миколайовича Самойловича (1880–1938). 

О.М. Самойлович народився 17 груд-
ня 1880 року в місті Нижній Новгород, у 
родині директора гімназії [РНБ ВР, ф. 671, 
оп.1, спр. 1, 1]. Після закінчення зі срібною 
медаллю Нижньогородського дворянського 
інституту, що прирівнювався до класичної 
гімназії, юнак вступив на факультет схід-
них мов С.-Петербурзького університету за 
арабсько-персидсько-турецьким розрядом. 
У цей час на факультеті працювали знані 
вчені, чиї наукові інтереси, крім іншого, 
були безпосередньо пов’язані з вивченням 
Криму: В.В. Бартольд, М.І. Веселовський, 
В.Д. Смирнов. Ще у студентські роки, у 
зв’язку з цим, кримська орієнталістика 
була в полі уваги Олександра Миколайови-
ча. Він був улюбленим учнем відомого ро-
сійського мовознавця-тюрколога П.М. Ме-
ліоранського [Самойлович 2005, 126–145]. 
Після його кончини в 1906 р. О.М. Само-
йлович, завдяки протекції В.В. Бартольда, 
став також учнем відомого тюрколога, ет-
нографа В.В. Радлова [Гордлевский 1968]. 
У листі до О.М. Самойловича від 17 ве-
ресня 1906 р. В.В. Бартольд повідомляв: 
«В.В. Радлов у розмові зі мною, за власною 
ініціативою, виразив готовність, якщо Вам 
завгодно, після Вашого повернення зайня-
тися з Вами. Якби Ви запитали моєї поради, 
я рекомендував би Вам скористатися цією 
пропозицією. Негативні сторони поглядів 
В.В. Радлова Вам добре відомі й тому для 
Вас безпечні; за своїм знанням мови і по-
бутових умов Середньої Азії він і тепер, як 

й у ті часи, коли він займався з Меліоран-
ським і зі мною, може бути корисним для 
всякого юного турколога» [Цит. за: Благова 
2005, 15].

Після закінчення курсу університету 
О.М. Самойловича було залишено як ма-
гістранта на кафедрі турецько-татарської 
словесності для підготовки до професор-
ського звання. Свою наукову діяльність 
він почав як туркменознавець. Із 1907 
року на посаді приват-доцента О.М. Са-
мойлович викладав турецьку мову і лі-
тературу, читав лекції зі вступу до тюр-
ко-татарських мов, проводив семінар з 
інтерпретації орхоно-єнісейских пам’яток 
у столичному університеті. О.М. Само-
йлович обрав темою своєї магістерської 
дисертації туркменську історичну поему 
XIX ст. Однак ми не погодимося з твер-
дженням Н.Ф. Благової, що в цей період 
ученого цікавила винятково історія серед-
ньоазійсько-тюркської літератури й істо-
рія літературних мов [Благова 2005, 23]. 
Вже в ці роки у колі наукових інтересів 
молодого вченого чітко вимальовується 
кримознавство. Причиною такої уваги до 
етнографії та історії півострова стала гео-
графічна і мовна близькість турецької та 
кримськотатарської тематики.

Однією з перших праць О.М. Самойло-
вича, безпосередньо пов’язаних із крим-
ським фольклором, стала публікація ним 
кримськотатарської пісні про Порт-Артур 
[Самойлович 1910], яка була відомою та-
кож і серед караїмів Криму. Пісня була по-
відомлена О.М. Самойловичу караїмкою з 
Бахчисарая [ПФАРАН, ф. 782, оп. 1, спр. 
9, 17]. Етнограф помістив текст цієї пісні 
мовою оригіналу. Він був складений семи-
складовими чотиривіршами, об’єднаними 
між собою загальним приспівом.

Захоплення кримськотатарською фоне-
тикою, близькою до турецької, поступово 
переросло в Олександра Миколайовича в 
науковий інтерес. Коли у нього з’явилася 
потреба безпосередніх поїздок по краю, 
він скористався запрошенням Таврійського 
губернського земства в 1912 і 1913 рр. для 

 А.А. Непомнящий

КРИМОЗНАВСТВО В ОРІЄНТАЛІСТИЧНІЙ 
СПАДЩИНІ О.М. САМОЙЛОВИЧА
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Кримознавство в орієнталістичній спадщині О.М. Самойловича

організації курсів для кримськотатарських 
учителів [РЕМ, ф. 1, оп. 2, спр. 512].

Зауважимо, що О.М. Самойлович наба-
гато більше, ніж інші тюркологи, займався 
польовими дослідженнями. Під час сво-
їх експедицій він добував новий матері-
ал – мовний, рукописний, фольклорний, 
етнографічний. А потім, за допомогою 
прийомів висококваліфікованої обробки, 
виявлені документи та зібрані фольклорні 
пам’ятки вводилися ним до наукового обі-
гу. Це цілком відповідало специфіці того 
типу вчених-сходознавців, до числа яких 
належав О.М. Самойлович. Він сам харак-
теризував цей тип дослідників як вчених, 
у яких «науковий інтерес поєднується із 
любов’ю до країн і народів Сходу» [Само-
йлович 1925].

Весь вільний час у Криму О.М. Само-
йлович присвячував пошуку та фіксації 
матеріалів за програмою Російського комі-
тету з вивчення Середньої і Східної Азії в 
історичному, археологічному, лінгвістич-
ному й етнографічному відношеннях. Він 
записував зразки караїмського, кримсько-
татарського, кримчацького фольклору та 
вивчав особливості цих мов. Захоплений 
своєю справою, учений швидко встанов-
лював дружні контакти з інформатора-
ми з числа кримських татар. Певну роль 
грало й вільне володіння ним багатьма 
тюркськими мовами. Самойлович писав 
В.О. Гордлевському 22 жовтня 1912 р., що 
у С.-Петербурзі «в мене немає зовсім дру-
зів, яких, навпаки, так швидко знаходжу, 
втираючись у мусульманське середовище. 
Пітерське життя доводиться скрашувати 
спогадами про літні подорожі, під час яких 
маєш можливість жити серцем» [Баскаков 
1973].

У цей час О.М. Самойлович позна-
йомився з організатором наукового кри-
мознавства Арсенієм Івановичем Марке-
вичем, який ввів його у місцеве наукове 
середовище [Непомнящий 2005, 58–61]. 
У 1912 р. Олександр Миколайович став 
членом найбільш авторитетного в Криму 
наукового товариства – Таврійської вче-
ної архівної комісії. На її засіданнях він 
неодноразово виступав із повідомленнями 
щодо результатів своїх досліджень у Тав-
риді. Так, 19 травня 1912 р. краєзнавець 
познайомив кримських аматорів історії 
й етнографії зі своїми висновками щодо 

зібрання татарських прислів’їв члена ко-
місії Алі Абдрефійовича Боданинського. 
Олександр Миколайович разом зі своїм 
учнем, студентом С.-Петербурзького уні-
верситету П.О. Фалєвим, взявся за наукове 
редагування зібраного А.А. Боданинським 
матеріалу. З усієї маси прислів’їв вони ви-
ділили ті, котрі мали поширення саме на 
Кримському півострові, й підготували їх 
до друку [Непомнящий 1999, 51–52]. По-
тім збірка кримськотатарського фольклору 
була істотно доповнена прислів’ями, зібра-
ними членом ТВАК Османом Мурасовим. 
Цікавий, але не оброблений фольклорний 
матеріал О. Мурасова також редагувався 
О.М. Самойловичем і П.О. Фалєвим. Він 
побачив світ у 1914 році [Боданинский 
1914].

У звіті про відрядження до Криму в 
1912 р. О.М. Самойлович писав, що, ско-
риставшись жвавим інтересом А.А. Бода-
нинського до етнографії свого народу, він 
ознайомив «інтелігентного кримського 
татарина» із прийомами наукової тран-
скрипції пам’яток народної словесності 
та склав для нього коротку програму етно-
графічного вивчення кримських татар. У 
ній особливу увагу було звернено на все-
бічне вивчення цехових організацій крим-
ських татар у Бахчисараї та Карасубазарі 
й на необхідність складання докладного 
опису техніки виробництва ремесел у цих 
містах.

У 1912 р. у Бахчисараї О.М. Само-
йлович познайомився з представниками 
кримськотатарської інтелігенції, у тому 
числі з видатним просвітителем кримсько-
татарського народу, видавцем-редактором 
газети «Переводчик-Терджиман» Ісмаїлом 
Гаспринським. І. Гаспринський подарував 
етнографу свої педагогічні й історико-лі-
тературні праці. З цього часу й до смерті 
І. Гаспринського в 1914 р. вони листува-
лися: обмінювалися науковою інформа-
цією, сперечалися з проблем туркології 
[ПФАРАН, ф. 782, оп. 2, спр. 14]. Цікавим 
для О.М. Самойловича було знайомство з 
перекладачем Османом Нурі Акчокракли, 
який у знак дружби підніс йому рукопис-
ний османський збірник і люб’язно дозво-
лив придбати в нього кримськотатарські і 
турецькі рукописи. Постійним супутником 
О.М. Самойловича в його поїздках по Кри-
му був відомий у краї земський  учитель з 
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Бахчисарая Ях’я-ефенді Байбуртли. Він 
збирав для вченого зразки народної сло-
весності. У поїздках до Карасубазара 
О.М. Самойловича супроводжував ви-
кладач татарської мови Сімферопольської 
татарської вчительської школи А.Ч. Муф-
тізаде [Самойлович 1913а].

На сторінках «Известий Таврической 
ученой архивной комиссии» О.М. Само-
йлович опублікував у ці роки низку по-
відомлень, пов’язаних із історією й етно-
графією кримських татар [Самойлович 
1913б, в, г]. Основне з-поміж питань, які 
досліджував учений під час своїх поїздок 
і які стали об’єктом опису в цих публікаці-
ях, – розподіл діалектів кримських татар. 
О.М. Самойловичу удалося зібрати мате-
ріали, які значно уточнювали вже запропо-
новану академіком В.В. Радловим класифі-
кацію діалектів тюркських народів Криму 
[Радлов 1896]. В.В. Радлов велике значен-
ня в говорі гірських і степових татар Криму 
приписував південнотюркському діалекту. 
За спостереженнями ж О.М. Самойловича, 
в Сімферопольському повіті й у передгір-
них аулах переважав північнотюркський 
діалект. Під час поїздок було зібрано й 
матеріал для складання карти дрібних під-
мов у Криму. Це дозволило О.М. Самойло-
вичу значно доповнити матеріали, зібрані 
В.В. Радловим під час подорожі по Криму 
в 1886 р. Про це Олександр Миколайович 
повідомив у статті «О материалах Радлова 
по народной словесности крымских татар 
и караимов». Ця маловідома стаття орієн-
таліста була опублікована у виданні Крим-
ського товариства натуралістів й аматорів 
природи [Самойлович 1917].

Іншими завданнями, що ставив перед 
собою О.М. Самойлович під час поїздок 
по Криму в 1912–1913 рр., були пошуки 
матеріалів із народної словесності крим-
ських татар і про цехові мусульманські 
організації. Головну увагу етнограф при-
ділив фольклору степових повітів Криму – 
найменш дослідженого в етнографічному 
плані району, записав трохи ногайських 
пісень. Зібраний ним матеріал про крим-
ськотатарських ремісників, їхню внутріш-
ню організацію, статути цехів, свята був 
необхідний дослідникові для зіставлення 
з подібними організаціями в Туркестані та 
Туреччині. Змістовну доповідь ученого за 
результатами його наукової поїздки було 

заслухано на засіданні Таврійської вченої 
архівної комісії 5 червня 1913 р.

Під час перебування в Сімферополі у 
1912 і 1913 рр. О.М. Самойлович озна-
йомився із зібранням східних рукописів 
Таврійської вченої архівної комісії. В «Из-
вестиях» комісії він помістив докладний 
опис, аналіз і переклад російською мовою 
кримськотатарського рукопису «Дестан-
Ехвалі-Крим» – пісні про кримські події 
1855–1856 рр., пов’язані з масовою емі-
грацією кримських татар до Туреччини в 
роки Кримської (Східної) війни [Самойло-
вич 1913д]. Піддаючи критиці друкований 
варіант російськомовної фонетичної тран-
скрипції цієї пісні, запропонований у 1910 
році студентом Лазаревського інституту 
східних мов у Москві О.Я. Олесницьким 
[Олесницкий 1910], О.М. Самойлович 
проаналізував дестан із боку правильнос-
ті рим, подав повний фонетичний аналіз 
пісні. 

Цікавлячись ходом вивчення регіону, 
О.М. Самойлович, звичайно, постійно 
був у курсі новинок історико-краєзнавчої 
літератури про Крим. На найбільш значи-
мі видання учений відгукувався замітка-
ми в науковій літературі. Так, аналізуючи 
перший випуск збірника «По Крыму», 
видаваного Кримським товариством на-
туралістів і аматорів природи, зокрема 
публікацію співробітника Етнографічного 
відділення Російського музею імператора 
Олександра III М.М. Дубровського «Жи-
лище крымских горных татар», Олександр 
Миколайович відзначив, що у XX столітті 
непорушною істиною для етнографа по-
винно бути знання ним мови досліджу-
ваного народу. Відсутність цих знань у 
М.М. Дубровського призвело до істотних 
недоробок і неточностей. Цікаві для іс-
торії розвитку історичного краєзнавства 
в Криму зауваження О.М. Самойловича 
про розвиток етнографії в краї, поміщені в 
цій статті. Він зазначив: «Як відомо, етно-
графія в Криму, цьому природному етно-
графічному музеї, дотепер залишається в 
загоні». У докір місцевим дослідникам він 
поставив факт відсутності в Криму спеці-
алізованого етнографічного музею [Само-
йлович 1914а, 224–225]. У рецензії на один 
із кращих путівників по Криму, виданий у 
1914 р. Кримським товариством натураліс-
тів і аматорів природи, О.М. Самойлович 
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 виділив не зовсім вдалий нарис «Населен-
ня», складений В.Ф. Нейнкирхеном. Кон-
кретні зауваження, зроблені О.М. Самой-
ловичем із приводу неточностей в описі 
побуту й культури народів Криму, свідчать 
про ґрунтовні знання автором рецензії ню-
ансів кримської етнографії [Самойлович 
1914б].

Працюючи в Петрограді, учений не 
переривав зв’язків зі своїми кореспонден-
тами в Криму. Учитель бахчисарайської 
земської школи Ях’я-ефенді Наджі Су-
лейманович Байбуртли постійно надсилав 
йому записи зразків усної народної твор-
чості кримських татар. О.М. Самойлович 
оперативно відгукувався на найбільш ори-
гінальні знахідки статтями в періодичних 
виданнях. У публікації «Песни крымских 
татар во вторую Отечественную войну» 
[Самойлович 1915] у російській фонетич-
ній транскрипції, відповідно до вимови 
кримських татар, етнограф подав дві пісні. 
Перша – про виступ на війну бахчисарай-
ського ескадрону Кримського кінного пол-
ку, а друга – про висилку з Криму на ма-
терик турецькопідданих кримських татар, 
яких було визнано військовополоненими.

За завданням та на кошти етнографіч-
ного відділу Російського музею імперато-
ра Олександра III О.М. Самойлович улітку 
1916 р. зробив чергову етнографічну поїзд-
ку до Криму. Повний маршрут його науко-
вої подорожі охоплював також Поволжя та 
Кавказ: Петроград – Ярославль – Костро-
ма – Казань – Самара – Оренбург – Таш-
кент – Красноводськ – Баку – Тифліс – 
Владикавказ. У звіті про цю наукову екс-
педицію, який було складено для музею, 
О.М. Самойлович відзначав: «Мені не до-
велося витрачати час на те, щоб зблизити-
ся з населенням і здобути його довіру, тому 
що, крім попередження в «Терджимані», я 
виявився відомим населенню завдяки сво-
їй діяльності на курсах для татарських вчи-
телів у 1912 і 1913 рр.» [РЕМ, ф. 1, оп. 2, 
спр. 512, 17]. Свої етнографічні екскурсії 
Олександр Миколайович незмінно робив 
із Ях’єю-ефенді Байбуртли. До виїзду у ра-
йони Євпаторійських і Перекопських сте-
пів учений провів кілька днів у Бахчисараї, 
де спілкувався з кримськотатарським ху-
дожником-декоратором Усеїном Абдрефі-
йовичем Боданинським (1877–1938) і його 
братом етнографом Алі Абдрефійовичем 

Боданинським (1865–1920), чию збірку 
прислів’їв О.М. Самойлович редагував 
раніше. Гість із Петрограда довго вивчав 
зібрану братами Боданинськими колекцію 
кримськотатарських рукописів [РЕМ, ф. 1, 
оп. 2, спр. 512, 18].

 Під час поїздки по степовому Криму 
О.М. Самойлович робив етнографічні за-
мальовки й історичні довідки про народи, 
що населяли півострів, приділивши осно-
вну увагу особливостям побуту й культури 
кримських татар. Він склав докладні опи-
си характерних нюансів поведінки, одягу, 
побуту жінок Бахчисарая [РЕМ, ф. 1, оп. 
2, спр. 512, 20–28]. У ході експедиції були 
зібрані матеріали про імена кримських та-
тар, їхні звичаї, убрання, ігри, а також за-
писані пам’ятки усної народної творчості: 
прислів’я, загадки, скоромовки, легенди 
й різновиди пісень [РЕМ, ф. 1, оп. 2, спр. 
512, 29]. Ці етнографічні замальовки, що 
залишилися в рукописі, становлять без-
перечний інтерес для етнографії та історії 
вивчення Криму.

Із підсумками своєї етнографічної екс-
педиції до Євпаторійського та Перекоп-
ського повітів у 1916 р. О.М. Самойлович 
познайомив членів Кримського товариства 
натуралістів і аматорів природи, де він ви-
ступив із доповіддю «Про етнографічне 
вивчення Криму» [Самойлович 1917б]. 
Столичний учений закликав активізувати 
роботу з вивчення народів Криму, яка, на 
його думку, перебувала усе ще «у зародко-
вому стані». «Моя короткочасна поїздка по 
кримському степу влітку 1916 року, – пи-
сав пізніше О.М. Самойлович, – перекона-
ла мене в тому, що пора відкриттів ще не 
пройшла для цього куточка нашої Батьків-
щини» [Самойлович 1918б].

Своїм експедиціям О.М. Самойлович 
(за висловом І.Ю. Крачковського – «по-
ездочный человек») надавав винятково 
важливого значення. Використовуючи до-
свід, здобутий під час роботи на курсах 
кримськотатарських учителів, Олександр 
Миколайович закінчив у 1916 р. підготов-
ку підручника кримськотатарської мови. 
Саме польові спостереження й записи ля-
гли в основу виданого коштом Таврійської 
земської управи в Петрограді в 1916 р. 
«Опыта краткой крымско-татарской грам-
матики» [Самойлович 1916]. Автор від-
значив відсутність неминущих граней між 
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окремими частинами мови, підкреслив 
їхній «текучий» характер. При описі гра-
матичної будови кримськотатарської мови 
О.М. Самойлович суворо дотримувався 
граматичного принципу, дав оригінальну 
класифікацію частин мови. Питання роз-
витку кримськотатарської морфології були 
предметом копіткої праці краєзнавця й 
 надалі.

У цей час, будучи вже визнаним знав-
цем народів Середньої Азії і Криму, Олек-
сандр Миколайович із властивою йому 
скромністю стверджував, що «не має нія-
кої ваги навіть серед молодих наших схо-
дознавців» [ПФАРАН, ф. 68, оп. 2, спр. 
219, 14]. Не можна не відзначити, що твор-
чість О.М. Самойловича досить критично 
сприймалася відомим кримознавцем-тюр-
кологом, професором столичного універ-
ситету В.Д. Смирновим. Протистояння 
Смирнов – Самойлович можна пояснити 
приналежністю цих учених до різних нау-
кових шкіл. У роботі, озаглавленій «Праці, 
наукові погляди і завіти П.М. Меліоран-
ського», що містить підготовчі матеріали до 
некролога П.М. Меліоранського, О.М. Са-
мойлович чітко розмежував дві школи: 
«I. Школа Казем-бека: Березін, Смирнов, 
Катанов; II. Школа Бетлінгка: 1) Ільмин-
ський, Меліоранський, 2) Радлов» [РНБ 
ВР, ф. 671, оп. 1, спр. 149]. Однак, швидше 
за все, у негативному ставленні В.Д. Смир-
нова до студій О.М. Самойловича, у його 
спробах опублікувати кілька критичних 
матеріалів варто вбачати, як це часто бу-
ває, протистояння поколінь – «юних орієн-
талістів» і «поважних муалимів».

У тривожному 1917 році О.М. Само-
йлович традиційно здійснив літню поїздку 
до Криму, в Євпаторію. Він збирав тамги, 
вирізані на могильних каменях, на старих 
татарських цвинтарях [Самойлович 1926]. 
Свої думки про кримськотатарський етнос 
учений виклав у написаній у цьому ж році 
статті «Кілька заміток про російських му-
сульман», яка залишилася неопублікова-
ною [РНБ ВР, ф. 671, оп. 1, спр. 105]. Робо-
та пройнята ідеями інтернаціоналізму, рів-
ності народів величезної країни. У Петро-
граді історик опрацьовував й матеріали, 
пов’язані з кримськотатарськими ярлика-
ми XVI–XVII ст. [Самойлович 1917в].

У суворі 1918–1920 рр., не маючи 
можливості здійснювати далекі поїздки, 

учений користався своїми знайомствами 
в Петрограді та Москві для збору фоль-
клорного матеріалу турецьких народів. У 
цей час він продовжував публікувати запи-
сані ним раніше фольклорні пам’ятки. У 
статті «Крымско-татарские скороговорки» 
[Самойлович 1918] він проаналізував два 
типи скоромовок. Одні – у яких слова при 
швидкій вимові мимоволі заміняються 
іншими, причому при цьому заміна пере-
творювала скоромовку в грубо непристой-
ну. Друга група: при швидкій вимові мова 
зовсім запліталася й скоромовки ставали 
невимовними. Усі варіанти були записа-
ні краєзнавцем улітку 1916 р. зі слів Ях’ї 
Байбуртли та викладача бахчисарайсько-
го земського училища Джеляла Меїнова в 
Бахчисараї, а також зі слів степових татар 
у Євпаторійському повіті. Учений вважав 
важливим «сам факт існування скоромо-
вок. Поряд із деякими іншими здобутками 
народної словесності скоромовки свідчать 
про те, як далеко сягає спостережливість 
неосвічених народних мас, які уловлюють 
і відзначають такі явища, у даному випад-
ку – в галузі людської мови, що стають 
надбанням науки іноді лише в значно піз-
ніший час» [Самойлович 1918а, 198].

О.М. Самойлович прийняв революцій-
ні зміни в країні й доклав усіх зусиль, щоб 
знайти своє місце в новому суспільстві. Але 
він усе-таки важко переживав руйнування 
дореволюційних академічних традицій у 
науці. У листі до академіка-сходознавця 
Василя Володимировича Бартольда 22 січ-
ня 1921 р. він ремствував на «нестерпно 
нецікаво сформоване» для нього за останні 
роки життя в Петрограді [ПФАРАН, ф. 68, 
оп. 2, спр. 219, 16]. Характерно, що на 1919 
і 1920 рр. у О.М. Самойловича приходить-
ся по одній публікації, у 1921 р. – жодної 
друкованої праці. Але ж у 1918–1920 рр. 
Олександр Миколайович не міг поскар-
житися на нудьгу. У цей час він поєднував 
професорську діяльність у Петроградсько-
му університеті, роботу в східному від-
ділі Генерального штабу з викладанням 
у Московському інституті східних мов. 
Восени 1920 р. О.М. Самойловича було 
обрано проректором (а з 1922 р. – ректо-
ром) у відкритому в Петрограді Інституті 
живих східних мов, де він також викладав 
турецьку та узбецьку мови. З 1922 р. орієн-
таліст поєднував  роботу в петроградських 
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вузах зі службою в Народному комісаріаті 
закордонних справ як консультант відді-
лу Сходу. «Можливість живої діяльнос-
ті» з’явилася у вченого у Туркестанській 
АРСР, Бухарській і Хорезмській республі-
ках, куди його було відряджено Народним 
комісаріатом закордонних справ РРФСР із 
березня 1921-го по січень 1922 р. [Ашнин 
1963, 245].

Визнанням заслуг вченого у галузі тюр-
кології стало обрання О.М. Самойловича 
2 лютого 1925 р. членом-кореспонден-
том АН СРСР. У «Записці про вчені праці 
О.М. Самойловича» академіки В.В. Бар-
тольд, І.Ю. Крачковський і С.Ф. Ольден-
бург, рекомендуючи його Академії наук, 
відзначали, що «характерна властивість 
його робіт – уміння знаходити короткі та 
ясні формули для великих категорій фак-
тів, завжди з точною вказівкою тієї сфери, 
на яку поширюється запропоноване ним 
узагальнення» [Бартольд 1924, 554].

Таким чином, учений практично безбо-
лісно «вписався» у післяжовтневу тюрко-
логію. У 20-ті рр. ХХ століття Олександр 
Миколайович брав діяльну участь в обго-
воренні та вирішенні проблеми латинізації 
алфавіту для тюркських мов, його уніфі-
кації та спрощенні. Особливу увагу при 
цьому він приділяв розробці теоретичних 
основ нової писемності та координації ро-
біт зі створення тюркських національних 
писемностей у зв’язку з генетичним спо-
рідненням тюркських мов. Будучи одним 
із ініціаторів проведення Першого Всесо-
юзного тюркологічного з’їзду в Баку (про-
ходив із 25 лютого по 5 березня 1926 р.), 
О.М. Самойлович запропонував основні 
питання порядку денного з’їзду: про новий 
алфавіт; про літературну мову для тюрк-
ських народів; про наукову термінологію; 
про об’єднання зусиль у справі становлен-
ня і видання шкільних посібників [Агама-
лы-Оглы 1925]. Стенографічний звіт з’їзду 
містить його повідомлення про діалекти в 
«обще-турецком языке», де О.М. Самойло-
вич поділився спогадами про свої зустрічі 
та бесіди з І. Гаспринським [Самойлович 
1926а], а також доповідь «Современное 
состояние и ближайшие задачи изучения 
турецких языков» [Самойлович 1926б].

У 20-ті рр. О.М. Самойлович опублі-
кував ряд кримознавчих праць, де поряд 
з етнографією й історією кримських татар 

розглядалася етнографія й історія караї-
мів і кримчаків [Самойлович 1923, 1924, 
1927а, 1929].

Надмірне наукове навантаження, важкі 
моральні переживання вченого останніх 
років призвели до захворювання серця 
й нервового розладу. У другій половині 
20-х – на початку 30-х рр. Олександр Ми-
колайович постійно поєднував напружену 
науково-суспільну діяльність із відпочин-
ком у Кисловодську. Він справедливо вва-
жав, що вчені «не тільки заради самих себе, 
а й в інтересах нашої роботи повинні вла-
штовувати перерви не тільки для відпочин-
ку, а й для лікування, не чекаючи моменту, 
коли хвороба голосно про себе заговорить» 
[ПФАРАН, ф. 68, оп. 2, спр. 219, 39].

Численні дослідження О.М. Самойло-
вича з історії літературних мов Криму, що 
ґрунтуються на використанні як пам’яток 
художньої літератури, так і офіційних до-
кументів, призвели до того, що в нього 
водночас нагромадилося багато фактів із 
різних аспектів історії середньовічного 
Криму. Так з’явилося його історичне до-
слідження щодо бджільництва в Криму у 
XIV–XVII ст. [Самойлович 1932]. Осно-
вним джерелом для цієї наукової розвідки 
стали ярлики кримських ханів. Учений до-
вів, що вже в XIV столітті бджільництво у 
Криму не тільки існувало, а й кримський 
мед користувався популярністю далеко за 
межами півострова (зокрема, у Золотій 
Орді). О.М. Самойлович згадав, що при 
вивченні цього питання допомогу йому 
надали його давні знайомі – кримські ко-
леги-краєзнавці А.І. Маркевич і О.Н. Ак-
чокракли.

Безпосередньо з історичним краєз-
навством Криму пов’язані й написані 
О.М. Самойловичем біографічні нариси 
про істориків, які займалися вивченням 
історії й етнографії півострова: І.М. Бере-
зіна, В.В. Радлова, В.Д. Смирнова [Само-
йлович 1914в, 1923б, 1925].

12 січня 1929 р. О.М. Самойловича 
було обрано дійсним членом АН СРСР, і 
майже одночасно він став академіком-се-
кретарем її Відділення гуманітарних наук. 
З 1930-го по 1933 р. він був академіком-се-
кретарем Відділення суспільних наук АН 
СРСР. З початку 1934 р. вчений очолював 
Інститут сходознавства АН СРСР [Ашнин 
1978а].
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У 30-ті рр. ХХ століття, займаючи ви-
сокі вчені посади, Олександр Миколайо-
вич знаходив час для листування зі своїми 
друзями-краєзнавцями з Криму: жителем 
Карасубазара Н. Шейхом-Заде, який пра-
цював над виданням збірки кримськота-
тарських прислів’їв і приказок [РНБ ВР, 
ф. 671, оп. 1, спр. 316, 1], директором 
Кримського науково-дослідного інституту 
мови і літератури О.М. Батирмурзаєвим, 
А.І. Маркевичем [РНБ ВР, ф. 671, оп. 1, 
спр. 223]. Арсеній Іванович Маркевич від-
правив О.М. Самойловичу для рецензії, 
а можливо з надією на публікацію у цен-
тральних наукових виданнях, кілька своїх 
останніх досліджень. Їхня доля, як і місцез-
находження багатьох рукописів О.М. Са-
мойловича, залишається  невідомою.

У 1934 р. О.М. Самойлович був одним 
з організаторів III Всекримської мовної 
конференції. У дусі часу він виступив на 
ній проти перекручувань ленінсько-ста-
лінської національної політики. «Конфе-
ренція дала у своїх рішеннях установку 
на єдину в фонетико-морфологічному від-
ношенні літературну кримсько-татарську 
мову й конкретизувала основні риси цієї 
мови» [Самойлович 1934 26], виступила за 
викорінювання діалектів у мові.

Пік творчої й організаторської діяль-
ності О.М. Самойловича, на жаль, при-
пав на час розгулу сталінських репресій у 
країні. На початку жовтня 1937 року Олек-
сандра Миколайовича було арештовано за 
обвинуваченням у пантюркізмі та шпигун-
стві на користь Японії, створенні контрре-
волюційної буржуазно-націоналістичної 
організації, яка боролася за відторгнення 
національних окраїн від СРСР та підпо-
рядкування їх впливу японського імперіа-
лізму [Ашнин 1996 153].

Навіть у грізному 1937 році арешт ака-
деміка був у СРСР подією екстраординар-
ною. Це звання було одним із небагатьох, 
що давали певні гарантії. В цей час у країні 
набирали сили великодержавні тенденції, 
які вимагали зміцнення такого інституту, 
як Академія наук. Безумовно, відігравала 
роль і міжнародна популярність її членів. 
Іноді репресивна машина знищувала всю 
наукову школу, створену тим чи іншим 
академіком, а його самого не зачіпала. 
Саме так вийшло, наприклад, із П.К. Ко-
ковцовим та Ф.І. Щербатським. До того ж 

арешт академіка вимагав особистого узго-
дження з Й.В. Сталіним. Відомі випадки, 
коли Генеральний секретар ЦК партії не 
давав санкції на арешт, вважаючи того чи 
іншого вченого потрібним для держави. 
(Так вийшло з академіками В.І. Вернад-
ським і М.С. Курнаковим, слідчі справи за 
«справою славістів» на яких вже було за-
ведено) [Ашнин 2002].

Сьогодні можна лише гадати, чому було 
знищено саме Олександра Миколайовича, 
який не був пов’язаний із жодною партій-
ною опозицією. Чутки, що ходили в акаде-
мічних колах, про те, що він постраждав як 
дворянин і далекий нащадок українського 
гетьмана, не мають підтвердження у слід-
чій справі, з якою вдалося попрацювати в 
Центральному архіві ФСБ досліднику біо-
графії О.М. Самойловича – кандидату фі-
лологічних наук, мовознавцю-тюркологу 
Федору Дмитровичу Ашніну (1922–2000) 
[Алпатов 2000]. Та й людей дворянського 
походження серед академіків було чимало. 
Більш правдоподібним є «турецький слід». 
Адже О.М. Самойлович підтримував тісні 
зв’язки з турецькими вченими й неодно-
разово відвідував цю країну. Однак, як 
свідчать опубліковані документи слідчої 
справи О.М. Самойловича, ці факти хоч і 
були згадані, але займають у ній перифе-
рійне місце [Ашнин 2002, 9–20]. У 1937 р., 
до того ж, радянсько-турецькі відносини 
залишалися досить добрими.

В обвинувальних документах акаде-
мік не випадково іменується «японським 
шпигуном», а всі його нечисленні наукові 
й особисті зв’язки з японськими колегами 
виставлені на перший план. У серпні – ве-
ресні 1937 р. була репресована велика гру-
па співробітників Інституту сходознавства 
АН СРСР – фахівців із Японії, Китаю, Ко-
реї, Монголії, Тибету. Значний масштаб 
розгорнутої справи проти японської роз-
відки вимагав виявлення керівника «роз-
галуженої агентурної мережі», наукових 
співробітників, які нібито працювали на 
Японію. При цьому кандидатура директо-
ра інституту підходила найбільше [Люди и 
судьбы 2003].

13 лютого 1938 року відбулося закри-
те судове засідання виїзної сесії Військо-
вої колегії Верховного Суду СРСР, на 
якій протягом 15 хвилин було розгляну-
то справу за обвинуваченням  академіка 
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О.М.  Самойловича в названих «злочи-
нах». Його було засуджено до «вищої міри 
 кримінального  покарання – розстрілу з 
конфіскацією усього особисто йому на-
лежного майна». Вирок було виконано 
того ж дня.

Тільки через 18 років по тому, 25 серп-
ня 1956 р., вирок Військової колегії від 13 
лютого 1938 р. стосовно О.М. Самойлови-
ча було скасовано й вченого було реабілі-
товано.

Перша посмертна наукова біографія 
Олександра Миколайовича Самойлови-
ча була складена Ф.Д. Ашніним у 1963 р. 
[Ашнин 1963], як і «Список праць О.М. Са-
мойловича (із вказівкою рецензій на них) і 
література про нього» [Ашнин 1978б].

Багатюща наукова спадщина О.М. Са-
мойловича, у тому числі і рукописні праці, 
становить величезний інтерес для сучасних 
дослідників краю. Адже заслуги Олексан-
дра Миколайовича в галузі тюркології ви-
знані як вітчизняними, так і закордонними 
дослідниками [Menzel T. 1929; Minorsky V. 
1943]. На жаль, частина його творів зали-
шається невідомою науковій громадськос-
ті, оскільки рукописну спадщину вченого 
дотепер повністю не зібрано й не вивчено 
[Дмитриева 1966, 206].

Наприкінці 60-х років ХХ століття 
планувалося видати тритомник вибра-
них праць тюрколога. Ініціатива тоді ви-

ходила від Комісії з історії філологічної 
науки при Відділенні літератури та мови 
АН СРСР. Передбачалося, що перший том 
буде включати праці з історії літератури й 
фольклору тюркських народів (60 назв), 
другий – праці з тюркських мов (54 назви) 
і третій – праці з етнографії (38 назв), пра-
ці з історії сходознавства (45 назв), рецензії 
(56 назв). Однак протягом 70-х рр. робота 
йшла лише над підготовкою лінгвістично-
го тому творів академіка, якою займалися 
біограф і дослідник наукової і науково-ор-
ганізаційної діяльності О.М. Самойлови-
ча Ф.Д. Ашнін й один із учнів академіка 
В.Д. Аракін. Смерть останнього в 1983 р. 
остаточно обірвала надії на видання цього 
зібрання праць О.М. Самойловича.

У розвитку сходознавчого напрямку 
в сучасному історичному кримознавстві 
викликає інтерес перевидання праць уче-
ного, пов’язаних із вивченням півострова, 
почате у 2000 р. й присвячене 120-річчю 
з дня народження академіка [Самойло-
вич 2000]. У 2005 р. у серії «Класики ві-
тчизняного сходознавства», яка видається 
у Російській Федерації, було перевидано 
раніше опубліковані праці вченого та його 
архівні матеріали з питань тюркського мо-
вознавства, філології та руніки [Самойло-
вич 2005]. Численні тюркологічні розроб-
ки вченого, що залишилися в рукописах, 
усе ще чекають свого дослідника.
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ІДЕЯ очищення буддизму  залишається 
маловідомою темою філософського спад-

ку родини Реріхів. Такі настрої спостеріга-
лися у світогляді видатного художника та 
його дружини переважно у 1920-ті роки. 
Рух за повернення до первинних засад 
буддійського Учення загалом не був оригі-
нальною ідеєю у світовій історії буддизму. 
Подібні заклики лунали ще з перших ві-
ків існування буддійської громади в Індії. 
З них починали свою реформаторську ді-
яльність такі великі тибетські вчителі, як 
Атіша і Цзонхава. Аналогічна течія мала 
місце у ХІХ ст. серед освіченого монголь-
ського ламства, яке критично ставилося 
до церковних ієрархів, прагнуло до “очи-
щення релігії”, реформи викладання в ду-
ховних закладах, зокрема – введення світ-
ських дисциплін. Залишається питанням 
чому виникла така своєрідна ідея в родині 
російського художника та філософа. 

Коли ж до таких думок навернулися 
Реріхи? Мабуть, не раніше, ніж вони опи-
нилися в Азії (30 листопада 1923 року). 
Мандри Індією, життя в Сиккімі посилили 
увагу родини до буддизму. На світогляд са-
мого Миколи Реріха значно вплинули сис-
теми раннього буддизму [Беликов 2001б, 
240]. Перші міркування художника щодо 
порівняння раннього та пізнього буддизму, 
а також протиставлення ваджраяни двом 
іншим великим колісницям датуються по-
чатком 1924 року. Так, у своїй праці “Стру-
ни Землі (Думки у Сиккімі)”, завершеній 
у лютому 1924 р., М. Реріх пише: “Навіть 
фізичний світ учення Тантри, що опустив-
ся у сучасному розумінні, має бути сприй-
нято піднесено. Не міг Учитель Падма 
Самбхава явити лише матеріальне вчен-
ня... Звичайно, Учитель Дзон-Капа нам 
іще ближчий. Він піднявся за межі магії. 
Він заборонив ченцям проявляти магічні 
сили. Його вчення – Жовті Лами – є менш 
зіпсованим” [Рерих 1992, 127]. Разом із 
тим, про подорож родини до Далай-лами 
йшлося ще у січні 1923 року. Тоді дружина 
художника – Олена Реріх зазначала, що до 
владики вони поїдуть у східному  вбранні, 

М. Реріх буде носити на собі образок Сер-
гія Радонезького, який він зніме і віддасть 
Далай-ламі [Фосдик 2002, 154]. Наразі 
важко сказати, чи йшлося вже тоді про ре-
формування вчення.

Другим важливим етапом стало усві-
домлення необхідності вступити в кон-
такти з керівництвом СРСР. Це сталося 
у травні 1924 року. Контакти, в ході яких 
М. Реріх торкався проблем очищення буд-
дизму, мали місце в жовтні того ж 1924 
року [Росов 2002, 121]. Реріхи, зокрема, 
планували відвідати російський Алтай та 
Монголію, для чого потребували відповід-
ної згоди радянських урядовців. Видатний 
біограф родини Реріхів – Павло Бєликов 
зазначав, що в буддизмі художнику імпо-
нувало його негативне ставлення до касто-
вих та класових прерогатив, несхвалення 
приватновласницької психології та вчення 
про общинні принципи влаштування жит-
тя, а також своєрідне вирішення деяких 
етичних питань. Буддизм, окрім своєї фі-
лософії, привертав увагу художника ще й 
як канал зв’язку між країнами Центральної 
Азії та Радянським Сибіром, який вельми 
активно функціонував за його часів [Бели-
ков 2001а, 317]. Звільнення народів Азії 
художник пов’язував з революційними 
подіями в Росії, проте їхнє духовне збли-
ження з народами СРСР він хотів бачити у 
взаємопроникненні ідей комунізму та дав-
нього общинного вчення Будди1. Під час 
бесіди М. Реріха в грудні 1924 року з ра-
дянським агентом в США Дмитром Боро-
діним останній зазначив, що для них (біль-
шовиків) головне – це об’єднання Азії. Як 
стверджує послідовниця Реріхів Зінаїда 
Фосдік (Ліхтман), художник спитав, чи 
знає Бородін, що таке об’єднання може 
йти через релігію і що це можна здійснити 
ім’ям Будди. На своє питання він отримав 
ствердну відповідь [Фосдик 2002, 242–
243]. У грудні 1924 року в Берліні, під час 
бесіди з радянським політичним представ-
ником у Німеччині, художник стверджує, 
що він готовий сприяти зближенню наро-
дів Сходу та СРСР на ґрунті  подібності, 

 І.В. Отрощенко

ІДЕЯ ОЧИЩЕННЯ БУДДИЗМУ
В ТВОРЧОМУ СПАДКУ РОДИНИ РЕРІХІВ
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яку він вбачав між ідеологією наукового 
комунізму та буддійською філософією. 
Характерним у даному плані є лист М. Ре-
ріха, отриманий радянським посольством 
у Берліні в березні 1925 року: 

“Ідея Єдиної Азії є центральною ідеєю, 
і очищене вчення буддизму дає можли-
вість проводити зближення найщирішим 
шляхом… Радісно та розумно сприймаєть-
ся наше міркування про те, що буддизм є 
саме науковим вченням. Легко погоджую-
ться, що буддизм засмічено пізнішими 
додатками та забобонами. Ідея очищення 
вчення дуже властива населенню... Поки ж 
помічаємо, що все, що зміцнюється в дум-
ках лам про Росію та про очищене вчення 
Будди, закріплюється на Сході вдало і дає 
чудовий результат” [цит. за: Росов 2002, 
126]. Ідея очищення буддизму щиро захо-
плювала Реріхів – такої ж думки вони були 
і щодо християнства, яке, на їхню думку, 
теж потребувало повернення до первинних 
засад. Проте не можна виключати того, що 
часте звернення до теми очищеного, науко-
вого й ледь не комуністичного вчення 
знадобилося митцю для полегшення його 
спілкування з більшовиками, які, вочевидь, 
не поділяли будь-яких релігійних поглядів. 
Радянські урядовці тоді теж не поспішали 
виказувати свої справжні міркування, на-
приклад таке: “ідеологія буддизму в усіх 
відтінках є ідеологією безумовно ворожою 
нашій партії” [РГАСПИ, 114, 15].

Навесні 1925 року Реріхи вирушили з 
Дарджилінга у далеку подорож – до Сінь-
цзяну, потім – до Росії. До речі, в Дарджи-
лінгу родина мешкала в маєтку, у якому 
колись перебував сам Далай-лама ХІІІ. 
Навіть при нових мешканцях маєток час-
то відвідували тибетські прочани та лами. 
Звісно, Реріхи не втрачали такої нагоди по-
спілкуватися. Під час подорожі художник 
вів щоденник, розмірковуючи, зокрема, 
й про долю буддійського вчення. Так, він 
пише про його засновника: “Прожити ві-
сімдесят років у постійному учительстві, 
бачити, як на очах спотворювалося вчення, 
розуміти, як численні государі та священи-
ки приймають вчення лише зі своєкорис-
ливих міркувань, передчувати оболонку 
нової умовності, що вже готувалася... Ба-
гато разів очищали вчення Будди, і все-
таки воно швидко засипалося кіптявою 
упереджень. Життєвість перетворювалася 

на купу трактатів і метафізичну номенкла-
туру... Але все ж відбулося корисне усві-
домлення: звикли очищати вчення. Зви-
чайно, не горезвісні собори в Раджагрісі, 
Весалі та Патні повертали вчення до по-
чаткової простоти общини. Проте сильні 
духом окремі вчителі щиро намагалися 
знову явити прекрасний лик учення”. Далі 
художник згадує таких вчителів: Атіша, 
Ашвагоша, Нагарджуна, Міларепа, Пад-
масамбхава, Цзонхава та “багато інших, 
одиноких, які розуміли наперед цю ево-
люцію, змітали пил умовності із заповітів 
Будди. Їхні праці знов припадали затхлим 
прошарком механічних ритуалів. Умовний 
розум “обивателя”, навіть визнавши вчен-
ня Будди, все-таки намагався одягти його 
за своїм упередженим розумінням” [Рерих 
Н.К. 1992а, 78–79]. Зберігалося й упере-
джене ставлення художника до буддійської 
тантри: “Пригадуємо ті ж страшні лики2 
на тантричних танках. Чого лише на них 
нема! І магічні мечі, і зідрані людські шкі-
ри, і страшні пики з вишкіреними зубами, 
і повернуті донизу трикутники. Весь набір 
чорної магії” [Рерих Н.К. 1992а, 313]. 

Побувавши в Росії восени 1926 року, 
Реріхи опиняються в столиці Монго-
лії – Улан-Баторі, яку тоді ще за звичкою 
називали Ургою. Там вони видають книгу 
“Община”, потім, перед самим початком 
Тибетської експедиції, з’явилася й інша 
принципово важлива книга – “Основи буд-
дизму”, написана Оленою Реріх3. Кілька 
екземплярів книги надіслали вже навздо-
гін каравану. Юрій Реріх, старший син ху-
дожника, у 1957 році розповідав своєму 
другові та послідовнику Ріхарду Рудзітісу, 
що велику кількість екземплярів “Основ 
буддизму” було надіслано до Китаю. Тоді 
ж перше видання “Общини” він назвав 
“знаменною книгою” [Рудзитис 2002, 35–
36]. За словами лікаря Тибетської експеди-
ції Констянтина Рябініна, кілька екземпля-
рів цих книг планувалося дати подружжю 
Ліхтманів з метою передачі в Москву задля 
ознайомлення членам уряду [Показания 
доктора… 1997, 174]. Книгу було видано 
російською мовою, анонімно.

На обкладинці “Общини” значилася 
назва друкарні та рік видання. Книга мала 
підзаголовок “Листи бесід високого Об-
щинника Сходу”. Нині невідомо, де саме 
для неї проводилися записи: в Сиккімі, 
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Кашмірі чи під час самої подорожі Реріхів. 
Імовірно, було використано записи різних 
періодів, включаючи останній – мандрівку 
до СРСР [Беликов 2001в, 195]. Мабуть, те 
ж саме можна сказати про “Основи буддиз-
му”. Так, у щоденнику Миколи Костянти-
новича є згадка про читання 9 травня 1926 
року у Сіньцзяні “записок з основ буддиз-
му”, які читала уголос О. Реріх: “Як гарно 
виходить, коли лушпиння пізніших наша-
рувань злітає, коли праця та знання посі-
дають належне місце [Рерих Н.К. 1992а, 
252]. 

“Община” – єдина збірка з циклу учен-
ня живої етики, де згадується про необхід-
ність очищення буддизму. “Не забудемо, 
що вчення Будди має бути очищене... Вчен-
ня Будди має бути перевіреним і наданим 
до широкого огляду... Нас не цікавлять піз-
ніші нашарування навколо буддизму, лише 
основи, заповідані самим Учителем, по-
трібні для майбутнього [Община… 1991, 
25, 50–51]. При цьому треба зважати, що 
це очищення відбувається для нової моло-
ді, тому каркання критиків не має значен-
ня [Община…1991, 11]. 

Ти ж самі думки присутні і в “Основах 
буддизму”. “В основах буддизму не мож-
на зупинятися на пізніших ускладненнях 
та розгалуженнях. Важливо знати, що 
ідея очищення вчення є завжди живою у 
буддійській свідомості. Незабаром після 
смерті Вчителя розпочалися відомі собори 
в Раджагрісі, потім у Весалі і в Патні, що 
повертали вчення до його початкової про-
стоти” [Основы буддизма…1990, 3]. “По-
вернення до давньої “Вінаї” – до кодексу 
моральних та общинних настанов буддиз-
му – було і є завжди, а особливо зараз, най-
важливішим завданням общинних зборів” 
[Основы буддизма…1990, 43].

Монгольське видання “Общини” (на-
клад – 300 примірників) призначалося для 
Росії і майже не поширилося на Заході; 
Реріхи не поширювали його навіть серед 
своїх соратників – отримали його лише 
окремі особи [Беликов 2001в, 209; Дубаев 
2001, 346–347]. Справа в тому, що перше 
видання “Общини” та “Основ буддизму” 
відрізнялося від наступних, дещо зміне-
них і доповнених новим матеріалом.

Дослідники давно звернули увагу, що 
зміст “Основ буддизму” збігається з ідея-
ми доповідей та статей ідеологів руху за 

 оновлення – Агвана Доржієва, Базара Ба-
радійна, Цибена Жамцарано [Герасимова 
1964, 164; Андреев 1997, 241]. Є також 
дані, що оновленці поширювали “Основи 
буддизму”. П. Бєликов категорично запе-
речував будь-який зв’язок між указаною 
книжкою та рухом за оновлення в буддиз-
мі, до ідей якого в 1920-ті роки зверталися 
представники бурятської та монгольської 
еліти. Поки важко сказати, чи було рефор-
маторську тезу запозичено у бурятських 
оновленців, які висунули таку концепцію 
років на два раніше, ніж з’явилися перші 
згадування про неї у Миколи Реріха. Онов-
ленці також вважали, що “…для майбут-
нього потрібні лише засади буддизму, лише 
ті моменти, в яких він збігається з пробле-
мами сучасності” [цит. за: Дамдинов 1997, 
82]. Отже, одним з головних гасел руху 
за оновлення став заклик до відновлення 
“первинної чистоти” буддизму. Політич-
не значення руху за оновлення полягало у 
спробі обґрунтування можливості своєрід-
ного “мирного співіснування” соціалізму 
та буддизму (“на нашу думку, вчення Буд-
ди в релігійному сенсі мало відрізняється 
від вчення комунізму” [НАРБ, 7, 5]). До-
недавна дослідники вказували лише на до-
революційні контакти М. Реріха з лідером 
оновленців Агваном Доржієвим. Обидві 
непересічні особистості заприязнилися під 
час участі художника в оформленні буд-
дійського храму в Санкт-Петербурзі. Тоді 
на знак подяки А. Доржієв навіть вручив 
М. Реріху подарунки від Далай-лами ХІІІ. 
Імовірно, саме від цього бурятського лами 
художник уперше почув про Шамбалу (ле-
гендарну країну буддійської міфології). 

За словами П. Бєликова, “Основи буд-
дизму” було написано до того, як Реріхи 
стикнулися з рухом за оновлення [Беликов 
2001в, 216]. Проте зауважимо, що книжка 
вийшла навесні 1927 року. Тобто ідейне 
спілкування родини за час перебування в 
Монголії могло позначитися на її остаточ-
ному варіанті. На думку авторки, можна 
говорити про зустріч А. Доржієва та ро-
дини Реріхів ще восени 1926 року. Збере-
глося посвідчення великого лами, видане 
24 вересня 1926 року у Верхньоудинську, 
в якому стверджується, що А. Доржієв 
прямує до Монголії [Стараницы…1993, 
107]. Реріхи ж, як відомо, перебували в 
монгольській столиці з 11 вересня 1926-го 
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по 15 квітня 1927 року. Важко припустити, 
що давні знайомі розминулися в невели-
кому тоді місті. І хоча в щоденниках обох 
Реріхів досить стисло змальовується пере-
бування в Улан-Баторі, у книзі Ю. Реріха 
ми знаходимо згадку про бесіду з одним 
відомим лхарамбою4, яка відбулася у сто-
личному монастирі Гандан [Рерих 1994, 
142–143]. Ю. Реріх зазначає: “Нам дуже 
хотілося побачити його, бо ми чули, що 
він відчуває глибокий та щирий інтерес до 
західної науки і має тверезу точку зору на 
майбутнє буддійського вчення”. З опису, 
зробленого видатним сходознавцем, можна 
зробити висновок, що цей добре відомий в 
Урзі (через свої великі знання та проник-
ливість) літній лама, який розповідав про 
необхідність оновлення буддизму в світлі 
сучасної науки та покращення загальної 
монастирської освіти, і був сам Агван До-
ржієв. Лхарамба стверджував: нехай буде 
менше лам, але вони будуть справжніми, 
освіченими, вихованими на заповідях  своєї 
релігії. Лами, що були єдиним інтелекту-
альним класом країни, мали йти в ногу з 
часом, брати участь у житті народу і допо-
магати в перебудові своєї країни. 

Водночас родина познайомилася в Улан-
Баторі ще з одним ідеологом руху за онов-
лення – головою Монгольського вченого 
комітету Цибеном Жамцарано. Подібність 
поглядів останнього з поглядами М. Рері-
ха, зокрема щодо очищення релігії, вияви-
лась разючою і дала імпульс до подальшої 
співпраці. Підтримуючи переконання про 
певну ідентичність буддійського світогля-
ду та наукового комунізму, Ц. Жамцарано 
зауважував, що різновиди добра не виклю-
чають одне одного і, якби К. Маркс був 
добре обізнаний із буддизмом, він дійшов 
би цікавих висновків. Тому він вважав, що 
буддизм не суперечить партійній ідеології, 
закликав “розвивати релігію в її чистоті” 
[Рощин 1999, 145]. Разом із тим зазнача-
лось, що хоча комунізм і буддизм мають 
багато спільного, проте вони відрізняють-
ся за теорією, практикою та головною ліні-
єю. Ц. Жамцарано звертав особливу увагу 
на досягнення нової мети “чистого від-
родження” – поєднання позитивних сто-
рін як науки, так і релігії. Вчений комітет 
МНР енергійно взявся втілювати в життя 
завдання взаємодоповнюючого зближення 
великих культур Сходу та Заходу – давньої 

індо-буддійської культури і сучасної євро-
пейської науки. В цьому синтезі західної 
та східної думки ідеологи руху за оновлен-
ня вбачали великий сенс буддо-комуніс-
тичного вчення, яке уявлялося, насампе-
ред як вчення про планетарну перебудову 
людського соціуму на “общинній основі” 
[Андреев 1997, 241]. Зближення культур, 
на їхню думку, мусило мати велике зна-
чення для загальнокультурного прогресу 
людства.

Отож, як бачимо, Реріхи зустріли  своїх 
однодумців. Синтез західної та східної 
думки, зближення культур, повернення 
до початкових засад буддійського вчення, 
“науковість” буддизму, створення лам-
ських трудових общин у межах Вінаї, по-
кращення монастирської освіти та загаль-
нокультурного рівня лам, відмова духо-
венства від приватної власності, нарешті, 
гасла тотожності марксизму-ленінізму та 
буддизму (яких Реріхи дотримувалися під 
час свого спілкування з радянськими уря-
довцями в 1924–1926 роках і які відбилися 
на перших виданнях “Общини” та “Основ 
буддизму”) відповідали духовним пошу-
кам і реформаторським намірам родини. 
Впродовж свого перебування в Улан-Бато-
рі Реріхи заприязнилися з Ц. Жамцарано, 
який “багато знав” і “саме з яким можна 
було іноді поговорити про найзаповітні-
ші перекази” [Рерих Н.К. 1992а, 293]; їхні 
дружні стосунки знайшли відбиток у що-
денниках членів експедиції.

Монгольський уряд звернувся до Рері-
хів по дозвіл на переклад монгольською 
мовою “Основ буддизму” [Рерих Н.К. 
1992а, 293]. І хоча “Основи буддизму” та 
“Общин” не було перекладено монголь-
ською, проте дозвіл на їхнє видання до-
рого коштував Ц. Жамцарано. Впродовж 
десятиліть йому приписували авторство 
(якщо не цілковите, то принаймні перед-
мови) “Основ буддизму”. Казали, зокре-
ма, що цей новоявлений пророк необуд-
дизму лякливо сховався під псевдонімом 
“високого общинника Сходу” в книзі 
“Община”, виданій на гроші “агента аме-
риканської буржуазії Реріха” [РГАСПИ, 
143, 176]. Зв’язок із такою “буржуазною” 
літературою доповнив перелік гріхів ви-
датного вченого та його політика перед 
радянською владою. Ц. Жамцарано ствер-
джував, що сам відмовився від думки про 
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переклад  зазначених праць, оскільки, мов-
ляв, вони могли спричинити непорозумін-
ня серед вірян. Проте цей запис5 датується 
1934 роком, і постає питання, наскільки 
щирим був у той момент автор, який від-
чував навколо себе посилення репресій. 
Правда й те, що Ц. Жамцарано не було 
властивим приховування своїх справжніх 
переконань. Після відвідин Першого між-
народного з’їзду монголознавців в Улан-
Баторі (1959) Ю. Реріх стверджував, що в 
монгольській столиці є популярним перше 
видання “Основ  буддизму”.

Можна цілком погодитися з висно-
вком П. Бєликова: завдання, що ставила 
у  своїй книзі О. Реріх, було ширшим за 
плани оновленців і стосувалося всього 
буддизму в цілому [Беликов 2001б, 217]. 
Проте, на нашу думку, Реріхи запозичи-
ли в оновленців низку тез, які відповіда-
ли їхнім власним переконанням. Ці поло-
ження неодноразово звучали під час так 
званої Тибетської експедиції (1927–1928), 
в яку у квітні 1927 року вирушила роди-
на. Як свідчать нотатки лікаря експедиції 
Констянтина Рябініна, про мету подорожі 
в Урзі говорили мимохідь. Проте він вже 
тоді передбачав, що йшлося про якусь буд-
дійську мету, оскільки простежував у роз-
мовах та навколишній обстановці велику 
цікавість до буддійських речей: у родині 
були священні зображення на шовку (тан-
ки), статуетки, предмети культу – ракови-
на, дзвіночок тощо [Показания доктора… 
1997, 173]. Подружжя Ліхтманів привезло 
з Америки подарунки для Далай-лами, що 
їх мала вручити експедиція. В Урзі від там-
тешнього представника Далай-лами члени 
експедиції отримали офіційний допуск 
до Тибету як прочани. М. Реріх казав, що 
їхнє знання буддизму надає їм таке право 
[Рерих Н.К. 1992а, 292]. Інший учасник 
Тибетської експедиції, Павло Портнягін, 
майбутній католицький священик та ви-
кладач ліцею Святого Миколая в Харбіні, 
у  своєму щоденнику (від 25.4.1928) так 
виклав головну мету експедиції: “Вчення 
Готами Будди, проголошене дві з полови-
ною тисячі років тому, яке формулювало 
закони, що керують життям та еволюцією, 
було знову винесене на світло розуму й, 
очищене від вікового пилу та різноманіт-
них брехливих нашарувань, було визнане 
єдиним, що відповідає вимогам сучасного 

мислення. Низка видатних людей сучас-
ності визнала найнагальнішу необхідність 
розповсюдження положень цього Вчення 
серед найширших мас народу з метою ви-
ховання основних прошарків людства в 
дусі прагнення до краси та справжнього 
знання. З цією метою було створено низку 
буддійських центрів в усіх європейських 
країнах і перш за все в Америці. Одним 
з найвизначніших сподвижників у справі 
очищення Вчення Будди і введення його 
положень до свідомості широких мас є 
Микола Костянтинович Реріх, який виру-
шив у велику подорож Центральною Азі-
єю з метою з’ясування на місці становища 
буддизму” [Портнягин 1998, 103–104]. 

За словами П. Портнягіна, мета далекої 
подорожі через усю Монголію до Тибету 
мала світове значення. Всесвітній союз 
західних буддистів доручив М. Реріху на-
лагодити зв’язок буддистів Заходу з буд-
дистами Сходу. Для цього мала відбутися 
зустріч шанованого ху дожника з Далай-
ламою. Вчення Благословенного, прийня-
те на Заході в його чистому, початковому 
вигляді, мало бути з часом очищене й на 
Сході. З цією метою частина західних 
буддистів мала намір перейти під начало 
Далай-лами, аби через нього запровадити 
рефор му в Тибеті та інших країнах поши-
рення Махаяни з метою очищення вчення 
Будди. Винятком була лише Японія, у якій, 
на думку М. Реріха, буддизм не лише не 
занепадав, а й набував нового значення 
[Портнягин 1998, 105]. 

Під час аудієнції М. Реріх, як голова пер-
шого в історії посольства західних будис-
тів, збирався передати Далай-ламі грамоту 
з власними пропозиціями, орден “Будди, 
що перемагає”6 та “радісне повідомлення 
про передбачений пророцтвами розвиток 
Вчення Благословеного на Заході” [цит. 
за: Росов 2002, 167]. Буддисти Америки 
передали значні кошти для пожертв на 
справи віри (у розмірі 500 тисяч нарсангів) 
трьом великим монастирям: Галдан, Дре-
пунг (Брайбун) та Сера, а також особисто 
далай-ламі – 2 тисячі американських до-
ларів. Про рішення Далай-лами М. Реріх 
мав негайно повідомити до Нью-Йорка, де 
на 24 грудня 1927 року було заплановано 
відкриття Всесвітнього собору західних 
буддистів. Проте наміри експедиції зазна-
ли невдачі. Посольство західних буддистів 
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затримали тибетці біля Нагчу, незважаючи 
на тибетський паспорт, виданий М. Реріху 
в Урзі, і воно не змогло потрапити до Лха-
си. Після 5 місяців зимівлі маршрут кара-
вану довелося змінити і спрямувати його 
до Дарджилінга.

Незадовго до Реріхів, у квітні 1927 року, 
до Лхаси прибула монгольська місія, яку 
насправді було споряджено Москвою. Ще в 
1925 році нарком закордонних справ СРСР 
Георгій Чичерін вирішив створити в Лхасі 
політичне представництво МНР під керів-
ництвом призначеного Москвою дипло-
мата – після того як Далай-лама відхилив 
його пропозицію про заснування радян-
ського представництва. За британськими 
джерелами, місія заявила тибетським влас-
тям, що візит пов’язано зі смертю Велико-
го Лами в Урзі. Про це повідомили Далай-
ламу, і той розпорядився пропустити мон-
гольський караван до столиці. Проте, коли 
з’ясувалося, що монголи є перевдягненими 
“більшовицькими емісарами”, владика 
звільнив місцевого керівника за неправ-
диву інформацію. Обізнаність Далай-лами 
щодо репресій проти буддійської церкви в 
СРСР та Монголії зумовила його негативне 
ставлення до самої місії та налагодження 
зв’язків із СРСР. Місія пробула в Лхасі 7 
місяців, спричинивши своєю шпигунською 
та ідеологічною активністю серйозне зане-
покоєння не лише в уряді Далай-лами, а й 
у англійської влади в Індії. Тож, тільки-но 
тибетці надумали вигнати небажаних гос-
тей, на обрії з’явилася наступна експеди-
ція, керівника якої англійський резидент в 
Сиккімі Ф. Бейлі охарактеризував як аген-
та “червоних росіян” [Андреев 1997, 194]. 
Цього вистачило, щоб тибетська влада за-
боронила в’їзд до столиці ще одній групі 
іноземців, які також декларували себе як 
релігійну місію. Характерно, що коли мон-
гольська місія поверталась до Урги й про-
ходила повз стоянки каравану Реріхів, чле-
нів обох експедицій тибетці не підпустили 
одне до одного. Є дані, що і сам художник 
підозрював справжню причину затримки 
своєї експедиції – появу у Лхасі монголь-
ського посольства, “за яке губернатори 
Нагчу ледь не поплатилися головою” [Де-
кроа 1999, 165]. 

Як свідчать записи К. Рябініна, напри-
кінці примусової п’ятимісячної зупинки 
біля Нагчу розчарований та ображений на 

тибетську владу мислитель дійшов виснов-
ку: поняття буддизму у світі стверджуєть-
ся, тоді як ламаїзм більше не належить 
до еволюції [Развенчанный Тибет…1997, 
117]. Бон-по7, упродовж століть замкне-
ного життя, повністю поглинула всі світ-
лі сторони учення Будди, залишивши по-
рожню обрядовість та бездумно повторю-
вані тексти писання. Характерним є лист 
М. Реріха до Буддійського центру в Нью-
Йорку “Викритий8 Тибет”. У ньому він 
висловлює свої зауваження і побажання 
щодо побаченого ним становища тамтеш-
нього буддизму. Якщо ж узагальнити всі 
записані та усно висловлені претензії, то 
Реріхів засмучувало: вбивство тварин за-
для потреб ченців, культ грізних захисни-
ків віри (“хіба не з шаманського джерела 
запозичені всі рогаті обожнені зображен-
ня?”), обрядовість, відганяння пострілами 
з рушниці злих істот, дозвіл, даний ченцям 
на носіння зброї в дорозі для самозахис-
ту, ворожіння, молитовні колеса, продаж 
ламами амулетів та “чудодійних” ліків, 
спиртних напоїв, забобони щодо землероб-
ства та розробки корисних копалин, хабарі. 
Додамо, що такі вади ламства, як торгівля, 
хабарництво, лихварство, спекуляція, шар-
латанство, забобони, невігластво, азартні 
ігри, пияцтво тощо, а також культи хубіл-
ганів9, гуртенів (оракулів), засуджував і 
А. Доржієв. “Замість колишнього служін-
ня общині, замість давніх серйозних до-
сліджень літератури Вчення та оволодіння 
силами природи можна бачити механічне 
вивчання та початкові прояви гіпнотизму, 
іноді ясновидіння та матеріалізації, левіта-
ції чи світіння, проте все це робиться пе-
реважно задля залякування темних, мар-
новірних людей” [цит. за: Развенчанный 
Тибет…1997, 155]. М. Реріх стверджував, 
що Будда знайшов шлях до серця людей не 
через дива, а через вчення про покращення 
життя кожного дня та особистий приклад 
великої співпраці. Благословенний суво-
ро забороняв своїм учням проявляти свої 
окультні властивості перед тими, хто не-
знайомий із принципами, що в них закла-
дені10. При цьому Реріхи дуже шанобливо 
висловлювалися про таких духовних ді-
ячів Тибету, як Міларепа, Атіша та Цзон-
хава, називаючи їх, зокрема, ревнителями 
вчення. Підкреслювалося, що Цзонхава є 
останнім із вчителів  буддизму, який запро-
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вадив  чергову  реформу очищення вчення 
[Портнягин 1998, 65]. Проте, дійшовши до 
теперішніх часів, тибетський буддизм не 
лише знову втратив свою чистоту, а й замі-
нився ламаїзмом, дотичним до шаманства. 
Община, заповідана Буддою, потьмяніла в 
монастирях лам, де не дотримуються його 
заповітів. Там сповідують лише численні 
нерухомі правила, яких не визнавав Будда. 
З іншого боку, та духовність, та внутріш-
ня дисципліна, що її вимагав Благосло-
венний, цілком забута в ламаїзмі Тибету 
[Декроа 1999, 183]. Проте художнику було 
приємно усвідомлювати, що в Бірмі, Непа-
лі, Індії та Японії, так само як і на Заході, 
є велика кількість буддистів, яких можна 
так назвати в істинному значенні.

М. Реріх стверджував, що ім’я високого 
вчення Будди, в ім’я Цзонхави необхідно 
очистити вчення в Тибеті, необхідно під-
давати лам набагато серйознішому дер-
жавному іспиту, виганяючи з монастирів 
невігласів та ледарів. Лише тоді може по-
новитися поняття лами – вчителя народу. 
Художник порушує питання: чи робив 
Далай-лама впродовж свого надзвичай-
но довгого правління які-небудь спроби 
очистити засмічене невіглаством вчення, 
чи намагався поновити початкову сувору 
монастирську вінайю (устав), підняти по-
няття праці та викоренити забобон?11 [цит. 
за: Развенчанный Тибет…1997, 159]. Світ-
ле ім’я Будди має звільнитися від корис-
ливих рук, а невігластво має поступитися 
місцем просвіті. М. Реріх стверджував, що 
вчення Благословенного Будди треба від-
новити та піднести в усій його красі та му-
дрості. На щастя, вивчення першоджерел 
дає можливість розвіяти увесь пил віків 
та лицемірства. Справедливим він вважав 
відмежування буддизму від “шаманського 
ламаїзму”, який є тьмяною протилежністю 
великому та чистому вченню Будди. В роз-
мовах із членами своєї експедиції худож-
ник зазначав, що найближчим актом кос-
мічної справедливості мало стати очищен-
ня Лхаси від негідних лам та лжевчителів, 
які спотворюють вчення Благословенного. 
Якби очистилося вчення Будди і одночас-
но з цим засвітилося своїм справжнім світ-
лом вчення Христа, в усій його початковій 
чистоті, – яке велике завоювання духу по-
стало б перед людством – завоювання, що 
дало б невимовний за цінністю та благом 

своїм результат [Декроа 1999, 302]. Рері-
хи вірили: наближається час Майтреї – час 
оновлення духу та очищення вчення. Слід 
зазначити, що образ і завдання Майтреї 
(Будди майбутнього світового періоду) 
вони тлумачили по-своєму, вважаючи, що 
він тотожний з образами месій усіх наро-
дів, та очікували на його швидкий прихід 
на землю. Іноді вони вбачали його в Пан-
чен-ламі ІХ, іноді вважали, що  Майтрейя – 
це і є 25-й володар Шамбали – Рігден Даг-
по12, який спішить на останню битву з во-
рогами вчення. 

Ми можемо лише уявляти, якою була 
б зустріч Далай-лами ХІІІ із М. Реріхом. 
Зазначимо, що владиці, принаймні в мо-
лоді роки, були властиві думки про ре-
формування північного буддизму. Так, у 
1905 році він висловився за доконечну 
реорганізацію буддійської церкви в само-
му Тибеті. Імовірно, такі думки виникли 
під впливом його вчителя та друга – того 
ж таки Агвана Доржієва. Намдак Дили-
ков, секретар-перекладач Далай-лами та 
російський агент, у листі до іншого аген-
та – Ц. Бадмажапова (від 8 лютого 1906) 
веде мову про бажаність “порушення ним 
(Далай-ламою. – Прим. авт.) важливого 
для нас, буддистів, питання про скликання 
буддійського вселенського собору, що його 
Далай-ламі слід влаштувати найближчим 
часом десь у Східній Монголії чи в Пекіні. 
На ініціативу в цій справі він, безумовно, 
має компетенцію в очах буддистів і міг 
би скликати всіх представників буддій-
ської церкви та запросити знавців Сходу” 
[РГВИА, 4998, 7]. Секретар тибетського 
владики зазначав, що всі буддисти, а осо-
бливо північні, поставляться до скликання 
собору з великою радістю, адже ні для кого 
не є таємницею, наскільки з плином часу 
спотворили початкову форму вчення Буд-
ди ламаїсти. Всі усвідомлюють, що ці по-
ступки, обрядовість тощо вадять не лише 
релігії, а й усьому соціальному життю ла-
маїстів. На думку агента, здійснення цього 
завдання мало б позитивний вплив на весь 
релігійний устрій буддистів-ламаїс тів. 
Звичайно, такий буддійський собор не від-
бувся. Проте можна припусти, що, пам’я-
таючи про сміливі плани, лхарамба, під час 
 своїх бесід з Реріхами восени 1926 року, 
не дуже відмовляв художника від  амбітних 
 задумів, які до певної міри  поділяв. Що ж 
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до Далай-лами ХІІІ, то він у 1910–1920-ті 
роки обмежив права монастирів і збирав з 
них кошти на утримання армії, не чіпаючи, 
природно, обрядового боку релігії. Такі 
новації, врешті-решт, призвели до втечі з 
Тибету Панчен-лами ІХ – постаті, знако-
вої для Реріхів. 

М. Рерих стверджував, що час покаже, 
де буде істина Вчення Будди – на Сході чи 
на Заході. Нібито 27 листопада 1927 року 
в Нью-Йорку відбувся Собор західних 
буддистів, на якому М. Реріха було обра-
но головою буддійського центру в Амери-
ці (згідно зі щоденником О. Реріх) [Росов 
1999, 338; Росов 2002, 167]. Оскільки Да-
лай-ламу своєчасно про це сповістили, за-
хідний буддизм залишився вільним у своїх 
діях і міг повністю ігнорувати Тибет, на-
томість створивши свій центр буддійсько-
го вчення. Останній мав перетворитися з 
часом на центр культурного зближення 
народів на межі нового ступеня еволюції, 
що веде людство до нових перемог духу, 
до ще більшого звільнення людських 
можливостей [Портнягин 1998, 106]. Де-
тальніших даних про Собор західних буд-
дистів і його подальші наслідки поки що 
немає. Мабуть, це не випадково: за слова-
ми З. Фосдік, влітку 1928 року подружжя 
Реріхів дуже дратували розлогі згадки про 
буддійський центр в Америці, що час від 
часу з’являлися в листах їхніх послідовни-
ків [Фосдик 2002, 311]. Схоже, що Реріхи 
свідомо уникали будь-якої згадки про “буд-
дійську” мету своєї подорожі до Тибету13 
(можливо, через цілком природне почуття 
враженого самолюбства, а може, й з інших 
езотеричних14 причин). Друге припущення 
є, мабуть, ближчим до істини, оскільки та 
ж завіса таємничості прикриває й “буддій-
ський центр в Америці”. Відомо лише, що 
Буддійський центр якийсь час існував при 
першому музеї М. Реріха в Нью-Йорку15. За 
показами П. Портнягіна у НКЗС, Реріх “ор-
ганізував буддійське товариство, до складу 
якого увійшов ряд багатих американців” 
[цит. за: Росов 2002, 165]. За проектом на-
горі хмарочоса з реріхівськими установа-
ми (будівництво якого розпочалося в 1927 
році) мав розміститися храм, присвячений 
Будді та Шамбалі. З метою проведення 
храмових служінь до Нью-Йорка плану-
валося викликати вченого ламу з Тибету. 
Храм мав постати у вигляді ступи, проте 

в останній момент проект було дещо змі-
нено – ступа набула стилізованої форми, 
а велике панно на буддійський сюжет при 
вході, в головній вітальні будинку, заміни-
ли іншою картиною М. Реріха [Росов 2002, 
165–166]. Мабуть, такі зміни стали одним 
із наслідків невдалої місії. В розпоряджен-
ні центру перебували, зокрема, Ганьчжур і 
Даньчжур – зібрання буддійського канону, 
яке М. Реріх спеціально замовив для цен-
тру на Сході, а також танки, придбані екс-
педицією під час подорожі. 

У наступні роки звучали окремі вислов-
лювання Реріхів щодо оновлення буддизму. 
Так, у жовтні 1928 року О. Реріх казала, що 
не треба нав’язувати комусь буддизм, як і 
жодну іншу релігію. Треба очистити буд-
дизм, прирівнявши його до чистого вчення 
[Фосдик 2002, 408]. В одному зі своїх лис-
тів до Європи від 14.6.34. вона зазначала: 
“Звичайно, християнство, в його сучас-
ній формі, та вчення самого Христа – дві 
цілком різні речі. Так само, як сучасний 
ламаїзм та основне вчення Готами Будди 
є повними антиподами. Одне – від духу, 
друге – породження людського невігластва 
та корисливості [Рерих Е.И. 1992, 212]. 
В іншому листі (від 12.9.34) О. Реріх на-
зивала ламаїзм “релігією, яка настільки ж 
далека від заповітів Будди, як і наша цер-
ковність від вчення Христа” [Рерих Е.И. 
1992, 279]. Судячи з цього, письменниця 
зберігала упереджене ставлення до бону, 
деяких шкіл Тибету, до тантризму взагалі 
(”лами Бон-по, як і більшість лам червоної 
секти16, дуже схильні до ворожіння і най-
брутальнішої некромантії та тантризму”). 
Можливо, таким думкам сприяли бесіди з 
ламами, які під час своїх мандрів зупиня-
лися в садибі Реріхів у долині Кулу17. Так, 
О. Реріх в одному з листів розповідає про 
такого тибетського ламу, який зауважував, 
що в монастирях, прикриваючись світлим 
вченням, часто практикується чорна магія, 
і шкодував про занепад знань серед лам-
ства (Т.П. Сундри. Письма к читателям. 
Стремящемуся в Индию. Гималаи, 29-Х-
1937). Незважаючи на це, глибоку повагу 
та інтерес до буддійської філософії, окре-
мих персонажів буддійського пантеону18 
й духовенства родина Реріхів зберігала 
впродовж усього життя. 

Імовірно, саме в 1928 році, внаслідок 
очевидного непорозуміння з буддійським 
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світом, і завершився інтерес Реріхів до про-
блеми реформування буддизму. Він розви-
нувся під час великої центральноазійської 
подорожі Реріхів (1923–1928), був метою 
“буддійської місії до Лхаси” (1927–1928) і 
відбився у працях, написаних у цей період. 

1 Вченням Будди (або початковим буддизмом) умовно вважають те, що викладено в перших 
двох частинах Палійського канону (Віная-пітака та Сутта-пітака). Більше див.: Лысенко В.Г. Ран-
няя буддийская философия // Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская фи-
лософия. Философия джайнизма. – М., 1994. – 274–275.

2 “Страшні лики” належать докшитам (захисникам віри – грізним божествам), служачи прямим 
виразом їхньої відрази до матеріального світу; вони також мають відлякувати ворогів вчення; мечі 
символізують відсікання вад, що зупиняють людину на шляху до просвітлення. Див. також: По-
зднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи 
с отношениями сего последнего к народу. – Элиста, 1993. – С. 51–54; Лама Анагарика Говинда. 
Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма. – СПб., 1993. – С. 380–381. 

3 У майбутньому текст “Основ буддизму” зазнавав певних виправлень, зокрема і з боку 
М. Реріха.

4 Вчені ступені лхарамби можна було отримати лише в Лхасі у процесі іспиту – диспуту на 
загальному зібранні цанід дацанів відомих монастирів школи гелук: Дрепунг, Галдан і Сера. 
Цей ступінь надавався доволі рідко. На думку видатного російського монголознавця Олексія 
 Позднєєва, лхарамб у Монголії на початку ХХ ст. взагалі не було [Позднеев 1993, 202].

5 Повністю цю нотатку, присвячену історії з Реріхами та зазначеними виданнями, див.: 
Жамсараны Цэвээн. Туувэр зохиолууд (Збірник літературних творів) . – Ботъ 1. – У.-Б., 1997. – 
С. 49–51.

6 Цей “буддійський знак” із зображенням Манджушрі, бодхісаттви мудрості, за власними ес-
кізами, М. Реріх просив замовити в ювелірній крамниці Тіффані [див.: Росов 2002, 161–162]. 
Манджушрі для Реріхів – “покровитель буддизму”.

7 Система релігійних уявлень тибетців, що включає народні культи, шаманські вірування, 
запозичення з давньоіранської релігії та елементи буддизму. Більше про бон див.: Огнєва О.Д. 
З історії релігії бон // Східний світ. – 2004. – № 1. – С. 99–116.

8 Російською мовою – “Разоблаченный Тибет”.
9 Переродження персонажів буддійського пантеону або видатних діячів буддизму.
10 Вчення Будди, будучи істиною, відкритою інтуїтивно, в акті прозріння, залишається лише 

приватним досвідом її відкривача доти, доки він не зможе пояснити її іншим, причому пояснити 
так, щоб його зрозуміли, тобто залучаючи якісь загальнозначимі закони роздумів та аргументації 
[Лысенко 1994, 275].

11 Такі твердження М. Реріха майже повністю збігаються зі словами та переконаннями А. До-
ржієва. Так, у 1924 році хамбо стверджував: “Очищення монастирів адміністративними захода-
ми від усіх ченців, які ледарюють, не дотримуються ні постанов духовного собору, ні основних 
правил суворого чернечого життя, що викладені у відомому вченні Будди “Віная”, будуть лише 
вітатися більшістю трудового населення і тією частиною духовенства, яка, підкоряючись поста-
новам духовного собору, організувалася в окремі трудові общини з метою не експлуатувати чужу 
працю” [Сафонова 1993, 125]. 

12 За буддійськими легендами, саме після перемоги Рігден Дагпо у цій битві й має розпочатися на 
землі нова епоха поширення буддизму, яку ознаменує явлення будди Майтреї [Терентьев 1992, 275].

13 Щоденники інших членів експедиції, завдяки яким стало можливим висвітлити це питання, 
побачили світ лише в 1990-ті роки (хоча спочатку Реріхи планували незабаром їх видати).

Сам художник ретельно виправив записи 
щодо Тибету у своєму експедиційному що-
деннику, що невдовзі побачив світ [Фосдик 
2002, 294]. Тепер він покладав усі надії на 
опального Панчен-ламу, який мешкав у Ки-
таї. Проте це – вже інша історія.
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14 Цікаво, що для О. Реріх сама махаяна вже була вченням езотеричним, на противагу  хінаяні – 
школі екзотерічній (Т.П. Сундри. Беглые заметки о буддизме, Индия, 19.3.1936). Т.П. Сундрі – 
один із псевдонімів О. Реріх.

15 В 1935 році перший музей М. Реріха в Нью-Йорку припинив своє існування. Відновився він 
у 1949 році вже в іншому приміщенні й на базі нових колекцій.

16 Тут йдеться про школу н’інгма.
17 В долині Кулу М. Реріх разом із дружиною та старшим сином мешкав з кінця 1928 року.
18 Майтрейя, Авалокітешвара, Манджушрі, Тари.
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В ОСТАННІ десятиліття значно активі-
зувалося дослідження історії Закавказзя 

та політики щодо нього Російської імперії 
в ХІХ ст. Ця проблематика знаходила відо-
браження в багатьох монографіях, статтях 
тощо [Дубровин; Мехтиев; Бушуев; Гало-
ян; Микаелян, Хуршудян]. Більшість робіт 
стосується Закавказзя загалом або окремих 
його частин. Історію конкретних регіонів 
(значно менших територіальних одиниць) 
було досліджено менш детально – в окре-
мих епізодах та періодах. До того ж слід 
зауважити, що протягом різних історичних 
періодів і в різних країнах до даної про-
блеми ставилися неоднозначно і не завжди 
об’єктивно. Тому саме науковий підхід є 
досить актуальним нині.

Після розпаду Перської держави в 1747 
році голова племені джеваншир Панах-
Алі-бек (пізніше Панах-хан) проголосив 
себе незалежним ханом Карабаху [Петру-
шевский 1949, 136]. Для досягнення своєї 
мети він скористався міжусобицями серед 
вірменських меліків. Зробивши їх своїми 
васалами, а також захопивши ще ряд те-
риторій, він став одноосібним володарем 
Карабаху. Центром ханства стало заснова-
не ним у 1754 р. [Петрушевский 1949, 136] 
місто, що отримало назву Шуша1. Слід за-
уважити, що саме з часів правління Панах-
хана Карабаське ханство стало одним із 
найвпливовіших ханств Азербайджану.

Після смерті Панах-хана в 1759 р. 
[Dedeyev 2002, 177 (15)] (1760 р.) [Петру-
шевский 1949, 136 – 137] його син Ібрагім 
успадкував титул карабаського хана.

Початок ХІХ століття ознаменував-
ся новими подіями в житті Закавказького 
краю. Не минули вони і Карабаське хан-
ство. 14 травня 1805 р. [Ибрагимбейли 
1969, 62] в таборі російських військ, на 
кордоні Єлизаветпольського округу, на бе-
резі річки Кюрак-чай (за 20 км від міста 
Генджи) було підписано трактат про вступ 
Карабаського ханства у підданство Росії. 
Кюрак-чайський трактат підписали: з ро-

сійської сторони – Ціціанов, зі сторони хан-
ства – Ібрагім-Халіль-хан  Карабаський.

Так, незважаючи на постійне прагнен-
ня бути незалежним, Ібрагім-ханові все 
ж таки довелося підкоритися владі росій-
ського царя2. Обставин, які примусили 
його обрати такий шлях, ми наразі торка-
тися не будемо [Руденко 2004].

Хан на знак залежності почав плати-
ти данину – 8 тис. червінців, а також був 
змушений виконувати інші домовленос-
ті, узгоджені в трактаті3. Вже з того часу 
російські війська постійно перебували в 
ханстві, і “перси дивилися із заздрістю на 
багату цю землю, що потрапила до рук на-
ших (Росії. – Н.Р.)” [Ермолов 1991, 273].

У травні 1806 р., після смерті [Аракелян 
1939, 55] Ібрагім-хана, до влади прийшов 
його син Мехті-Кулі-хан, який управляв 
Карабахом до 1822 р., після чого утік до 
Персії, а провінція перейшла у повне під-
данство Росії4. Пізніше він повернувся на 
території, які відтоді належали Російській 
імперії, і отримав “прощення”5.

Одержавши від князя Мадатова (як уро-
дженець Карабаху, він добре знав звичаї, 
традиції і порядки місцевості) [Аракелян 
1939, 55], що командував російськими 
військами в Карабасі, донесення про вте-
чу хана, генерал Єрмолов, через важли-
вість цієї провінції як прикордонної з Іра-
ном, поспішив прийняти її до російського 
управління [Зубов 1836, 122].

Народ у всій провінції було приведено 
до присяги на вірність імператору, а чи-
новникам було доручено описати землю і 
упорядкувати майно, що належало відте-
пер царській казні. Майно кожного  жителя 
 залишалося недоторканним, а колишні пра-
ва і звичаї були в силі [Ермолов 1991, 382].

З метою попередження інтриг і завору-
шень, усіх ханських дружин і сестер було 
перевезено спочатку до міста Шуша, а по-
тім, на їхнє прохання, направлено до Пер-
сії. Племінника хана Джафар-Кулі-агу з си-
ном Керімом, як найближчих  спадкоємців, 
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було вислано до міста Симбірськ на по-
стійне місце проживання [Дубровин 1888, 
493].

Межі Карабаської провінції станови-
ли: на півночі – Єлизаветпольський округ, 
Шекінська і Ширванська провінції; на схо-
ді – Муганський степ; на півдні – провінція 
Нахічеванська і річка Аракс (Араз. – Н.Р.), 
що відокремлює володіння Росії від Пер-
сії; на заході – Нахічеванська і Еріванська 
провінції, річки Кюрак-чай і Кара-чай, що 
протікають вздовж кордону з Єлизавет-
польським округом. Площа її територій 
становила до 13 квадратних верст (у версті 
1,0668 км)6.

Географічне положення Карабаського 
ханства було надзвичайно зручним для 
оборони російських кордонів з боку Пер-
сії. Адже Карабах був своєрідними воро-
тами Азербайджану. Таке стратегічне по-
ложення часто-густо відігравало для нього 
фатальну роль, бо фактично кожен похід 
шахських військ не оминав цих територій 
і завдавав величезної шкоди його жите-
лям. Про важливість приєднання ханства 
до Росії дуже красномовно висловлювався 
князь Ціціанов у своєму рапорті до імпера-
тора Олександра7.

Ввійшовши до складу Російської ім-
перії, Карабаське ханство змінило свій 
статус на провінцію (1822 р.), бо такі ад-
міністративні одиниці, як ханства, було 
ліквідовано. Всі колишні ханства Закав-
каззя стали провінціями з військовим (так 
званим комендантським) управлінням. 
На чолі провінцій стояли коменданти, що 
призначалися з офіцерів царської армії, 
які зосереджували у своїх руках військо-
ву, адміністративну і судову владу, у їхні 
повноваження також входив процес ви-
лучення земельних володінь чи наділення 
ними [Мехтиев 1952, 57]. Система комен-
дантського управління існувала до 1841 р. 
Комендант фактично нічим не відрізнявся 
від хана і мав такі самі права, окрім права 
виносити смертні вироки.

Така картина спостерігалась по всій 
території Закавказзя. В 1829 р. сенатори 
Мечников і Кутайсов, які ревізували За-
кавказзя, зробили висновок: “Від свавілля 
коменданта залежать права, честь і майно 
сотень тисяч жителів”. У коменданті “вони 
(жителі. – Н.Р.) вбачають не кого іншо-
го, як колишнього свого володаря – хана” 

 [Петрушевский 1949, 9–10]. Комендант 
отримував податки за все, навіть за весіл-
ля, але окрему статтю його особистих при-
бутків становили хабарі. Хабарі і підкуп 
чиновників найкраще вирішували будь-
яку справу.

Російська влада не скасувала жодного 
з податків, що існували в ханські часи, а 
лише додала до них нові [Петрушевский 
1949, 12]. У 1806 р. було введено додат-
ковий грошовий податок – “червінці” 
[Аракелян 1939, 57], який мав покривати 
данину російському цареві, обумовлену 
трактатом.

Мовою актів і офіційного листування 
залишалася перська [Мильман 1966, 13], 
зрозуміла лише беям, улемам (духовен-
ству) і частково купецтву, але абсолютно 
чужа основній масі тюркомовного і вірме-
номовного селянства.

Все населення складалося з татарсько-
го народу (більшість російських авторів іс-
торичних та етнографічних праць ХІХ ст. 
народи тюркського походження, тобто 
азербайджанців, називали татарськими 
народами. – Н.Р.) і вірменського. Азер-
байджанці становили більшість населен-
ня території [Дубровин 1888, 328]. Мовна 
ситуація в ханстві відповідала етнічному 
складу населення. Жителі Карабаху роз-
мовляли азербайджанською, вірменською 
і куртинською мовами. Найпоширенішою 
(згідно зі складом населення) була азер-
байджанська мова.

Перебуваючи в Карабасі, генерал Єрмо-
лов (20-ті роки ХІХ ст.) у своїх щоденни-
ках наводив загальну кількість сімей, що 
там проживали, – 24 тис. [Ермолов 1991, 
273–274], наголошуючи при цьому, що це є 
наслідки російсько-іранської війни (1804–
1813 рр.), в результаті якої населення Ка-
рабаху набагато зменшилося і не станови-
ло й половини попереднього. Крім своїх 
щоденників, що містять корисний для до-
слідників матеріал, генерал О.П. Єрмолов, 
якого з 1816 р. було призначено Надзви-
чайним і Повноважним Послом в Персії, 
командиром Окремого Грузинського кор-
пусу і управляючим цивільною частиною 
в Грузії, Астраханській і  Закавказькій 
 губернії, прославився як сміливий пол-
ководець і політик. Серед його “творчих” 
доробків трапляються досить цікаві речі. 
Наприклад, у 1820 р. він склав “Молитву 



Східний світ №2 200692

Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському ханстві на початку XIX ст.

для мусульман на Кавказі” [Ермолов 1881, 
454] і розіслав її, аби вона обов’язково чи-
талася в мечетях у молитовні, а особливо в 
святкові дні.

При Камеральному описі Карабаху в 
1832 р. було нараховано в місті Шуші і 741 
поселенні всіх “димів” 20546, що утриму-
ють 54841 чоловічих душ, між якими було 
магометанських – 13965 і вірменських – 
6491 “димів”, невелика кількість циган 
(боша) і несторіан8. Цікавим є опис голов-
ного міста Карабаського ханства – столиці 
Шуші: “Місто побудоване неправильно, 
вулиці криві, місцями досить круті, і хоча 
у верхній вірменській частині міста у біль-
шій частині вимощені, але надзвичайно 
нерівні. Кам’яних будинків у місті 1856 і 
декілька сотень хижок – в мусульманській 
частині міста. Лавок 476, вулиць, зручних 
для проїзду, 11, площ 6, мостів кам’яних 4 і 
2 дерев’яних. Для поліцейського управлін-
ня місто розділене на 2 частини: вірмен-
ську – верхню і мусульманську – нижню. 
Загальна кількість постійних жителів: чо-
ловічої статі – 6356, жіночої – 6418, всьо-
го – 12, 724”9.

Збільшення вірменського населення 
негативно впливало на місцеву казну, бо 
переселенці мали право не плати податки 
протягом шести років [Зубов 1834, 216]. 
Кількість вірмен збільшилася за рахунок 
переселенців з Персії. Це були наслідки 
Туркманчайського трактату (1828 р.), за 
умовами якого всі піддані тепер уже Ро-
сійської імперії мали повернутися на свою 
територію. Між вірменами і росіянами за-
вжди існували певні симпатії, тому кіль-
кість переселенців була доволі великою.

Жителі Карабаху поділялися на вищий 
стан (або дворянство), духовенство, маа-
фів і селян. Дворянство становили люди, 
що мали російські військові чини і орде-
ни, а також хани, аги, беки і бек-зади. У 
середи ні 30-х років до цього стану нале-
жало до 1190 сімей10. Духовенство склада-
лося з вірменського і мусульманського. До 
стану маафів належали старійшини посе-
лень. Селяни в Карабаській провінції поді-
лялися на державних, церковних, бекських 
і вільних землеробів (це переважно були 
переселені з Персії вірмени).

У провінції було 7 шкіл: вірменських – 
3 чоловічі і 1 жіноча; азербайджанських – 
3 чоловічих11. У 20–30-х роках кількість 

шкіл починає збільшуватися. Крім того, в 
Шуші розвинулося книгодрукування. Пер-
ша книга тут побачила світ у 1828 р. – на 
сорок років раніше, ніж у Баку і Єревані 
[Авакян 1972, 69]. Серед друкованих книг 
переважали твори вірменською мовою.

Незважаючи на швидке “освоєння” 
Закавказзя, в “центрі” управління Росій-
ською імперією – Петербурзі – не поспі-
шали з темпами економічного і культур-
ного розвитку регіону. Довгий час єдиним 
економічним здобутком було пожвавлення 
торгівлі, але переважно з Росією. Колиш-
ні податки на торгівлю і промисловість 
продовжували існувати і тим самим галь-
мували розвиток господарства. Ще у 20–
30-х роках ХІХ ст. в Закавказзі існувало 17 
рахдарних (внутрішніх торгових) статей 
і 120 різноманітних податків, накладених 
на промисловість [Рожкова 1946, 173].

Певні прогресивні зміни почалися лише 
тоді, коли на Закавказзі було запроваджено 
адміністративно-судову реформу. Саме це 
кардинально змінило навіть статус Кара-
баського ханства. Починаючи з 1840 р., 
воно стало Шушинським повітом.

Земля Карабаху була багатою завдяки 
своєму географічному положенню і при-
родним ресурсам. Але поневолення насе-
лення було звичним як до приходу росіян, 
так і після утвердження їхнього пануван-
ня. Минуло ще дуже багато років, поки 
тут почалися зміни, які привнесли в життя 
жителів дійсно позитивні моменти, спри-
ятливі для їхнього розвитку. А спершу ви-
годи було створено лише для Російської 
імперії.

Ще Єрмолов зазначав, що “з цієї зем-
лі з часом можна взяти великі вигоди – не 
інакше, однак, як ввівши наше управлін-
ня” [Ермолов 1991, 290]. Саме ця мета і 
втілювалась тими методами і завдання-
ми, які ставила перед собою зовнішня по-
літика Російської імперії. З усього вище 
оглянутого добре видно, що будь-які, на-
віть позитивні, зрушення передбачали до-
сягнення вигод насамперед для Росії. Але, 
досягнувши могутності і впливовості на 
міжнародній та зовнішньополітичній аре-
ні, їй не завжди вдавалося дати раду своїм 
“здобуткам”. Царя та уряд не завжди ціка-
вили місцеві негаразди, які відбувалися на 
околицях величезної імперії, якщо вони не 
стосувалися зовнішнього ворога.
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УТВЕРДЖЕННЯ наприкінці 1970-х рр. 
в середовищі вищого китайського ке-

рівництва нових пріоритетів розвитку, за-
пропонованих Ден Сяопіном, розпочало 
нову еру в китайській історії. Відхід від еко-
номічного та політичного догматизму епо-
хи Мао позначився на характері зовнішньої 
політики Китаю. На перший погляд може 
видатися парадоксальним, що реформи в 
КНР, керівництво якої декларує будівництво 
соціалізму, за свій початковий стимул мали 
одержання доступу до технологічної та фі-
нансової бази провідних “капіталістичних” 
центрів: США, Західної Європи та Японії. 
Проте в міжнародних відносинах ідеологіч-
на складова для Пекіна вже не фігурувала в 
площині суперечностей “капіталізм – соці-
алізм”. Проведення курсу “чотирьох модер-
нізацій”, як відомо, було тісно поєднаним із 
політикою відкритості зовнішньому світо-
ві. Запорукою ж налагодження ефективних 
каналів економічної взаємодії з провідними 
західними центрами, необхідною політич-
ною прелюдією були відносини з Вашинг-
тоном. При цьому проблематика америка-
но-китайського діалогу була доволі широ-
кою і віддзеркалювала різноманітні аспекти 
внутрішньої та зовнішньої політики кожної 
зі сторін. 

Період 1980-х рр. був надзвичайно 
важливою та складною віхою в розвитку 
відносин між США й КНР. Саме в той час 
починала формуватися ідеологія та мо-
дель двосторонньої взаємодії з наявними 
конфліктними вузлами та підходами до їх 
розгляду і розв’язання. Нашим завданням 
буде зупинитися на аналізі тих із них, що 
найбільш наочно демонструють нові зо-
внішньополітичні теоретичні засади Пекі-
на, які сформувалися під впливом ідейного 
доробку Ден Сяопіна. Крім того, незважа-
ючи на те, що цій темі присвячено чимало 
наукової літератури, в роботах переважної 
більшості авторів не акцентується ува-
га саме на впливі теоретичних міркувань 

Дена на практичні кроки китайської зов-
нішньої політики.

Початок дії повноцінних дипломатич-
них відносин між США та КНР (1 січня 
1979) став можливим у результаті тривало-
го процесу, започаткованого дипломатією 
Р. Ніксона – Г. Кіссінджера ще десятиліття 
тому – в 1969 р. Ідея використання “ки-
тайської карти” для створення додаткової 
“зони тиску” на Радянський Союз була до-
волі спокусливою. Реалізація цього задуму 
свідчила, що американо-китайські відно-
сини розгортатимуться у глобальному кон-
тексті, визначеному стратегічними засада-
ми “холодної війни”. Той-таки 1979 рік 
збігся з утвердженням у вищих ешелонах 
китайської влади представників комуніс-
тів-прагматиків, котрі орієнтувалися на те-
оретичні настанови Ден Сяопіна. Ідеолог 
китайських реформ протягом 28 січня – 
5 лютого 1979 перебував у США з офіцій-
ним візитом, відвідавши Вашингтон, Ат-
ланту, Х’юстон та Сієтл. Американські до-
сягнення у сфері технологій справили на 
Дена сильне враження та підказали один 
із способів економічного самопосилення – 
закупівлю та освоєння американської тех-
ніки і технологій. Проте ледь не першим 
випробуванням міцності прагматизму обох 
сторін стало “тайванське питання”. 

Дії Вашингтона щодо Тайваню (роз-
рив дипломатичних відносин, припинення 
надання військової допомоги та ін.) заго-
стрили стурбованість в певних колах аме-
риканських політиків з приводу можливо-
го послаблення американських позицій у 
районі Східної Азії. Проблема формуван-
ня майбутніх відносин з Тайванем після 
1979 р. визрівала довго. Дискусії як у Кон-
гресі, так і в держдепартаменті знайшли 
своє відображення в документах. В “Мемо-
рандумі огляду політики”,  розробленому 
зовнішньополітичним  відомством США, 
РНБ та міноборони у травні 1977 року, 
пропонувалося зберегти право США на 
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Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна

продаж зброї острову після завершення 
дії “Угоди про спільну оборону” 1954 р. 
В іншому документі (законопроекті, на-
дісланому адміністрацією президента 
на розгляд Конгресу 26 січня 1979 року) 
пропонувалося продовження дії в рамках 
вже неофіційних відносин з Тайванем та-
ких американських законів, як “Закон про 
контроль над експортом зброї”, “Закон про 
атомну енергію від 1954 року”, “Закон про 
експортно-імпортний банк”, “Закон про зо-
внішню допомогу від 1961 року” та “Закон 
про торгівлю від 1974 року”. Представ-
ники адміністрації переконували, що цей 
законопроект містить всі необхідні норми 
для реалізації повного комплексу відно-
син між США та Тайванем на неофіційній 
основі [Tan 1992, 32].

Конгрес США, у свою чергу, також не 
бажав поступатися ініціативою, як це тра-
пилося з адміністрацією Ніксона в питанні 
започаткування процесу нормалізації відно-
син із Пекіном. “Закон про відносини з Тай-
ванем”, розроблений та прийнятий обома 
палатами Конгресу і підписаний 10 квітня 
президентом Дж. Картером, заклав правову 
основу американської політики щодо Тай-
ваню після 1979 року й лишається чинним 
і на поч. ХХІ ст. Унікальність цього доку-
мента пов’язана з тим, що, як зазначає аме-
риканський дослідник Д. Копер, “вперше в 
американській історії Конгрес законодавчо 
визначив та встановив параметри політики 
США щодо окремої нації…” [Copper 1999, 
156]. З тексту «Закону» можна виділити 
такі основні засади політики США щодо 
Тайваню і розв’язання “тайванського пи-
тання” взагалі в період після встановлення 
дипломатичних відносин з КНР:

– розв’язання проблеми майбутнього 
статусу Тайваню лише мирними засобами;

– відкидання будь-яких спроб тиску на 
Тайвань з допомогою бойкотів, ембарго та 
ін. засобів; 

– конгрес законодавчо закріпив право 
Сполучених Штатів на забезпечення Тай-
ваню зброєю оборонного характеру;

– збройні сили США мають бути здат-
ними протистояти будь-якому застосуван-
ню сили чи інших форм примусу, які мо-
гли б стати загрозою безпеці, соціальній 
чи економічній системі народу Тайваню;

– права народу Тайваню на безпечне та 
стабільне середовище й соціально-еконо-

мічний та політичний розвиток лежать у 
площині американської дипломатії щодо 
захисту «прав людини» [Taiwan Relation 
Act 1989, 792–793]; 

– у разі загрози Тайваню, будь-якого 
силового втручання (а отже, й загрози ін-
тересам Сполучених Штатів) президент та 
Конгрес мають право ініціювати відповід-
ні акції [Taiwan Relation Act 1989, 794]. 

Як бачимо, однією з основних ідей За-
кону є безпека Тайваню як складова регіо-
нальної безпеки. Зобов’язання щодо без-
пеки Тайваню традиційно базувалися на 
політиці продажу зброї та вибудовуванні 
військового балансу сил у протоці [McCla-
ran 2000, 629]. Іншим головним напрямком 
політики США щодо Тайваню після 1979 
року мало стати збереження всього комп-
лексу відносин, окрім офіційних та ди-
пломатичних. За номінальної відсутності 
офіційних представництв у столицях країн 
функції посольства США в Тайвані пере-
бирав на себе “Американський інститут на 
Тайвані” – як організація, створена для реа-
лізації програм, визначених президентом 
США чи будь-яким іншим американським 
повноважним органом [Taiwan Relation 
Act 1989, 795]. Інститут має право надан-
ня громадянам США консульських послуг. 
Хоча в Законі й зазначено, що службовці 
інституту не мають статусу держслужбов-
ця США, дія всіх імунітетів та привілеїв, 
необхідних для виконання покладених 
на співробітників функцій, зберігаєть-
ся [Taiwan Relation Act 1989, 797]. Штат 
як тайванського представництва в США, 
так і американського в Тайвані складався 
(і складається досі) з кадрових співробіт-
ників зовнішньополітичних відомств. Що 
ж до актуальної нині проблеми відносин 
Тайваню з міжнародними організаціями, 
то положення Закону, як зазначається, не 
дають підстав для виключення чи позбав-
лення Тайваню членства в будь-якій міжна-
родній фінансовій установі чи  організації. 

Попри побоювання, реакція Пекіна на 
Закон була доволі спокійною. 19 квітня 
1979 року Ден Сяопін під час зустрічі з 
делегацією комітету сенату в закордонних 
справах висловив невдоволення лише тим, 
що Закон практично суперечить зобов’я-
занням США дотримуватися політики 
“одного Китаю”, чим ставить під сумнів 
визнання уряду КНР як єдиного законного 
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уряду всього Китаю [R.O.C. – U.S.A. Re-
lations 1991, 43]. Але, швидше за все, ця 
заява була пересторогою Вашингтону ке-
руватися в зовнішньополітичній практиці 
перш за все буквою домовленостей з Пекі-
ном і відповідно до пекінської логіки розу-
міння терміна “один Китай”.

“Закон про відносини з Тайванем” не 
лише визначив напрямок політики США 
щодо Тайваню. Із введенням цього Закону 
у дію Конгрес змусив Картера та амери-
канських президентів взагалі, декларуючи 
політику “одного Китаю”, фактично ке-
руватися моделлю “двох Китаїв” [Copper 
1999, 156]. Положення Закону давали мож-
ливість збереження всієї повноти відносин 
США з Тайванем. Змінюється лише їхня 
форма – з офіційної на неофіційну. 

Як кандидат на посаду президента під 
час своєї виборчої кампанії 1980 року, 
Р. Рейган досить часто, маючи на увазі на-
самперед Тайвань, характеризував полі-
тику уряду США щодо союзників словом 
“зрада”. В окремих випадках навіть прого-
лошувалася підтримка відновлення “офі-
ційних відносин” із Тайванем. 16 серпня 
1980 року під час конференції в Лос-Ан-
джелесі Рейган висловився за підвищення 
статусу відносин з Тайванем до урядового 
[Tan 1992, 90]. Рейган підкреслював стра-
тегічне значення Тайваню для США як 
насамперед важливого пункту, розташо-
ваного поблизу водних шляхів Західного 
узбережжя США – Японії – енергетичних 
ресурсів Близького і Середнього Сходу. 
Для Рейгана Тайвань був природним, на-
дійним антикомуністичним союзником, 
тоді як щодо КНР виникали значні сумніви 
в надійності та довготривалості відносин 
[Место Китая 1987, 249].

На церемонію інавгурації Р. Рейгана 
було запрошено представників Тайваню, 
що спричинило протести з боку КНР. У 
березні 1981 року на пропозицію відвіда-
ти КНР Р. Рейган публічно не відреагував. 
Візит держсекретаря А. Хейга до Пекіна 
в середині червня 1981 року мав дещо за-
спокоїти китайську владу. Але Пекін, не-
зважаючи на серйозну небезпеку для дво-
сторонніх відносин, наважився на конф-
ронтацію з приводу продажу зброї. Коли 
адміністрація Картера зуміла 1980 року 
продати Тайваню зброї на 830 млн. дол. 
без будь-яких серйозних дипломатичних 

ускладнень, то на цей раз тиск Пекіна міг 
бути перевіркою гнучкості Вашингтона в 
цьому питанні. Ден Сяопін виділив проб-
лему продажу зброї Тайваню як найголо-
внішу у відносинах із США та порівняв 
політику постачання на острів зброї з бри-
танською політикою підтримки військо-
вим спорядженням Конфедерації протягом 
громадянської війни у США [Tan 1992, 92]. 
У липні того ж року посол США в Пекіні 
Артур Хаммел отримав ноту від міністра 
закордонних справ КНР, у якій висловлю-
валась негативна реакція Китаю, що могла 
вплинути і на американо-китайські відно-
сини, і на продовження продажу зброї Тай-
ваню [Tan 1992, 92–93]. 

В цей же час, на початку 1980-х рр., Ден 
Сяопін висуває нову теоретичну основу, 
яка мала розблокувати ситуацію навколо 
Тайваню. Формула “Одна країна – дві сис-
теми”, проголошена спочатку як модель 
розв’язання проблеми Гонконгу, з деякими 
поправками стосувалася й Тайваню. Згід-
но з цією моделлю Тайбею було обіцяно 
збереження можливості підтримувати від-
носин з США, Японією, іншими країнами, 
але тільки в економічній та культурній 
сферах. Можливість політичних відносин 
виключалася, оскільки суперечила тезі 
про існування на міжнародній арені одного 
Китаю. У майбутньому, якщо Тайвань по-
годився б прийняти цю формулу за основу 
об’єднання з КНР, він матиме широку ав-
тономію, навіть власні збройні сили. Еко-
номічна система острова мала бути збере-
жена [Дэн Сяопин 1988, 61]. 

Цілі глобальної політики змушували 
адміністрацію Р. Рейгана йти на поступ-
ки. Афганська війна стала сприятливим 
психологічним фундаментом для військо-
вого співробітництва з метою допомоги 
афганському рухові опору в боротьбі про-
ти Радянського Союзу. І для адміністрації 
Рейгана географічне розташування КНР 
свідчило про перспективність військово-
стратегічного партнерства. “Китайська” 
політика адміністрації Рейгана ставала 
частиною глобальної американської анти-
радянської політики. І в цьому сенсі КНР 
відводилася роль стратегічного партне-
ра. Тому  основною проблемою нової ад-
міністрації стало не підвищення статусу 
 відносин між США та Тайванем. На пер-
шому плані постало складніше  завдання – 
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знайти  придатну модель стратегічного 
співробітництва з Китаєм, одночасно збе-
рігаючи широкі й міцні відносини з Тайва-
нем та сприяючи його безпеці. Враховую-
чи ставлення Пекіна до американо-тайван-
ських відносин, таке завдання було досить 
складним. Крім того, воно ускладнювало-
ся тим, що потреба посилення військово-
го потенціалу Китаю (як важеля військо-
во-стратегічного впливу на Радянський 
Союз) неодмінно призвела б до порушен-
ня балансу сил у Тайванській протоці та 
зменшила рівень безпеки Тайваню. 

Фахівці з адміністрації Рейгана зна-
йшли вихід у політиці помірного сприяння 
китайським збройним силам, одночасно 
посилюючи обороноздатність Тайваню. 
Одним з генераторів ідеї подвійного про-
дажу зброї був держсекретар А. Хейг. Що-
правда, він ставився до цієї проблеми як до 
звичайної комерційної операції, а не як до 
політичної проблеми міждержавних відно-
син між США, КНР і Тайванем. Хоча ще з 
січня 1980 року, в результаті візиту до КНР 
міністра оборони США Г. Брауна, амери-
канське вище політичне керівництво ухва-
лило рішення про продаж Китаю військо-
вого спорядження та технологій. Масштаб-
не військове співробітництво розпочалося 
після візиту у травні 1983 року до Пекіна 
міністра торгівлі США М. Болдріджа. Аме-
риканська адміністрація схвалила продаж 
до Китаю т.зв. технологій “подвійного ви-
користання”, тобто таких, що можуть бути 
використаними не лише в промисловості, 
а й з військовою метою також. З червня 
1984 р., згідно з рішенням Рейгана, Ки-
тай отримав можливість купувати зброю 
безпосередньо в американського уряду та 
отримувати фінансування цих закупівель з 
боку уряду США. Цікаво, що саме в цей 
період КНР було закуплено 24 гелікоптери 
“Сікорскі” S-70C, заборонених свого часу 
для продажу в Тайвані. До 1985 року вар-
тість ліцензій, отриманих американськими 
фірмами для продажу зброї КНР, сягнула 
5 млрд. дол. [Mann 2000, 142]. 

З метою зняти проблему постачання 
американської зброї Тайваню 11 січня 1982 
року держдепартамент повідомив про від-
мову продати Тайбею технологічно найсу-
часніші на той час американські реактив-
ні винищувачі FX, аргументуючи це тим, 
що придбання літаків цього класу не є для 

Тайваню нагальною оборонною необхід-
ністю. Натомість було обіцяно розширити 
лінію зі спільного американо-тайванського 
виробництва винищувачів іншого, нижчо-
го, класу – F-5G [R.O.C. – U.S.A. Relations 
1991, 63–90]. Рішення про відмову поста-
чання літаків президент Рейган остаточно 
прийняв 7 січня 1982 року після засідання 
Ради національної безпеки та оборони. Ко-
лишній президент США Картер застерігав 
адміністрацію Рейгана (аби не розлютити 
Пекін) від продажу Тайваню зброї, яка мо-
гла б загрожувати КНР, себто або насту-
пальної, або такої, яка б за своєю якістю 
та технологічністю давала Тайбею значну 
військову перевагу. Крім того, на необ-
хідність анулювання цієї угоди вказува-
ли американські розвідувальні відомства. 
В доповіді ЦРУ та Управління військо-
вої розвідки Міністерства оборони США 
від 22 жовтня 1981 року констатувалося: 
“…продаж зброї FX буде сприйматися в 
Пекіні як політика США, спрямована на 
протидію об’єднанню Китаю” [R.O.C. – 
U.S.A. Relations 1991, 82]. Пекінським 
урядом продаж зброї “провінції” розціню-
вався як намагання США посилити розкол 
Китаю. Цим і пояснювалася жорсткість 
позиції Пекіна. 

Керівництво КНР вирішило продовжу-
вати тиск на американську сторону, ви-
магаючи повного припинення будь-яких 
поставок зброї, загрожуючи пониженням 
рівня відносин у разі незадоволення їхніх 
вимог. Одним із видів тиску стала демон-
стративна відмова Пекіна від святкування 
десятиріччя підписання Шанхайського ко-
мюніке. Прагнучи пом’якшити проблему, 
Вашингтон запропонував розширити спів-
робітництво з КНР у військовій галузі. А в 
листі президента Рейгана міністру закор-
донних справ КНР Чжао Цзияну, датовано-
му 5 квітня 1982 року, вперше з’являється 
один з елементів майбутнього компромісу 
з проблеми продажу зброї – американ-
ський президент у обмін на зобов’язання з 
боку КНР вирішити проблему об’єднання 
з Тайванем лише дипломатичними засо-
бами обіцяв зменшити кількість продажу 
зброї острову. 

Цього разу Вашингтон відмовився 
від стратегії малих поступок і залишався 
цілком непоступливим. Продаж Тайваню 
 партії запасних частин до бойової техніки 
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на суму 60 млн. дол. мав за мету приму-
сити Пекін відмовитися від максималізму. 
Заява МЗС КНР від 14 квітня 1982 року 
попереджала про можливий “перегляд ха-
рактеру відносин”. Через два місяці аме-
риканський президент в особистому листі 
до Ден Сяопіна в черговий раз пов’язує 
скорочення поставок зброї Тайваню з об-
міном на заяву КНР добиватися возз’єд-
нання з Тайванем лише мирними засоба-
ми. Пекіну до того часу вдавалося уникати 
будь-яких ситуацій, які могли б завадити 
втраті зовнішньополітичної ініціативи. В 
офіційній заяві уряду КНР “тайванське 
питання” традиційно визначалося як “вну-
трішня справа Китаю”. Жорсткість пози-
цій обох сторін наблизила їх до тієї межі, 
за якою проглядалося повернення до від-
носин 1950–1960-х років. Беручи до уваги 
вищенаведені заяви Вашингтона, можна 
було зробити висновок, що той не відмо-
виться від продажу зброї Тайваню. Хоча 
ситуація не була аж надто драматичною. 
Якщо продаж зброї не завадив перебігу 
процесу нормалізації, чому він мав серйоз-
но зашкодити розвиткові? [R.O.C. – U.S.A. 
Relations 1991, 80].

Спільне комюніке, підписане урядами 
США й КНР 17 серпня 1982 року (це ко-
мюніке ще називають “серпневим”) зафік-
сувало тимчасовий компроміс. Сполучені 
Штати обіцяли не збільшувати, порівняно 
з останніми роками, експорт зброї до Тай-
ваню ні в кількісній, ні в якісній мірі, але за 
умови зменшення напруженості в регіоні. 
Тобто позитивне розв’язання цієї пробле-
ми мало залежати від відмови з боку КНР 
застосувати силу. Американський фахівець 
Джон Макларен назвав “серпневе” комю-
ніке одним з елементів “подвійної “китай-
ської” політики делікатного балансування 
США…” [McClaran 2000, 623–624]. 

Під впливом такого розвитку подій Пе-
кін вносить відповідні корективи до зо-
внішньої політики. ХІІ з’їзд КПК, який від-
бувся у вересні 1982 року, проголосив курс 
на “незалежну та самостійну зовнішню 
політику”, що означало дистанціювання 
від американського сприйняття проблема-
тики міжнародних відносин та відповідної 
політичної взаємодії. Відповідальність за 
виникнення міжнародних конфліктів по-
кладалася на обидві наддержави: СРСР і 
США. Водночас  спостерігалася тенденція 

деідеологізації зовнішньої політики КНР, 
яка проявилася у більшій, насамперед еко-
номічній, прагматичності у відносинах із 
зовнішнім світом. Якраз економічна до-
цільність відносин із США все більше 
ставала визначальним пов’язуючим чин-
ником. Продовження політики модерніза-
ції та відкритості було неможливим без зо-
внішніх технологічних та фінансових дже-
рел. І роль Сполучених Штатів тут була 
надзвичайно важливою. Першу половину 
1980-х років Вашингтон був найголовні-
шим інвестором (як фінансовим, так і тех-
нологічним) економіки КНР. Американські 
інвестиції, зокрема, становили 14% від за-
гального обсягу інвестицій [Место Китая 
1987, 139].

Поступовий вихід КНР на світові ринки 
та початок співробітництва з міжнародни-
ми інституціями заохочувалися та підтри-
мувалися Вашингтоном. Але спроби пе-
кінського уряду ствердити свою виключну 
правочинність представляти китайський 
народ у міжнародних економічних відно-
синах шляхом витіснення Тайваню з між-
народних організацій (як це було у разі 
прийняття КНР в ООН і автоматичного 
виключення Тайваню) наштовхнулися на 
протидію Вашингтона, вірного своїм зо-
бов’язанням сприяти економічній безпеці 
Тайваню. В цьому плані Сполучені Штати 
вимагали від китайського уряду компро-
місу. Коли у лютому 1983 року уряд КНР 
поставив питання про автоматичне виклю-
чення Тайваню з Азійського банку розви-
тку (АБР) під час подання своєї заявки на 
вступ, Вашингтон відкинув цю вимогу. В 
результаті компромісу Тайвань залишався 
членом АБР, але під назвою не “Китайська 
Республіка”, а “Китайський Тайбей” (Chi-
nese Taipei). Таким чином США давали 
зрозуміти, що будуть перешкоджати полі-
тиці Пекіна міжнародної ізоляції тайван-
ського уряду. 

У грудні 1984 року, після підписання уго-
ди КНР з Великобританією щодо завершен-
ня британської юрисдикції над Гонконгом 
та передачі його до складу КНР, Ден Сяопін 
вручив британському прем’єрові М. Тетчер 
своє особисте послання Рейгану. В ньому 
висловлювалася пропозиція американській 
стороні активно сприяти переговорам щодо 
майбутнього входження  Тайваню до складу 
КНР на основі моделі “Одна країна – дві 
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системи” [Mann 2000, 153]. Проте, не за-
свідчуючи факт самого листа, американські 
президент та держсекретар у своїх виступах 
натякали на практичну та моральну немож-
ливість для Вашингтона вирішувати питан-
ня майбутнього Тайваню лише за сценарієм 
Пекіна. Для лідерів КНР все очевиднішою 
ставала межа гнучкості вашингтонської ад-
міністрації. 

Нова політична лінія М. Горбачова, 
спрямована на зменшення напруженос-
ті та протистояння між СРСР та США й 
КНР поступово стала нівелювати спіль-
ний антирадянський фундамент америка-
но-китайського співробітництва. Почина-
ється перегляд оцінки місця та ролі КНР в 
американській зовнішній політиці. В цих 
умовах перебіг найсуттєвіших проблем 
двосторонніх відносин (і “проблеми Тай-
ваню” в тому числі) починає набувати ін-
ших особливостей.

Після ХІІІ з’їду КПК (1987 року) Пекін 
значно менше акцентує увагу на можли-
вості військової акції у протоці. В допові-
ді Генерального секретаря ЦК КПК Чжао 
Цзияна декларувалося бажання китайської 
влади вирішити “тайванське питання” на-
самперед мирним шляхом. Поєднання ви-
користання як мирної лексики, так і заяв 
про право застосування сили проти Тайва-
ню стане характерним для офіційних заяв 
Пекіна відносно “тайванської проблеми” в 
подальший період.

Застосувавши війська, 4 червня 1989 
року керівництво КНР жорстоко приду-
шило демонстрацію китайських студентів 
на площі Тяньаньмень, що призвело до 
численних жертв. У відповідь США ска-
сували політичні контакти з китайським 
керівництвом та припинили продаж зброї. 
Політичне насилля в китайській столиці 
знову, як і в період Корейської війни, збу-

дило в уяві американських політиків образ 
КНР як «комуністичної тоталітарної дер-
жави», на противагу «демократичній полі-
тичній системі Тайваню». У зв’язку з цим 
в американських політичних та наукових 
колах проблема «прав людини» в Китаї на-
була особливої гостроти, ставши елемен-
том зовнішньополітичної стратегії стосов-
но Пекіна. Вашингтон надавав підтримку 
китайським дисидентам і заохочував ста-
жування китайських студентів, розглядаю-
чи це як важливі напрямки демократизації 
китайського суспільства. Але Пекін витри-
мав цей тиск, залишивши за собою право 
на власне трактування концепції прав лю-
дини. Багато в чому завдяки економічному 
фактору, силі китайського економічного 
лобі у Сполучених Штатах, яке перекону-
вало відмежувати політику від ідеології, 
тяньаньменський інцидент швидко відій-
шов на задній план. І хоча на той час обсяг 
американо-тайванської торгівлі більш ніж 
утричі перевищував аналогічний показник 
торгівлі між США та КНР [R.O.C. – U.S.A. 
Relations 1991, 293], боротьба за китай-
ський ринок буде і надалі згладжувати по-
літико-ідеологічні розбіжності.

Таким чином, сформульовані Ден Ся-
опіном настанови щодо проведення по-
літики відкритості до зовнішнього світу, 
збереження власної політичної (на про-
пагандистському рівні – соціалістичної 
або комуністичної) ідентичності та мо-
дель “одна країна – дві системи” форму-
ють ідейно-теоретичний ґрунт сучасної 
китайської дипломатії. Пройшовши ви-
пробування під час конкретних конфлік-
тних ситуацій у відносинах із США у 
1980-ті рр., вони міцно інкорпорувалися в 
зовнішньополітичну стратегію Пекіна як 
основоположні принципи особливих від-
носин із США. 
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У МИНУЛОМУ етнонімічний термін 
остяк вживався в Росії щодо різних 

народів: 1) хантів (остяки, остяки об-
дорські, березовські, сургутські тощо, 
уштяк у сибірських татар, істяк, іштяк, 
istäk, üştek “чужий” у казахів і киргизів); 
2) деяких груп мансі; 3) камських баш-
кирів у писцевих книгах 1623–1624 ро-
ків; 4) селькупів; 5) кетів (остяк, оштак 
в евенків) [Анучин 1897; БРС, 220; БШ, 
181 прим. 19; НС, 570; Рона-Таш 1986, 51; 
ЭРС, 329, 330; ЭСРЯ. Т. 3, 167]. Етнічний 
термін остяк тюрки вживали до схожих за 
культурою сусідніх етносів лісової смуги 
[НС, 570]. Ці етноси взяли участь в етно-
генезі башкирів і сибірських татар, на що 
вказують родові підрозділи з іменем остяк 
у складі башкирів: iştäkä роду бурзян пле-
мені бурзян і роду кункас-мін племені мін, 
iştäk роду бала-катай племені катай, iştekäy 
роду юракти-канґли племені канґли, iştäk 
роду мул-ґайна племені уран [БРС, 852–
863], – та рід іштек у тобольських татар, 
“очевидно, нащадки остяків, яких татари й 
сьогодні ще називають іштеками” [Радлов 
1989, 120].

У виданій 1823 року в Парижі “Asia Po-
lyglotta” Г. Клапрот (H. Klaproth) пояснив 
етнонім остяк із хант. as jaγ “мешканці 
Обі” (as Об і всіляка велика ріка, jaγ люди, 
народ) [Терешкин 1981, 26, 61], а Г. Вам-
бері (H. Vámbéry) пов’язав його з тюрк-
ським istjak “мешканці верхніх земель 
(Oberländer)”, від тюрк. üst верх (див. 
[Рона-Таш 1986, 52]).

Етимологія Г. Вамбері є абстрактною, а 
етимологія, запропонована Г. Клапротом, 
суперечить тому, що термін остяк охо-
плює, крім хантів, інші етноси, що йому 
притаманне широке етнонімічне значення, 
яке можна визначити як “супротивники, 
вороги тюрків” (слід пам’ятати, що кипча-
ки мали стосунки з предками башкирів – 
угорськими племенами [НЕЧ, 686–687]).

Пояснення терміна остяк із хантий-
ського словосполучення ас ях “обські 

люди” М. Терешкін вважає безпідставним 
і пов’язує його з тат. уштяк іноплемінник 
[Терешкин 1966, 319]. Гіпотеза щодо тюрк-
ського походження терміна є слушною з 
історичної та етнолінгвістичної точок зору 
й заслуговує на етимологічну розвідку.

Семантика етнічного терміна остяк 
віддзеркалена в евенк. устак, устэк супро-
тивник, ворог, що походить з якут. östööx 
той, хто живе з кимось у сварці (пор. евенк. 
устун- сердитись; ворогувати < якут. östös 
сваритися між собою, лаятися, від ös свар-
ка, лайка) [ЭРС, 456; Бётлингк 1989, 458]. 
Якут. ös належить до загальнотюркського 
лексичного фонду: тюрк. öç помста; во-
рожнеча; ненависть, öçä-, öçü- мстити; во-
рогувати; ненавидіти [ЭСТЯ, 558–559]. До 
цього лексичного гнізда належать: дтюрк. 
öç помста, гнів, öçlüg мстивий, ворожий, 
öçä- ворогувати, öçäş ворожнеча, супер-
ництво, öçäşçi ненависник, суперник, 
öçüz помста; ненависть [ДТС, 376], башк. 
üs помста, üseg- злитися, üslä що таїть 
злобу [БРС, 692], тат. üç помста, злоба, 
üçeg- таї ти злобу, злитись, чіплятися, üçle 
що таїть злобу, ворожий, злісний [ТатРС, 
430], чув. вĕчĕ злоба, лють, злісний, вĕче 
злитися, гніватися, вĕчĕх злий; заздрий 
[ЧРС, 78-79], мар. (<тюрк.) ÿчö помста, 
ÿчашаш змагатися, сперечатися, ÿчызö 
упертий, мстивий, месник [МРС, 375], каз. 
öş помста; що має злобу, öştes- ворогува-
ти, öştik ворожнеча, öştes, öşti, öşpendi 
ворогуючий [КазРС, 278], кирг. öç зло-
ба; помста, öçöş злоба, мстивість, öçtüü, 
öçmöndüü, öçmöntöy злісний, мстивий, 
öçöş-, öçtöş-, öçük- злобувати, гніватись, 
öçtöşkön duşman, öçmöndüü coo злісний 
ворог [КиргРС. Кн. 2, 104], тур. öç помста, 
öcü дитяче бука, опудало, страховисько 
[ТурРС, 697], калм. ös ворожнеча, нена-
висть, ösEn помста, ,  ворожнеча, 
ненависть, помста, , ,  во-
рогувати,  ненавидіти [KW, 301–302], 
монг. öc помста, ненависть, өcлөх мсти-
ти, помститися, өcтөй ненависний, өcтөн 
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 ненависник, өcтөн дайсан ненависники, 
вороги [МРС, 332–333].

На підставі вищевикладеного можна 
дій ти висновку, що етнічний термін остяк 
походить від тюркського (кипчацького) 
прикметника *öştäk ворогуючий, ворожий, 
утвореного від похідного дієслова *öştä- во-
рогувати (öş ворожнеча, ненависть + афікс 
-tä-) за допомогою афікса -k (див. [Кенесба-
ев, Карашева 1966, 325, 328]). Якут. östööx 
(ös-töö-x) є абсолютним семантичним і 
морфологічним аналогом кипчацького (ка-
захського) *öştäk (див. [Убрятова 1966, 416, 
417]). В татарській мові *öştäk мало пере-
йти в *üştäk, а в башкирських діалектах – в 
*üştäk чи *üstäk (пор. башк. üs помста і 
башкирські родові імена iştäk).

В. Никонов зазначив, що багато етноні-
мів утворені від лексем зі значенням “свій”, 
а природною парою до них є етноніми з 
похідним значенням “чужий” або “супро-
тивник”, “ворог” [Никонов 1970, 16–17]. 
Походження етнонімічного терміна остяк 
пов’язане саме з дихотомічною опозицією 
“свій” ↔ “чужий”, а його тюркська етимо-
логія знаходить широкі семантико-типоло-
гічні паралелі у багатьох мовах світу:

ненці називали хантів і мансі хабі 
 “ворог” [НС, 570];

Д. Анучин з назвою хантів яран, ярган 
у ненців порівнює хант. jŏra інакший, чу-
жий (див. [Терешкин, 1981, 83]) і пов’язує 
етнонім друс. югра (ханти) [Анучин 1897, 
369], який “безсумнівно, пов’язаний із 
комі jẹgra мансі, вогул” [ЭСРЯ. Т. 4, 527] 
(комі-зиряни називали хантийські племена 
jögra, а мансійські – vẹqul, звідки рос. во-
гул [Терешкин 1966, 319])*;

застаріла назва народу мансі вогули по-
яснюється з комі-зирянського вагол чужи-
нець, дикий, темний [Соколова 1979, 46];

назва ÷óäü давнього фінського населен-

ня території колишніх Псковської, Новго-
родської, Архангельської, Олонецької та 
Пермської губерній Росії порівнюється 
з саам. (норв.) čuđđe, саам. (шв.) čutte, 
čude, саам. (коль.) čutte, čut переслідувач, 
розбійник, назва ворога, що пригноблював 
саамів (у казках) [ЭСРЯ. Т. 4, 378];

евенки словом чангит (мн. чангичил) 
бродяга, розбійник; фолькл. ворог (від чан-
ги- бродяжити, розбійничати) називають 
у фольклорі групи давнього населення, з 
яким у них були зіткнення [ЭРС, 525];

евени словом булэн ворог називали 
своїх сусідів юкагирів [Никонов 1984, 47];

чукчі й коряки називають одні одних 
танн’ытан “іноплемінник, ворог” [НС, 896];

у назві гілки джат монгольського пле-
мені джалаїр [Рашид-ад-дин 1952. Т. 1, 
кн. 1, 94] (чжот [Лебедева 1958, 220]) від-
бився давній монгольський термін джад, 
що означав неспоріднені монголам племе-
на [Рашид-ад-дин 1952. Т. 1, кн. 2, 16], пор. 
дтюрк. yat чужий, сторонній; чужина, кирг. 
cat чужий, сторонній; чужинець, тур. yad 
чужий, сторонній, незнайомий; іноземний;

арії в завойованій ними Індії називали 
підкорені племена терміном dāsá ворог; 
злий демон; раб, що первісно був етноні-
мом предків парфян – племен Δάοι, Dahae 
античних авторів, daha в Авесті, з якими 
предки індійських аріїв ворогували на сво-
їй прабатьківщині [Смирнов 1984, 15–16] 
(із санскр. dāsá ворог; злий демон; неа-
рієць; раб [СРС, 266], можливо, пов’язане 
циг. das серб, хорват, болгарин [Мануш 
1979, 75]);

у Північній Америці етнонім апáчі 
(само назва діне “люди”) мовою зун’ї зна-
чить “вороги”, сíу мовою оджібве – “змія” 
або “ворог”, чейєни (самоназва дзі-тсіс-
тас “наші люди”) мовою сіу – “люди чужої 
мови”; у Мексиці чоль мовою кекчі – “чу-
жий”, “дикий”, чонтáль мовою науатль – 
“чужий”, чýхи (самоназва інікоб “люди”) 
мовою тохолаблей – “вороги” [НМ].

Достовірна етимологія етнонімічного 
терміна остяк сприяє кращому розумінню 
історичних та етногенетичних процесів, 
що відбувалися в ареалі його вжитку про-
тягом кількох століть.

дтюрк. – давньотюркська
евенк. – евенкійська

каз. – казахська
калм. – калмицька

СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МОВ

* Пор. хант. jărγan, jŏrγan, jŏrən ненець, са-
моїд [Терешкин 1981, 68]. В. Литкін пояснює 
комі jọgra з праперм. *jọngra ( *jọng- білий 
+ *ra ріка) “Кама” або “Біла”, звідки, на його 
думку, походять руські літописні назви югра 
(< *\ãðà) хантів і мансі та óãðå (< *@ãðå < *\
ãðå) мадярів [Лыткин 1971, 204–205].
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кирг. – киргизька
мар. – марійська
монг. – монгольська
праперм. – прапермська
рос. – російська
саам. (норв., шв., коль.) – саамська 

(норвезький, шведський, кольський діалект)
санскр. – санскрит

стмонг. – старописемна монгольська
тат. – татарська
тур. – турецька
тюрк. – тюркські мови
хант. – хантийська
циг. – циганська
чув. – чуваська
якут. – якутська

ЛІТЕРАТУРА
Анучин Д. Остяки // Энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 

Т. 22, кн. 43. Санкт-Петербург, 1897.
Бётлингк О.Н. О языке якутов. Пер. с нем. В.И. Рассадин. Новосибирск, 1989.
БРС – Башкирско-русский словарь. 32 тыс. слов. Москва, 1966.
БШ – Башкирские шежере. Уфа, 1960.
ДТС – Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969.
КазРС – Махмудов Х., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. Св. 15 тыс. слов. 2-е изд., 

перераб. и доп. Алма-Ата, 1987.
Кенесбаев С.К., Карашева Н.Б. Казахский язык // Языки народов СССР. В пяти томах. Т. 2: 

Тюркские языки. Москва, 1966.
КиргРС – Киргизско-русский словарь. В двух кн. Ок. 40 тыс. слов. Сост. К.К. Юдахин. Мо-

сква, 1985.
Лебедева Е.П. К вопросу о родовом составе монголов // Филология и история монгольских 

народов. Москва, 1958.
Лыткин В.И. К этимологии слов угры и югра // Этимология. 1968. Москва, 1971.
Мануш Л. Культ Шивы и цыгане (К проблеме древней религии цыган) // Советская этногра-

фия, 1979, № 6.
МРС – Васильев В.М., Савткова А.А., Учаев З.В. Марийско-русский словарь. Ок. 20 тыс. 

слов. 2-е изд. Йошкар-Ола, 1991.
НЕЧ – Народы Европейской части СССР. Т. 2. Москва, 1964.
Никонов В.А. Этнонимия // Этнонимы. Москва, 1970.
Никонов В.А. Этнонимы Дальнего Востока СССР // Этническая ономастика. Москва, 1984. 
НМ – Народы мира: Историко-этнографический справочник. Москва, 1988.
НС – Народы Сибири. Москва; Ленинград, 1956. 
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1, кн. 1. Москва–Ленинград, 1952.
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1, кн. 2. Москва–Ленинград, 1952.
Рона-Таш А. Ишт3к // Башкирская этнонимия. Уфа, 1987.
Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. Москва, 1984.
Соколова З.П. К происхождению современных манси // Советская этнография. 1979, № 6.
СРС – Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. Ок. 28 тыс. слов. Москва, 1978.
ТатРС – Татарско-русский словарь. Ок. 25 тыс. слов. Казань, 1988.
Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. Ленинград, 1981.
Терешкин Н.И. Хантыйский язык // Языки народов СССР. В пяти томах. Т. 3: Финно-угор-

ские и самодийские языки. Москва, 1966.
ТурРС – Турецко-русский словарь. 48 тыс. слов. Сост. А.Н. Баскаков, Н.П. Голубева, 

А.А. Кямилева и др. Москва, 1977.
Убрятова Е.И. Якутский язык // Языки народов СССР. В пяти томах. Т. 2: Тюркские языки. 

Москва, 1966.
ЧРС – Чувашско-русский словарь. Ок. 40 тыс. слов. Москва, 1982.
ЭРС – Эвенкийско-русский словарь. Ок. 25 тыс. слов. Сост. Г.М. Василевич. Москва, 1958.
ЭСРЯ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е. Т. 1–4. Москва, 1986. 
ЭСТЯ – Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и 

межтюркские основы на гласные). Москва, 1974.
KW – Ramstedt G.-J. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
TEL – Redhouse J.W. A Turkish and English Lexicon Showing in English the Significations of 

the Turkish Terms. 2nd ed. İstanbul, 1992.



Східний світ №2 2006104

ПРОТЯГОМ польових студій у різних 
країнах Балканського півострова, 

здійснених починаючи з 1997 року, нам 
вдалося записати в якості лінгвістичного 
матеріалу певну кількість усних оповідей 
балканських тюрків, що стосувалися на-
самперед особистої та сімейної, або родо-
вої, історії та, як здається, певною мірою 
можуть служити також і матеріалом для 
спроби реконструкції усної балканотюрк-
ської історії [Bulgaristan (Deliorman ve Ro-
doplar) ve Yugoslavya…].

Отримані в інтерв’ю усні історії розгля-
даються нами не лише як історичні свідчен-
ня, а й як спосіб, за допомогою якого можна 
було б співвіднести офіційні події із ре-
альним минулим, представленим «носіями 
суспільно санкціонованої традиції» [http://
historymatters.gmu.edu]. Це – оповідання з 
перших рук про «добрі старі дні», на які такі 
щедрі переважно літні представники етніч-
них меншин, носії маргінального діалекту 
в іншомовному оточенні, що типізують 
певний соціальний досвід. Зрозуміло, що 
усі записані нами інтерв’ю були сформова-
ні контекстом, у якому вони проводилися, 
тобто спрямовані на запис певних мовних 
(експ. фонологічних, морфологічних, син-
таксичних, стилістичних) особливостей, 
втім, вони сформували й нові перспективи 
інтерпретації з точки зору літератури. За 
жанром це, як правило, сповідь, ностальгія 
або, навпаки, радість від того, що страшний 
досвід минулого не повториться. У біль-
шості щасливих випадків, що ми поясню-
ємо насамперед прекрасними душевними 
якостями наших інформантів, інтерв’ю, 
спрямоване на виявлення особливостей 
мовлення інформанта, перетворювалося на 
щирий діалог, сповнений доброзичливості, 
з одного боку, та захоплення – з іншого, між 
двома поколіннями – дітей та батьків або й 
дідів та онуків. 

Кажуть, що голос мовця фактично бо-
реться з таким історика у відношенні пере-
прочитання історії і вимагає певного під-
ходу й розуміння, адже, ділячись спогада-
ми про власне минуле, оповідач часом стає 

талановитим актором і часто подає таку 
інтерпретацію подій, яка не вписується 
легко у раніше відомі категорії аналізу. Тут 
ми зіткнемось із плетивом історії в історії, 
особистих інтриг, рішень та домовленос-
тей, що інколи мотивують соціальні події, 
які лежать на поверхні історії,– такі «осо-
бисті» мотиви соціальних подій, проте, в 
офіційній історії не завжди присутні. Факт 
участі більшості з нас у минулому глибоко 
особистими шляхами дає нам ресурс для 
накопичення власної ідентичності та пояс-
нення власного досвіду в історії при тому 
навіть, що зацікавлення інформантом істо-
рією офіційною може дорівнювати нулю. 

Тут усна родова та особиста історія є 
подібною до літератури, оскільки її фа-
бульна специфіка, конкретність та безпо-
середність, емоційний настрій, глибока 
індивідуальність та часто ненавмисна 
чисто літературна естетика приваблюють 
слухача, викликаючи його симпатію та 
співчуття, спричиняючи глибокі емоції. В 
описаних нами текстах завжди присутня 
глибока контекстуалізація, що дозволяє 
інфор маторові переживати власне минуле 
як щось загальноетнічне та соціальне. 

Історики часто закидають, що поді-
бні особисті історії є плодом попередньої 
«редакції» індивідуальної пам’яті мовця, 
котрий відібрав події, які являють його у 
найбільш вигідному світлі. Наші інфор-
матори переважно були людьми, що зде-
більшого не виходили за межі власної ма-
халли (кварталу) у власному селі (особли-
во – жінки), їм не було діла до державної 
історії, отож така відсутність соціальної 
амбітності знімала й питання про особис-
ту упередженість. Разом з тим у записах 
можна простежити, як відобразились ідео-
логічні штампи та розхожі кліше, що про-
мовлялися лідерами національних рухів, 
на мовленні інформаторів. Наголосимо, 
що нас мало цікавила суто історична цін-
ність записів (інакше разюче відмінною 
виглядала б сама інтенція), проте семанти-
ко-літературна специфіка й була покладе-
на в  основу цієї студії. 

 І.М. Дрига

ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА БАЛКАН З УСТ В УСТА: 
ОПОВІДАННЯ АГМЕДА ТИМІША “ДОБРОТА” 
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І.М. Дрига

Досить «літературним» здається нам 
і хронотоп особисто переданих народних 
історій: так само як в легенді чи то опо-
віданні, оповідач за нашим бажанням ста-
вить нас перед фактом надзвичайної комп-
ресії прожитих ним років до лічених годин 
або навіть хвилин, і робота дослідника 
становить собою ґрунтовану на власному 
бекґраунді інтерпретацію, нічим не відріз-
няючись від такої ж інтерпретації читача. 
Особиста історія коливається між власне 
переказом та легендою, зі збереженням її 
рис як жанру усної народної творчості – 
певною фантастичністю змісту, вірою в 
дива, уривчастістю сюжету, – та легендою 
літературною – з мотивами благочестя, 
повчальності та релігійності [Литератур-
ный… 1987, 177]. 

Далі нам би хотілося повести мову про 
семантичне оточення «балканотюркського 
тексту», розглядаючи насамперед специ-
фічні для балканотюркської усної історії 
мовні концепти, а саме: 

1. Поняття доброти та цінності у тек-
стах тюрків Болгарії, Румунії та країн ко-
лишньої Югославії. 

2. Давня тюркська та балканська звича-
євість у особистому та переданому народ-
ному оповіданні; сакральні та заповітні 
корені, ключові слова, думки та ідеї. 

3. Інтертекстовий підхід до «прецедент-
них»* текстів у свідомості балканських 
тюрків: «мані», легенди та казки з народної 
літератури, внутрішні та зовнішні новини 
з метрополії. Основні семантеми та цінніс-
ні судження, передані макро- та мікро-ідея-
ми у тексті, насамперед у сталих виразах, 
ідіомах, прислів’ях, мовних кліше. 

Мотиви й образи доброти, моральних 
цінностей та «доброзичливості» посіда-
ють чимале місце й використані балкан-
ськими тюрками не лише в оповідях, а й 
у напіваматорській художній літературі 
[KAYNAK…20 2004, 20–22]. Оповіда-
ння шанованого болгаро-турецького авто-
ра Агмеда Тиміша «İyilik» («Доброта») у 

вельми міфологізованій формі описує ро-
зуміння цієї чесноти тюркським населен-
ням Деліормана (Лудогоріє) у минулому. 
Оповідання від самого початку побудова-
не на нанизуванні антитез доброти: герої 
знаходяться начебто у найбільш добро-
зичливому середовищі – за чаркою раки у 
колі найближчих вірних друзів, підіймаю-
чи тост на честь один одного. Проте ‘...şu 
varki bu defa içme Sabri’nin de pek o kadar 
hoşuna gitmedi’ (але слід визнати, що на 
цей раз питво було Сабрі не до вподоби), 
suratını buruşturup tiksindi, amma da keskin 
bu meret be! dedi (він здригнувсь та з оги-
дою зморщився, промовивши: але й міцне 
це паскудство!), ба навіть заводить лейтмо-
тив оповідання – страшної пісні на вічний 
спочинок: örtün yüzümü sinek konmasın 
Akranlarım gelir benden korkmasın...(по-
крийте лице мені, то не сядуть комахи, а 
прийдуть перевесники – то від виду мого 
не злякаються…), проте уриває пісню на 
півслові. Пісня, що повторюватиметься у 
розв’язці оповіді, буде передвісником поя-
ви звабливого шайтана. 

І далі розпочинається суцільна міфоло-
гічна лінія подорожі до смерті: «на рівному 
місці» товариші, не роздумуючи, вирішу-
ють дістатися провідати приятеля Дурхана 
з села Бакирджи, «що звідси на відстані 
сигарети»: хлопець нібито через дівчину, 
що морочить йому голову, занедужав на 
сухоти та ось-ось помре. Проте сумну іс-
торію хлоп’яги друзям по дорозі оповідає 
Алі, якого смикає сам чорт, котрому той ба 
навіть не дивується. Тому гарною здається 
його думка «підманути ту жорстокосерду» 
та відвести її до стражденного закоханого, 
адже врятувати від наглої смерті молодо-
го – угодна Богові справа. При цьому вико-
ристовується традиційна в обряді сватання 
цитата: «hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı işe 
ne denir...» (ми прийшли по добру справу. 
Що ж можна сказати на добру справу?). 
Коли решта хлопців вмовляє дівчину, чорт 
в устах Алі обмежується єдиним словом 
«так». Втім, трохи згодом один із друзів 
із невідомим іменем ‘dalbızlaya dalbızlaya 
dalbudak’ (місцева ідіома, означає песиміс-
тичне переливання з пустого в порожнє) 
висловлює власний сумнів: «meyhanede, 
kadeh başında okunan dua cennette değil ce-
hennemde kabul olurmuş» (молитва, прочи-
тана у винарні за келихом, буде почута не в 

* Під поняттям «прецедентного» тексту ми розу-
міємо: (1) тексти, значущі для тієї або іншої осо-
би у пізнавальному та емоційному відношенні, 
(2) добре відомі в її оточенні, включаючи попе-
редників та нащадків, (3) звернення до яких нео-
дноразово поновлюється в дискурсі даної мовної 
особистості [Караулов 1987, 216–217].
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раї, а в пеклі). Він же, сказавши, й зникає, 
залишивши Сабрі з Алі вдвох пройти путь, 
наготовану їм чортовим голосом. 

Дівчина пристає на вмовляння хлоп-
ців відвідати глупої ночі хворого а чи 
зваблюється пропозицією бути відданою 
за заможного парубка: «bir zengin çocuğu 
Durhan. Elini sıcak sudan çıkarıp soğuk suya 
sokmıcan» (Дурхан заможний парубок. Не 
доведеться тобі нівечити рученьки ні в 
спеку, ні на морозі). Проте, зустрівшись 
безмісячної ночі на баштані та побачивши, 
як парубки вкрали з чужої садиби кавуна 
та дині, вкусивши того краденого плоду, 
дівчина у розпачі карається за вчинок: «siz 
beni kandırdınız, ben de bu ahmak kafay-
la tutup aklınıza uydum baksana. Ah akılsız 
kafa kafaa. Senin çekeceen var galba... benim 
tırsım kırılmaya başladı. Kara kara düşünceler 
var içimde» (ви підманули мене, я ж своєю 
дурнуватою головою й купилася на ваші 
вмовляння. Ой і дурна моя голівка. Пев-
не, буде тобі за це розплата… Щось мені 
снага почала зникати. Та й чорні думи охо-
пили). Тут компанія благодійників вкотре 
підкреслює свою доброзичливість й сама 
у неї вірить: «То ми ж казали, що про твоє 
добро думаємо. Добро, добро… у нас, 
власне, намір – творити добро. Добре діло 
й тобі, й Дурхану», – та ще й відчайдушно 
присягається: «Allah’ını seversen…» (коли 
Бога любиш), «vallah billah» (їй-богу), «ye-
min ettim» (присягаюся). 

По дорозі «пропаща» дівчина бідкаєть-
ся над халепою, у яку вона потрапила, од-
нак виконує уже належну їй нову соціальну 
функцію: у темряві починається її тілесний 
контакт із Сабрі, зовсім не припустимий 
у балканському тюркському, тим паче се-
лянському, середовищі, – і сам чорт не на-
дивується на те, як радо у ненародженому 
місячному світлі добре обертається на зле. 
Коли компанія дістається до крихітного 
села в Деліормані («дикім лісі»), перше, 
на що вона натрапляє, є, зрозуміло, цвин-
тар. Ясно, що не лише він є дороговказом 
до села – цвинтар оточують поля, ниви, са-
дочки, – проте їх «за темрявою ночі геть не 
видно». Полишивши дівчину із Сабрі на 
цвинтарі, Алі йде гримати у двері та кли-
кати закоханого Дурхана. Розв’язка – він 
уже наперед знає, що хлопець помре саме 
у той час, коли полишені ним друзі коха-
тимуться на могилі, а невтішна мати поба-

чить у очах того, хто прийшов, диявола – 
Азраїла, готового забрати душу небіжчи-
ка. Сльози покаяння, народження місяця, 
гірка посмішка Алі: «життя триває…» та 
його молитва: «прости, Господи, грішних 
рабів своїх, кому тепер те добро й добро-
та» обернулося присудом неба на одиноке 
вовче завивання на болоті. 

Попри майже аматорський рівень скла-
деної у народі оповідки, вона дає досить 
ясне бачення як ціннісних категорій, так і 
свійського поводження народу із фантас-
тичністю та реальністю. Загальновідомо, 
що образ вовка у тюркських народів є гли-
боким національним символом свободи та 
незалежності, котрий з міфологічної дав-
нини супроводжує у тюрків обряди посвя-
ти (напитися молока вовчиці та провести 
ніч у лігві із вовченятами). У непоодино-
ких дослідженнях образу вовка [Севортян 
1978, 220] натрапляємо на ствердження про 
його тотемний характер або характер бо-
жества для пратюрків, проте як відсутність 
в лексиконі спеціального слова на озна-
чення тотему, так і відносний монотеїзм 
в доісламських тюркських віруваннях (на 
відміну від властивого тотемізму політеїс-
тичного характеру) свідчать про те, що про 
поклоніння тюрків тотему або божеству не 
йдеться. Семантема вовка представлена в 
тюркських мовах [Сравнительно-истори-
ческая…1997, 159–160] давньотюркською 
лексемою *bö:ri (орх., дав.-уйг., кипч., 
туркм., узб. тощо), можливо, іранського по-
ходження, що від булгарських джерел має 
запозичення в рос. «бирюк» [Pritsak 1955, 
94], а також як діал. тур. börü – хробак, па-
вук; анат. діал. kaşkyr \ karyşkyr  – ведмідь, 
вовк, від кипч. «щиритись, стискати, вче-
питись»; та *ku:rt, дав.-огуз. qurt – 1) вовк 
(тур., азер., туркм., хорезм.), 2) хробак, 
скорпіон qurt (регіональний евфемізм та-
буїстичного характеру), що, ймовірно, 
пояснюється семантикою kurut – сушити 
(землю) [Eyüboğlu 1995, 448]. Крім того, 
діал. тур. bö(y)cü\еk – павук, куслива кома-
ха – аналогічно виникає як евфемізм для 
номінації вовка; пор. туркм. мо:жек вовк, 
поганий звір, нечиста сила. 

Іще один сакральний корінь являє се-
мантема орла \ сокола \ яструба bürk\g\
üt (туркм., чагат., тат., каз.) – беркут, як 
тюрк. запозичення в монгольську  merkit   
[Сравнительно-исторический… 1997, 
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169–170, Севортян 1978, 300] від bür – 
хапати здобич кігтями, що відбилось у 
*muri – орел. Eyüboğlu припускає, що монг. 
*muri – орел – та тюрк. *bö:ri – вовк – мо-
жуть бути пов’язані семантичним перехо-
дом «хробак – змій – дракон – чудовись-
ко – вовк» і мати джерелом єдину тварину, 
підкреслюючи ймовірність семантичної 
спаяності фонетичними паралелями. Як 
би там не було, для нас важливо, що у 
народній свідомості (адже подібний се-
мантичний перенос слід радше вважати 
наслідком захоплення вченого народними 
етимологіями) образи мешканця мочарів 
вовчиська та летючого героя орла є се-
мантично спаяними, синонімічними по-
зитивними символами богатирства, вдачі 
леґеня (у М. Кашгарського *bö:ri також у 
значеннях «син», власне ім’я) та вибранос-
ті, ба навіть етнонімом (чагат.). В оповіда-
нні «Доброта» судією скоєного гріха стає 
саме вовк-самітник, образ якого, як і фінал 
оповідання, неможливо витлумачити, не 
знаючи семантичного потенціалу поняття 
лише в одній тюркській мові або лише на 
однім часовім зрізі побутування мов. Чорт, 
що вселяється в одного з героїв на почат-
ку оповідання і непрямо каузує трагічну 
розв’язку оповіді, виходить у личині вовка 
після покаяння у гріхах (недарма в народі 
кажуть: kurt tüyü Azrail tüyüdür – вовчий 
смух – чортів смух). На зло а чи на добро-
ту наражає хлопців та дівчину шайтан вов-
кулака? Перший добрий намір обертаєть ся 
поганню – гріхом, а скоє ний гріх і сплаче-
на дорога ціна – трагедія – вивільняють 
душу від туги та нудьги, дарують каяття і 
свободу. Ключовий образ вовка тут є ви-
разним дороговказом (диявольська спо-
куса, вивільнення звірячого в людському, 
очищення людського), проте веде до май-
же катарсичної розв’язки, тлумачити яку 
можна прислів’ям: kurt, Hazreti Ali’nin 
köpeğidir, вовк є собакою святого Алі. Де 
вовк, там і святий… 

Зрозуміло, що обсяг даної статті не до-
зволяє вичерпати увесь матеріал, придат-
ний до заявленої тематики доброти та по-
дібних чеснот. Проте усні оповіді тюрків 
не лише Болгарії, а й Румунії та колишньої 
Югославії демонструють, що, трансфор-
мовані в літературні оповідання, ці чесно-
ти домінують та стало обертаються у на-
родній свідомості. Тут нам допомагають 

і особисті оповіді тюрків боснанського 
Санджака [Sırbistan – Karadağ – Bosna ve 
Hersek…]: під час нашої подорожі до Но-
віпазара, Розає, Тутіна та села Врби (кол. 
Сьогют) основне, на що вказували з гор-
дістю тюркські інформатори, що прийма-
ли нас у Санджаку, були рештки старого 
Єніпазара та церква, збудована османами 
для місцевих християн: «от серби вказу-
ють, що османи чинили до них зло та не-
справедливість – таку, що аж будували для 
християн церкви», – зазначають з гірким 
посміхом санджацькі тюрки.

Домінанта доброзичливого приходу 
тюрків у балканські землі із століттями 
переросла у стійкий літературний та пов-
сякденний дискурс. Це підтверджують 
і прецедентні балканотюркські тексти: 
візь мімо лише одну з останніх, найбільш 
перечитуваних статей турецького та ко-
сівського дописувача газети «Терджуман» 
Лютфі Тюрккана, присвячену 17 листопа-
да – Дню незалежності Косова [www.terc-
uman.com, www.prizrenliler.org, 3.12.2005]: 
«тюрки принесли з собою на Балкани 
разом із прапорами, родовими стягами й 
анатолійську доброту та османську спра-
ведливість». Власне, завдяки цій доброті 
й справедливості «тюрки змогли набути 
собі на Балканах батьківщину, адже кор-
дони країни від територіальних війн нині 
більше визначають густина населення та 
витоки культур». 

Таким чином, сакральні та заповітні 
корені, ключові слова, думки та ідеї, що 
визначають балканотюркський літератур-
ний дискурс, знаходять вираження в осо-
бистому та переданому на письмі народ-
ному оповіданні; такі оповідання є зчаста 
матеріалом для реконструкції усної бал-
канотюркської історії; вони коливаються 
між легендарною та реальною формами 
зображення, напівфантастичним змістом 
з мотивами благочестя. А відтак балкано-
тюркська література, досліджена в да-
ній розвідці на матеріалі відображених у 
лише однім художнім оповіданні балкано-
тюркських легенд і особистих історій, дає 
певний простір для визначення балкано-
тюркського і, ширше, загальнотюркського 
дискурсу, наближаючи дослідника разом з 
тим до розуміння специфіки центрально-, 
східно- та  південноєвропейських регіонів 
з перманентною тюркською присутністю.
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ЯВИЩЕ синонімії було і залишається 
одним із дискусійних питань у сучас-

ній синологічній практиці, що ставить пе-
ред лексикологами завдання проведення 
нових досліджень та критичного аналізу 
вже напрацьованого теоретичного матеріа-
лу в даній сфері.

Синонімія як явище мови сягає своїм ко-
рінням сивої давнини [郭良夫 2000]. Але 
до наших днів ще не тільки не створено 
універсальної моделі аналізу синонімічних 
слів, не виведено чітких критеріїв типо-
логізації синонімів у сучасній китайській 
мові, а й немає переконливої відповіді на 
таке, здавалося б, просте питання, як “що 
таке синоніми?” [曹炜 2004, 259] і т.д.

Під час розгляду наукових праць відо-
мих спеціалістів з різних країн світу, які 
працюють у сфері лексикології сучасної 
китайської мови, було виявлено, що наразі 
існує досить велика кількість теоретичних 
та практичних напрацювань із досліджен-
ня явища синонімії, але в жодній з робіт ще 
не сформульовано чіткого визначення та 
не побудовано повноцінної моделі аналізу 
синонімічної лексики сучасної китайської 
мови, що відкриває синологам, які працю-
ють у зазначеній галузі, нові горизонти у 
дослідницькій діяльності.

Під час проведення аналітичної роботи 
над теоретичними напрацюваннями мо-
вознавців минулих років та сучасних до-
слідників звертається увага на якісну різ-
ницю в підходах вчених до питання типо-
логізації синонімів та виведення основних 
критеріїв здійснення даного завдання.

Деякі дослідники намагаються аналіз 
близьких на семантичному рівні лексич-
них одиниць обмежити рамками чітко-
го алгоритму та у вигляді математичної 
формули подати синонімічні відношення, 
притаманні лексичному фонду мови [Be-
rejan 1966], стверджуючи, що “синоніми 
відрізняються один від одного не якимись 
ілюзорними відтінками значення, а різним 
семантичним об’ємом, точніше, наявніс-
тю в своїй семантичній структурі більшої 
або меншої кількості різних лексико-се-

мантичних варіантів, і різницю між ними 
можна виразити за допомогою чисел” 
[Бережан 1967, 49–50]. При цьому не вра-
ховується стилістичний аспект та момент 
належно сті до тієї чи іншої частини мови 
розглянутих лексичних одиниць. Звичай-
но, в такій мові, як, наприклад, російська, 
не викликає сумнівів те, що “за своєю 
лексико-граматичною співвіднесеністю у 
синонімічні ряди можуть бути об’єднані 
слова лише однієї частини мови” [Фомина 
1983, 81], але слід також зауважити, що ки-
тайська мова має свої особливості, зокре-
ма таке специфічне явище, як “一词多类” 
(одна лексична одиниця може виступати 
в ролі різних частин мови), і тому даний 
момент потрібно обов’язково враховувати 
при дослідженні лексичного фонду сучас-
ної китайської мови.

Численні пошуки щодо найбільш за-
гальних питань у сфері синонімії, зокрема 
визначення поняття синоніма, принципи 
класифікації синонімів, побудова синоні-
мічних рядів (їхня структура, межі, вибір 
домінанти) тощо не призвели в свій час ні 
в радянському, ні в зарубіжному мовознав-
стві до створення хоч якоюсь мірою ціліс-
ної теорії синонімів.

Невирішеність кардинальних питань 
негативним чином вплинула на подальші 
дослідження даної проблематики. У зв’яз-
ку із труднощами напрацювання точних 
методів аналізу синонімів декотрі дослід-
ники (Ст. Ульман, Дж.-Ф. Томсон тощо) 
повірили в безплідність та недоцільність 
продовження роботи в цьому напрямку 
[Бережан 1967].

Більше того, мала місце думка про 
те, що “так звана синонімічність засобів 
мови… є просто-напросто фікцією…” 
[Винокур 1929, 85]; “синонімії, як вона 
традиційно тлумачиться, в мові взагалі не-
має. Це одна з фікцій, яка рудиментарно 
існує в науці про мову” [Звегинцев 1963, 
137–138] і т.д.

Принципи встановлення факту сино-
німічності, які існували в той час, були 
надто абстрактні, а критерії визначення 

 Т.В. Демчук

ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ СИНОНІМІВ 
У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
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слів-синонімів взагалі не були напрацьо-
вані. Це все призвело до того, що з’явили-
ся теоретичні припущення, що немає і не 
може бути таких критеріїв і що непотрібно 
їх шукати [Thomson 1952]. Звичайно, такі 
підходи невиправдано перебільшені та ка-
тегоричні.

Більшість науковців усе ж погоджують-
ся на тому, що синонімія не тільки існує, 
а й служить певним критерієм багатства 
та розвиненості мови. “Синоніміка демон-
струє багатство та багатоманітність мови” 
[Горелов 1984, 122]; “Багата мова та, в якій 
ви знайдете слова не лише для позначен-
ня головних ідей, а і для висловлення їх-
ніх відмінностей...” [Карамзин 1964, 142] 
тощо.

Разом з тим слід зазначити, що біль-
шість лексикологів досить спрощено під-
ходять до питання типологізації синоні-
мів, зупиняючись на тому, що існує всього 
два типи синонімів: абсолютні та “просто” 
синоніми, які у свою чергу розмежовують 
на ще декілька видів.

Такий підхід висвітлюється на сторінках 
праць багатьох дослідників. Наприклад, ві-
домий китайський лінгвіст Го Лянфу (郭良
夫) стверджує: “Існує два типи синонімів. До 
першого типу належать синоніми, значення 
яких абсолютно тотожні (等义词), значення 
ж іншого типу синонімів не повністю збі-
гаються і в деяких джерелах зустрічаються 
під назвою “близькі за значенням слова” (近
义词)” [郭良夫 2000, 49–50].

Професор А.Л. Семенас у монографії 
“Лексикологія сучасної китайської мови” 
зазначає: “Сун Чансюй, один із найстарі-
ших китайських лінгвістів, у книзі “Ки-
тайська лексика” аналізує слова, що мають 
синонімічні відношення як лексичні оди-
ниці з тотожним значенням або близьким 
значенням. У деяких навчальних посібни-
ках 50-х років нічого не говорилося про 
синоніми, це поняття замінялося проти-
ставленням “等义词” (слова з тотожним 
значенням) та “近义词” (слова з близьким 
значенням)” [Семенас 1992, 44].

Як зазначає А.Л. Семенас, Лю Шусінь 
також дотримується точки зору, що си-
ноніми – це слова, які є тотожними або в 
основному подібними за смислом [Семе-
нас 1992, 45].

На основі ж різниці у семантичному 
об’ємі, тобто на чисто семасіологічній 

основі, синоніми розпадаються на дві гру-
пи: зі смисловими структурами, які по-
вністю збігаються, та смисловими струк-
турами, які частково збігаються. Перші 
можна умовно назвати повними синоніма-
ми, а другі – частковими. Такий первин-
ний та загальний поділ синонімів здійснює 
О. Духачек, котрий розчленовує їх далі ще 
на ряд категорій [Ducháček 1964].

Але останнім часом почали з’являтися 
якісно нові теоретичні роботи, що дають 
відповіді на питання, потреба розв’язання 
яких була очевидною вже давно. До таких 
питань належить, наприклад, проблема 
виведення чітких критеріїв типологізації 
семантично близьких лексичних одиниць.

Китайські дослідники, незважаючи на 
порівняно короткий період опрацювання 
даної проблематики, спромоглися не тіль-
ки виявити суттєві недоліки в загально-
прийнятому (досить загальному, а тому і 
непереконливому) трактуванні явища си-
нонімії та далекій від ідеалу схемі дослі-
дження синонімічних слів, а й виробили 
свій оригінальний підхід до вирішення за-
значеного питання на матеріалі лексично-
го фонду сучасної китайської мови.

Звичайно, не можна стверджувати, що 
вже створено ідеальну модель досліджен-
ня синонімів у сучасній китайській мові, 
але наразі вже існує кілька конструктивних 
схем, які можуть стати базою для створен-
ня інших, більш досконалих та універсаль-
них, моделей аналізу близького на семан-
тичному рівні лексичного матеріалу.

Прикладом однієї з таких розробок може 
служити схема розмежування синонімічних 
слів сучасної китайської мови, яку пропо-
нує у своїй монографії “Описова лексико-
логія китайської мови” (“汉语描写词汇学”) 
[刘叔新 2000] завідувач кафедрою сучас-
ної китайської мови Нанькайського універ-
ситету (м. Тяньцзінь) професор Лю Шусінь 
(刘叔新).

На сторінках зазначеної праці автор ви-
діляє із загального поняття “синоніми” два 
конкретних: “同义词” (синоніми) та “近义
词” (близькі за значенням слова).

Слід зазначити, що дослідник не став 
відкривачем даного поділу, він вже давно 
існував у китайській лінгвістичній прак-
тиці, але, на жаль, до останнього часу так 
і залишався на рівні визнання існуван-
ня, а чіткої та повноцінної схеми науково 
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 обґрунтованого розмежування зазначених 
явищ не було створено.

Щоправда, останні теоретичні розроб-
ки китайських мовознавців демонструють 
їхню неабияку активність у цьому напрям-
ку: проводяться масштабні дослідження 
та пропонуються досить чіткі критерії 
типологізації синонімічних лексичних 
 одиниць.

Прикладом такого наукового “прори-
ву” може служити наукова праця профе-
сора Лю Шусіня, де він підкреслює по-
требу чіткого розмежування синонімів та 
близьких за значенням слів: “Подібність 
на семантичному рівні слів та виразів ще 
не створює між ними синонімічних зв’яз-
ків; близькі за значенням слова та вирази 
не слід плутати зі словами та виразами, що 
мають синонімічні відношення. ...Потріб-
но чітко розрізняти близькі за значенням 
слова та вирази і ті, які мають синонімічні 
відношення” [刘叔新 2000, 280]. Науко-
вець також подає свій алгоритм досліджен-
ня даного питання та визначає критерії, 
за допомогою яких можна провести чітку 
межу між синонімами та близькими за зна-
ченням словами.

Під час аналітичної роботи над розгля-
нутим лексичним матеріалом дослідник 
оперує такими поняттями, як “义素” (се-
мантичний компонент), який розбивається 
на “理性的” (раціональний) та “感性的” 
(чуттєвий). Раціональний семантичний 
компонент автор поділяє на “主要的” (голо-
вний, основний) і “次要的” (другорядний). 

Останнім ключовим елементом зазначеної 
аналітичної схеми є “词语” – безпосеред-
ньо досліджувана лексична одиниця (си-
нонімічне узуальне значення розглянутих 
лексем).

Зазначені складові моделі дослідження 
автор розміщує у структурні рамки таблиці 
[刘叔新 2000, 283], де знак “+” означає “є”, 
“-” – “немає”, а “+(-)” – “може мати таке 
значення, а може його і не проявляти”.

Підсумовуючи зафіксовану в таблиці 
аналітичну роботу, професор Лю Шусінь 
стверджує, що лексичні одиниці “行为” 
(поведінка, вчинок, дія) та “行径” (вчинок, 
дія) мають однаковий семантичний об’єм 
та ідентичний склад основних раціональ-
них семантичних компонентів і тому на-
лежать до лексем, які мають синонімічні 
відношення. А ось при розгляді семан-
тичних зв’язків, що існують між лексема-
ми “行为”, “行径” та “行动” (дія) чи “行
事” (поведінка, дія), чітко видно різницю 
на значеннєвому рівні, яка виражена тим, 
що основні раціональні семантичні компо-
ненти зазначених лексем збігаються лише 
частково, а тому вони можуть кваліфікува-
тися лише як слова з близьким значенням.

Отже, оперуючи такого роду базовими 
поняттями, професор Лю Шусінь вирішує 
питання розмежування синонімів та близь-
ких за значенням слів.

Підводячи підсумок дослідження, автор 
зазначає: “...синонімічні лексичні одиниці 
повинні мати однакові основні раціональ-
ні семантичні компоненти;  стилістично-

词语
义素
或
意义成分

行为 行径 行动 行事

理

性

的

主
要
的

1.人所发生的

2.有动作性

3.做出某种事情

4.已表现出来而为人所知

5.在进行中

+ + + +

+(-) +(-) + +(-)

+ + - +(-)

+ + +(-) +(-)

- - +(-) +(-)

次
要
的

6.有某种特定的做事方式
- +

- -

感
性
的

1� 贬的评价色彩

2� 评价色彩上中性

- + - -

+ - + +
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відтінковий аспект та момент наявності/
відсутності акцентування того чи іншого 
основного раціонального семантичного 
компонента значення, яке розглядається, 
можуть відрізнятися; лексичні одиниці, які 
є близькими за значенням, повинні відріз-
нятися за одним або кількома основними 
раціональними семантичними компонен-
тами” [刘叔新 2000, 282].

Підсумовуючи представлену профе-
сором Лю Шусінем теоретичну розробку, 
слід зауважити, що вона засвідчує факт 
розгляду явища синонімії в новому ракур-
сі: робиться акцент на більш об’єктивно-
му розмежуванні загального поняття “си-
ноніми” на три основні типи: абсолютні 
синоніми (等义词), синоніми (同义词) та 
близькі за значенням слова (近义词).

Така диференціація синонімічної лек-
сики з її подальшим поділом на види до-
зволяє створити повноцінну модель типо-
логізації синонімічних лексичних одиниць 
та внести ясність у питання коректності 
взаємозаміни даних слів під час їхньої 
практичної реалізації.

Але разом з тим дана робота містить і 
кілька, на наш погляд, “проблемних” мо-
ментів, наприклад: що професор Лю Шу-
сінь розуміє під “другорядним раціональ-
ним семантичним компонентом”, яке без-
посереднє семантичне навантаження несе 
даний структурний елемент у його моделі 
тощо. Також не можна не звернути увагу 
на той аспект, що автор монографії досить 
побіжно згадує про такі суттєві елементи 
явища синонімії, як належність слів до 
певного стилю, момент наявності відтінків 
значення і т.д., а зводить всіх їх до загаль-
ного поняття “чуттєвий компонент”.

Однією із найвдаліших, на нашу дум-
ку, схем диференціації синонімів оперує у 
своїх теоретичних працях, зокрема в моно-
графії “Лексикологія сучасної китайської 
мови” (“现代汉语词汇学”) [葛本仪 2004], 
професор Шаньдунського університету Ге 
Беньі (葛本仪), де він визначає критерії, 
які чітко розмежовують слова за рівнями 
їхньої семантичної спорідненості на си-
ноніми та близькі за значенням слова, їхні 
види та підвиди.

На його думку, до основних критеріїв, 
які визначають синонімічний статус слів, 
належать: тотожність/подібність лексич-
ного значення та поняттєвої відповідності 

лексичних одиниць, тотожність граматич-
ного значення, наявність/відсутність сти-
лістично-емоційного забарвлення та від-
тінку значення.

Розглядаючи запропоновані автором 
критерії, слід зазначити, що всі вони, окрім 
“граматичного значення”, не є чимось но-
вим або дискусійним у загальній теорії си-
нонімії і зустрічаються у багатьох роботах 
як китайських, так і зарубіжних дослід-
ників. Що ж стосується саме цього аспек-
ту, то потреба у виділенні “граматичного 
значення слова” як автономного критерію 
викликана специфікою самої китайської 
мови, де, як зазначалося вище, існує явище 
“一词多类” (одна лексична одиниця може 
виступати в ролі різних частин мови), і тому, 
на нашу думку, є абсолютно виправданою. 
Оскільки слова, які мають різне граматич-
не значення, не можуть передавати тотожні 
поняття і реалізовуватися в однаковій син-
таксичній функції, у дистрибутивному пла-
ні вони також мають відмінності. 

Разом з тим слід зауважити, що кри-
терій тотожності граматичного значення 
лексичних одиниць як один із основних 
для визначення існування між словами си-
нонімічних відношень у лексикологічних 
колах китайських спеціалістів сприйма-
ється неоднозначно: деякі з них підтри-
мують цей підхід (刘冠群，贡仁年，常敬
宇，刘叔新，邢向乐) [曹炜 2004, 265], а 
деякі – вважають його неосновним, таким, 
який можна ігнорувати при дослідженні 
синонімічних явищ (张世禄，陈炳迢，贾
启明，梅立崇) [曹炜 2004, 265].

Професор Цао Вей у монографії “Дослі-
дження лексики сучасної китайської мови” 
(“现代汉语词汇研究”) [曹炜 2004] ствер-
джує, що вчені, які підтримують перший 
підхід, складають більшість, хоча варто за-
уважити, що сам автор вважає даний аспект 
неосновним і зазначає: “...обмежу вати чи 
не обмежувати синоніми в їхній належності 
до певної частини мови є абсолютно неваж-
ливим, навіть було б розумніше не обмежу-
вати...” [曹炜 2004, 266]. Водночас це не 
заважає йому визнавати, що “...граматична 
належність більшості синонімів однакова, 
тобто більшість слів, які належать до різних 
частин мови, не можуть утворювати сино-
німічні відношення” [曹炜 2004, 266].

Отже, за допомогою зазначених лек-
сикологічних контурів професор Ге Беньі 
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 поділяє синоніми сучасної китайської мови 
на чотири основні типи [葛本仪 2004]:

I. Абсолютні синоніми (完全同义词 або 
等义词), коли лексичне, граматичне зна-
чення та стилістичне забарвлення повніс-
тю збігаються (和 – 同；互相 – 相互；眉
毛 – 眼毛 тощо).

Слід зазначити, що абсолютних синоні-
мів у мові існує дуже мало, до того ж вони 
досить пасивно використовуються. Автор 
праці “Лексика” (“词汇”) [郭良夫 2000] Го 
Лянфу визначає головну проблематику аб-
солютних синонімів так: “Мовним фактом 
є те, що синоніми, в яких значення та функ-
ціональні особливості абсолютно тотожні, 
дуже рідко довгий час можуть співіснува-
ти в одному мовному просторі. ...Тому або 
один із них зникає, або дані слова розхо-
дяться на семантичному чи функціональ-
ному рівні” [郭良夫 2000, 50–51].

II. Неабсолютні синоніми (不完全同义
词) – тотожні на поняттєвому рівні, в лек-
сичному та граматичному значеннях і від-
різняються лише за стилістично-емоцій-
ним критерієм.

Професор Ге Беньі зазначає, що цей тип 
синонімів складається з таких видів:

a) синоніми, які мають відмінності на 
стилістичному рівні, наприклад: 美丽 – 好
看；盐 – 氯化钠 тощо;

б) синоніми, яким притаманне/непри-
таманне емоційне навантаження, напри-
клад: 孩子 – 宝宝；黄河 – 母亲河 тощо;

в) синоніми, які відрізняються на рівні 
існування/відсутності відтінку образності, 
наприклад: 桂圆 – 龙眼；白 – 雪白 тощо;

г) синоніми, в яких присутній момент 
запозичення (запозичення та суто китай-
ські еквіваленти), наприклад: 出租车 – 的
士；维生素 – 维他命 тощо;

д) синоніми, які в своєму семантично-
му навантаженні мають забарвлення істо-
ричного періоду (епохи), наприклад: 知识
分子 – 臭老九 тощо;

е) синоніми, вживані в певній місцево-
сті, наприклад: 白薯 – 红薯 – 地瓜 тощо.

Що стосується вищенаведених видів 
даного типу, то а), б) та в) не суперечать 
загальновизнаним параметрам визначення 
семантичної спорідненості слів. Якщо ж 
проаналізувати види г), д) та е), то до них 
виникає ряд запитань та заперечень.

Розглядаючи слова виду г) за схемою, 
якою користується у своїх дослідженнях 

професор Ге Беньі, можна виявити, що 
синоніми даного виду зазвичай мають всі 
ознаки абсолютних синонімів (тотожні 
лексичні та граматичні значення, однако-
ва поняттєва відповідність, рідко відріз-
няються за стилістичним забарвленням). 
Доказом правильності даного судження 
можна розглядати і той факт, що, як і в аб-
солютних, у цих синонімів присутній мо-
мент подальшого зникнення (відсіювання) 
зі сфери активного використання носіями 
мови одного із пари синонімів (у більшос-
ті випадків залишається “китайський” ва-
ріант слова, а запозичений аналог досить 
швидко перестає функціонувати в мовлен-
нєвому просторі).

Вид д) викликає сумнів по суті питан-
ня: чи є взагалі припустимим виділення 
даного виду? Го Лянфу, наприклад, зазна-
чає: “Описуючи синоніми певної мови, не 
можна досліджувати слова з однаковим 
значенням, які є синонімами за історич-
ним та діалектичним критеріями. Якщо 
ми досліджуємо сучасну китайську мову, 
то потрібно розглядати лексичний фонд 
саме сучасної мови і не торкатися аспек-
тів, пов’язаних із давньою китайською мо-
вою” [郭良夫 2000, 50]. Аналогічну точку 
зору можна знайти також на сторінках пра-
ці “Описова лексикологія китайської мови” 
[刘叔新 2000] професора Лю Шусіня, де, 
зокрема, зазначається: “Лексичні одиниці, 
які належать до давньої китайської мови, 
китайської мови Нової доби або діалектної 
скиби, не можуть розглядатися як члени 
синонімічних відношень у сучасній китай-
ській мові” [刘叔新 2000, 279]. Звичайно, 
тут можна зауважити, що в даному випад-
ку мова йде не про давню китайську мову, 
а лише про певний (можливо, і не надто 
віддалений) історичний період у минуло-
му, де використовувався лексичний склад 
сучасної китайської мови, який є актуаль-
ним і в наш час, що, в принципі, є аргу-
ментом на користь твердження автора, але 
слова, які він аналізує (наприклад, “知识
分子” та “臭老九” із загальним значенням 
“інтелігент”), відрізняються тим, що лек-
сична одиниця “知识分子” має нейтраль-
не значення “інтелігент”, що збереглося й 
донині, а слово “臭老九” (“інтелігентик”) 
виражає специфічний (тут – негативний) 
семантичний відтінок, який накладають 
на нього реалії певної  історичної доби 
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 (епохи). У даному випадку ми маємо спра-
ву з лексичною одиницею, що утворилася 
та функціонувала в період Великої куль-
турної революції (1966–1976 рр.), коли 
культурно-освітня еліта зазнавала різно-
манітних утисків. Тобто це слово містить 
у своїй семантичній структурі специфіку 
певних історичних подій і, оскільки воно 
відійшло в минуле разом із епохою, наразі 
його не можна вважати членом активного 
лексичного фонду державної мови “пу-
тунхуа” (普通话), що, до речі, визнає і сам 
професор Ге Беньі. Виходячи з вищезаз-
наченого, можна сказати, що розглядати 
синонімічні відношення між лексичними 
одиницями з нейтральним значенням та 
словами, які у своїй семантиці несуть чіт-
кий відбиток певної історичної доби і вже 
не використовуються у сучасному мовлен-
нєвому просторі, видається недоцільним.

Що ж до останнього виду е), то варто 
зауважити, що слова, які мають діалектне 
походження і не ввійшли до активного 
лексичного фонду державної мови “путун-
хуа”, не можуть створювати синонімічні 
пари з базовою лексикою сучасної китай-
ської мови [郭良夫 2000, 50]. Із даного за-
уваження випливає, що право на існування 
останнього виду, запропонованого про-
фесором Ге Беньі, видається надзвичайно 
сумнівним.

III. Автор роботи також звертає увагу на 
проблему визначення синонімічних зв’яз-
ків між полісемантичними одиницями, де 
кожне (або одне зі слів) має кілька узуаль-
них значень (义项), і вирізняє відповідний 
тип синонімів (义项对应同义词), де пріо-
ритетним є визначення повного семантич-
ного наповнення розглянутих лексичних 
одиниць та подальша аналітична робота з 
окремими значеннями, між якими існують 
синонімічні відношення.

Момент акцентування уваги на тому, 
що при проведенні аналітичної роботи над 
синонімами береться до уваги не вся се-
мема, а лише узуальне значення лексичної 
одиниці, яке й засвідчує її синонімічний 
статус, на нашу думку, на сучасному етапі 
розвитку вчення про синонімію є зайвим 
(дослідники у своїх працях автоматично 
користуються цим правилом як аксіомою). 
Звичайно, потрібно звертати на нього на-
лежну увагу, але видається недоцільним 
на його основі виводити окремий тип си-

нонімії. Адже, крім специфіки лексичного 
матеріалу, який береться до опрацювання 
(полісемантичні слова), і труднощів (пое-
тапність проведення аналізу), що при цьо-
му виникають, нічого особливого вони со-
бою не являють і чітко підпорядковуються 
(на рівні їхніх окремих значень) правилам 
та критеріям, які є актуальними і для мо-
носемантичних лексичних одиниць.

IV. Останнім типом синонімів, котрий 
виділяє професор Ге Беньі, є так звані 
“мовленнєві синоніми” (言语同义词). Їх-
ньою особливістю, як зазначає сам автор, 
є те, що вони не завжди відповідають ви-
могам виведеної ним схеми визначення си-
нонімів, наприклад виступаючи в одному 
текстовому чи мовленнєвому матеріалі в 
ролі різних граматичних категорій, маючи 
не зовсім однакове (широке або вузьке) по-
няттєве навантаження і т.д. А саме ці кри-
терії, як було зазначено вище, і є базовими 
для визначення синонімічних відношень 
між лексичними одиницями.

У такому разі виникає логічне запи-
тання: чи доречно відносити дані слова 
до синонімів? Звичайно, беззаперечним 
фактом є те, що у певному контексті (літе-
ратурному творі або усному мовленні) це 
явище має право на існування і є досить 
поширеним на практиці, а тому не можна 
заперечувати його існування тільки тому, 
що воно не підлягає певній, хоча б і дуже 
логічній, схемі. На нашу думку, в даній си-
туації потрібно внести певного роду кон-
кретизацію площини функціонування за-
значеного лексикологічного явища.

Варто зауважити, що модель розмежу-
вання синонімів, яку створив професор Ге 
Беньі, незважаючи на певні недоліки, є до-
сить коректною і дієвою в мовному про-
сторі, але, як зауважує і сам автор, є часто 
неприйнятною для мовленнєвої сфери.

Дане твердження дає підстави зрозуміти, 
що ті слова, які можуть повноцінно функціо-
нувати в ролі синонімів у сфері мовлення, 
не можуть виступати повноправними чле-
нами синонімічних рядів у мові.

У роботі “Сучасна російська мова” за-
значається, що в контексті у ролі синонімів 
часто можуть використовуватися слова, 
які у лексичній системі мови не належать 
до одного синонімічного ряду. Для сприй-
мання їх у даній іпостасі достатньо лише 
активізації в їхній функціональній сфері 
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моменту понятійної співвіднесеності, яку 
викликають у нашій уяві певні однотипні 
асоціації в межах даної ситуації, контек-
сту. Такі синоніми називаються контек-
стуальними, або оказіональними (від лат. 
casus – “казус, випадок”); ситуативними 
(їхнє зближення зумовлене ситуацією); ав-
торськими (носять індивідуальний, автор-
ський характер) [Розенталь 2002].

Професор Лю Шусінь так характери-
зує авторські синоніми: “Лексичні оди-
ниці, які у мовленні мають індивідуаль-
но-переносне або суб’єктивно-метафо-
ричне значення, не можуть розглядатись 
як синонімічні лексичні одиниці мови” 
[刘叔新 2000, 280].

Отже, дане явище є хоча й досить по-
ширеним у мовленнєвій практиці, але не 
має права ввійти у систему мови. Це зу-
мовлено тим, що синонімічні зв’язки, які 
виникають між лексичними одиницями у 
певному контексті, є виправданими най-
частіше лише для цього контексту і не мо-
жуть вийти за його межі, а тому не входять 
у систему мови та не фіксуються словни-
ками синонімів як повноцінні члени сино-
німічних рядів мови.

Останнім ключовим моментом у про-
цесі типологізації синонімів є висвітлення 
такого явища в лексикологічній практиці, 
як близькі за значенням слова (近义词).

Професор Ге Беньі досить прогресивно 
підходить до вирішення даного питання і 
не тільки не намагається (як це робилося 
раніше) дати достатньо загальне визна-
чення синонімії та поєднати синонімічні 
слова двох різних типів, а навіть виносить 
близькі за значенням слова в окремий роз-
діл, підкреслюючи цим те, що ера надмір-
них узагальнень та абстрактних визначень 
відходить у небуття.

Дослідник пропонує чітке визначення 
даного типу слів: “Близькі за значенням 
слова – це такі слова, які мають тотожне 
граматичне і близьке лексичне значення” 
[葛本仪 2004, 213]. Також він визначає 
критерії, за допомогою яких розмежовує 
близькі за значенням лексичні одиниці на 
відповідні види. До таких критеріїв на-
лежать: граматичне значення (语法意义), 
лексичне значення (词汇意义) та відтінок 
значення (色彩意义).

Особливу увагу науковець приділяє до-
слідженню основної причини, яка зумов-

лює диференціацію синонімів та близьких 
за значенням слів.

Ключова відмінність, яка існує між за-
значеними типами семантично близьких 
слів, полягає у тому, що вони відрізняються 
на рівні основного лексичного  значення.

Професор Ге Беньі розглядає поняття 
лексичного значення як таке, що містить 
основний семантичний компонент (主要
义素) та другорядний семантичний компо-
нент (次要义素). І саме ці елементи відпо-
відають за те, чи є розглянуті лексичні оди-
ниці синонімами, чи близькими за значен-
ням словами. Якщо слова мають тотожне 
лексичне значення (основний та другоряд-
ний семантичні компоненти повністю збі-
гаються), то маємо справу із зазначеними 
вище певними видами синонімів, якщо ж 
основний семантичний компонент тотож-
ний, а другорядний – ні, то в такому разі 
мова може йти лише про близькі за значен-
ням слова.

Професор Ге Беньі поділяє близькі за 
значенням слова на два основні види:

I. Близькі за значенням слова, які мають 
близьке лексичне значення, тотожне гра-
матичне значення та відрізняються лише 
на рівні відтінку значення, наприклад: 效
果 – 后果；鼓动 – 煽动 тощо.

Даний вид близьких за значенням слів 
виділяється на основі існуючого в семан-
тичному складі зазначених лексичних оди-
ниць певного відтінку значення, який за-
вдячує своїм існуванням саме другорядно-
му семантичному компоненту – складовій 
частині лексичного значення розглянутих 
лексем. Відтінок значення може бути по-
зитивним (褒义的), негативним (贬义的) 
або ж нейтральним (中性的).

II. Близькі за значенням слова, які ма-
ють тотожне граматичне значення і відті-
нок лексичного значення та відрізняються 
лише за критерієм подібності лексичного 
значення.

Слова цього виду автор поділяє на три 
підвиди за специфікою, яка існує в їхніх 
лексичних значеннях:

1) об’єм (сфера), на який вказує лексичне 
значення, неоднаковий (ширший/вужчий), 
наприклад: 家族 (ширший) – 家属 (вужчий); 
考试 (ширший) – 口试 (вужчий) тощо;

2) міра (інтенсивність, ступінь) лек-
сичного значення неоднакова, наприклад: 
优良–优秀–优异 тощо;
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3) аспект, на який робиться акцент у 
лексичному значенні, неоднаковий; напри-
клад: 证明–证实；广博–渊博 тощо.

Вартим додаткової уваги є той момент, 
що близькі за значенням слова не мо-
жуть бути взаємозамінними під час їхньої 
практичної реалізації. Це зумовлено тим 
фактом, що хоча основний семантичний 
компонент лексичного значення зазначе-
них лексичних одиниць і однаковий, але 
другорядний семантичний компонент все 
ж таки накладає свій суттєвий семантич-
ний відбиток на загальне лексичне значен-
ня слів, що й зумовлює їхні особливості у 
функціональній сфері.

Як зазначає автор праці, коли близькі за 
значенням слова використовувати без ура-
хування їхніх семантичних особливостей, 
то в кращому випадку це може призвести 
до некоректної передачі значення, а в гір-
шому – до плутанини або навіть грубих 
помилок у вираженні думки. Якщо у мов-

ленні зазначене явище ще можна зрозумі-
ти та вибачити, то на мовному рівні, де іс-
нують чіткі правила та критерії коректної 
передачі думок, така ситуація є абсолютно 
неприйнятною.

Отже, підбиваючи загальні підсумки 
проведеного дослідження, слід визна-
ти, що явище синонімії досить широко 
розглянуте як китайськими, так і зару-
біжними лексикологами; створено до-
сить велику кількість наукових праць, 
але, на нашу думку, лише останні тео-
ретичні розробки китайських синологів 
представляють справді конструктивні 
підходи до вирішення питання побудови 
стрункої схеми дослідження різноманіт-
них синонімічних явищ, які допоможуть 
у майбутньому розв’язати цілу низку 
кардинальних питань у сфері синонімії, 
зокрема виділити чіткі та обґрунтовані 
критерії типологізації синонімів у сучас-
ній китайській мові.
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ІРАНІСТИЧНА СПАДЩИНА А. КРИМСЬКОГО
(На матеріалах архіву вченого й перекладача)

БАГАТОГРАННА постать А. Кримсько-
го знаходиться в полі зору сходознав-

ців, славістів, літературознавців, лінгвістів, 
фольклористів. Творчий доробок вченого, 
одного з організаторів української Академії 
наук, письменника й перекладача поцінову-
ється все глибше й скрупульозніше. Проте 
до сьогодні немає спеціальної монографії 
про А. Кримського-орієнталіста, яка б міс-
тила аналітичне дослідження арабістич-
ної, тюркологічної й, зокрема, іраністичної 
спадщини вченого, ставила б її в контекст 
історичного розвитку європейської сходо-
знавчої науки кінця XIX–XX ст., аналізува-
ла б сходознавчі концепції А. Кримського з 
точки зору сучасної орієнталістики.

Близький та Середній Схід,  зокрема 
Іран, були предметом постійної уваги 
А. Кримського. Як історик він усвідомлю-
вав провідну роль цього регіону – колиски 
людської цивілізації (не випадково його 
увагу привернули царства стародавнього 
Ірану – Елам і Парфія); як поет-перекладач 
він був закоханий у середньовічну перську 
поезію – найошатнішу гілку на древі сві-
тової культури, якою вже була зачарована 
Європа, і зокрема Гете. Недаремно до кож-
ного тому “Истории Персии, ее литературы 
и дервишской теософии» А. Кримським 
взято цитату із «Західно-Східного дивану» 
Гете: «Кажуть, що перси, з усіх своїх по-
етів за п’ять століть визнали гідними лише 
сімох, – але ж і серед інших, відкинутих 
ними, багато буде сильніших за мене».

Протягом всього життя А. Кримський 
займався історією, культурою, літературою 
середньовічного Ірану. У ранньому серед-
ньовіччі Візантія й Сасанідський Іран були 
тими двома імперіями-суперницями, між 
якими був поділений близькосхідний світ.

До того ж А. Кримський не раз підкрес-
лював і обґрунтовував візантійські та іран-
ські впливи на культуру України.

Обумовлюючи у 20-х роках спільно з 
Д. Багалієм, Г. Павлуцьким та Є. Тимчен-
ком створення Історично-філологічного 
відділу УАН і, зокрема, необхідність розви-
тку сходознавства в Україні, А. Кримський 
писав: «В давні часи південь України засе-

ляла іранська гілка народів: скіфи-сарма-
ти, потім їх видозміна – алани... Академік 
Вс. Міллер ясно довів своїми працями, яку 
велику послугу для розплутування Геродо-
тової етнології дає іраністика, конкретно – 
мова осетинів, або, за нашим літописом, 
ясів. Як відомо, навіть назви наших вели-
ких річок Дніпро, Дністер, Дон – осетин-
ські... Далі на південній доісторичній Русі 
силу мали впливи сасанідської матеріальної 
культури IV–VI ст. після Р.Х., і тут потрібно 
звернутися до другої іранської мови – пер-
ської – і до культури перського народу се-
редніх віків (пехлевійських)» [Пояснююча 
записка... Гурницький 1980, 102].

У 20-ті роки з ініціативи А. Кримського 
було створено кабінет арабо-іранської фі-
лології при секції суспільних наук УАН.

Середньовічний Іран як ошатна складо-
ва арабо-мусульманської культури, що дала 
неабиякий поштовх культурно-мистецько-
му розвитку Арабського Халіфату, а згодом 
вивільнилася з-під нього і мала глобальний 
вплив на всю Центральну Азію аж до Індії 
й Китаю, був у полі постійного вивчення 
А. Кримського – історика, релігієзнавця, лі-
тературознавця й поета-перекладача. Розгля-
даючи в комплексі історію Ірану, літературу 
й суфізм, який мав значний вплив на пер-
ську класичну поезію, котру, за його висло-
вом, “всю овіяно суфізмом», А. Кримський 
створює багатотомну «Историю Персии, ее 
литературы и дервишской теософии», яка не 
втратила свого значення до сьогодні.

В «Истории Персии» А. Кримський впер-
ше у вітчизняному сходознавстві довів курс 
історії літератури Ірану від найдавніших ча-
сів до початку ХХ століття. А. Кримський, 
дебютувавши в російському сходознавстві в 
90-ті роки ХІХ ст., коли російське сходознав-
ство розвивалося, наздоганяючи Європу, так 
само, як і в українській орієнталістиці, був 
фундатором науки, поліглотом і експертом 
з цілої низки дисциплін, а також першовід-
кривачем ряду сходознавчих тем і персона-
лій. Ця кожна наукова дисципліна, за висло-
вом С. Павличко, “є материком, на вивчення 
якого, здається, не може вистачити одного 
людського життя; кожен з цих  «материків» 
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ділиться на інші, більш спеціалізовані дис-
ципліни або напрями, у яких так само своє 
слово сказав Кримський” [Павличко 2000, 
160]. Він першим у Росії написав нарис іс-
торії суфізму – «Очерк развития суфизма 
до конца ІІІ в. Хиджры» (1895) [Маленька 
1999], у якому значна частина була відведена 
перському питанню; першим у слов’янсько-
му світі здійснив, хоча й неповний, переклад 
“Шах-наме” Фірдоусі рідною йому україн-
ською мовою, а також подав російськомовні 
переклади з багатьох перських поетів-кла-
сиків, котрі увійшли до “Истории Персии”.

Окремі фрагменти «Истории Персии» 
згодом розрослися в монографічні дослі-
дження творчості перських поетів-класи-
ків – Гафіза, Нізамі, Джамі.

Цікавила вченого й географія Ірану, за 
середньовічними рукописами – космогео-
графія, етнографія, фольклор і театр.

Під час роботи з архівом ученого в Ін-
ституті рукописів ЦНБ ім. Вернадського 
було виявлено близько 1000 сторінок не-
друкованих ні за життя, ні пізніше, після 
реабілітації А. Кримського, його праць з 
іраністики.

Значна частина їх виявлена вперше і не 
зафіксована в жодному з бібліографічних по-
кажчиків. Деякі з них лише згадані в бібліо-
графічному довіднику ЦНБ ім. Вернадсько-
го, в монографії К. Гурницького «А.Е. Крым-
ский» [Гурницкий 1980] чи статтях москов-
ської іраністки Н. Кузнецової. Працювали з 
іраністичним архівом вченого і посилалися 
на машинописи й рукописи О. Дун, А. Аф-
сахзод, Л. Грицик, М. Веркалець, Л. Задо-
рожна та ін., шанобливо підготували до 
друку й видали значну частину епістолярної 
спадщини А. Кримського, в якій зачіпаються 
й іраністичні проблеми, Л. Матвєєва, Е. Ци-
ганкова, О. Василюк [Матвєєва 1997; Епіс-
толярна 2005]. Деякі іраністичні матеріали 
з архіву А. Кримського отримали детальну 
оцінку і були опубліковані автором цієї стат-
ті [Маленька 1993, 1998, 2004].

Проте архів А. Кримського, як в Інсти-
туті рукописів, так і матеріали, що збері-
гаються в інших архівах Києва та Москви, 
потребує уважного ставлення, детального 
вивчення та уточнення, оскільки окремі 
одиниці збереження мають помилкову на-
зву або приписані авторству А. Кримсько-
го, хоча насправді належать перу його ко-
лег-іраністів чи учнів.

Всю архівну іраністичну спадщину 
А. Кримського можна умовно поділити на 

такі тематичні групи: географія і космогео-
графія; історіографія; історія стародавньо-
го Ірану; історія середньовічного Ірану та 
середньовічної літератури; літературні пер-
соналії – Сааді, Нізамі, Гафіз, Хайям, Джа-
мі; матеріали до вивчення історії суфізму 
та його впливу на перську поезію; підряд-
ники й переклади поезії перських класиків; 
листування з іраністами В.Ф. Міллером, 
Б.В. Міллером, Ф.Є. Коршем, В.Ф. Мінор-
ським, Е.Є. Бертельсом, В.А. Жуковським, 
Ю. Марром та ін.; статті про життя і твор-
чість Ф.Є. Корша, В.Ф. Міллера; записні 
книжки А. Кримського. Окрім цього, в ар-
хіві вченого зберігаються цікаві для історії 
вітчизняної іраністики праці й перекла-
ди з перської класики В.А. Жуковського, 
Ф.Є. Корша, В.Р. Розена, А.А. Ромаскевича, 
Е.Є. Бертельса, Б.В. Міллера; описи подо-
рожей Іраном працівників російських кон-
сульств в Бушехрі та Кермані Б.В. Міллера 
та Ф.М. Петрова і навіть довідка осавула 
Озаревського про ханів Північної Персії; 
відгуки на праці А. Кримського.

Найвагомішу частку із майже завер-
шених, підготовлених до друку самим 
А. Кримським іраністичних матеріалів 
складають історії двох стародавніх іран-
ських царств – машинописи “Елам. З істо-
рії Ірану передарійської доби” і “Парфія та 
Аршакіди. Звідки їхня держава взялася”.

З працею «Елам» український науковий 
світ було побіжно ознайомлено у статтях 
В. Храновського [Храновський 1998, 2000]. 
Проте ні сама праця, ні уривки з неї не пу-
блікувались.

Машинописів “Елам” – кілька; вказа-
ний у монографії К. Гурницького і в стат-
тях В. Храновського варіант – ФІ №25412 
(122 ст.), виявлений нами – ФІ № 25576 – 
більш повний, 226 ст., одначе тут присутні 
кілька машинописних копій і він також не-
завершений. У ньому відсутній опис дже-
рел, яким А. Кримський завжди закінчував 
свої монографічні дослідження.

А. Кримський охарактеризував царство 
Елам, його столицю м. Сузи, еламську на-
родність та мову, етнічний склад населення, 
окреслив кордони еламської території. Аналі-
зує вчений і проблеми соціально-політичної 
історії не лише Еламу, а й сусідніх країн – 
Шумеру, Аккаду, Вавилону, Ассирії, зістав-
ляючи історичні події Еламу з історією та 
хронологією стародавніх держав Межиріччя.

Машинопис «Парфія та Аршакіди (250 
до Р.Х. – 224 по Р.Х.)» – повний; детально 
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розглянуті грецькі, римські, візантійські, за-
хідноєвропейські й східні джерела, зокрема 
перські, сасанідські, сирійські, вірменські, 
грузинські, китайські, та дано коментар до 
них. Збереглося кілька варіантів машино-
пису цієї праці: уривок (ст. 206–236), не-
повний – 281 ст. та найповніший заверше-
ний – 392 ст.

Монографія дає короткий нарис історії 
Парфії, а вже з 12-ї сторінки починаєть ся 
огляд джерел, з яких східні А. Кримський 
розподілив на 5 груп: а) сасанідо-перські (в 
арабській передачі), за А. Кримським, «не-
повні через свою легендарну епічність»; 
б) «непогані, але короткі» – вірменські; 
в) «маловартісні» – грузинські; г) «добрі 
й певні, але скупі» – сирійські; д) «може, 
чи не найважливіші» – китайські. Про єв-
ропейські джерела зазначено: «Попри всю 
свою неповність і недбалість, грецькі і ла-
тинські письменники, взяті вкупі з архео-
логічними (нумізматичними) вказівками, 
являються для історії Партянського Іра-
ну матеріалом високої вартості і, до того, 
численно не вбогим» [Партянщина... Ф. І 
25409, 116]. Акцентуючи на важливості ки-
тайських джерел, А. Кримський зазначав: 
«Китайське письменство після класичного 
греко-римського являється найважливішим 
в нашому джерелознавстві партянсько-ар-
шасідської історії, точніше – історії схід-
них земель Ірану, про які греко-римське 
письменство знає куди менше, ніж про Іран 
західний» [Партянщина... 116].

Як досконалий коментатор і знавець 
джерел А. Кримський був непереверше-
ним. Метод критики і коментування дже-
рел – це метод сходознавства ХІХ – початку 
ХХ ст. А. Кримський-іраніст (як і арабіст, 
фахівець з ісламу чи тюрколог) – типовий 
філолог ХІХ ст., коли філологія розумілася 
насамперед як наука про читання і комен-
тування текстів. 

В архіві зберігаються численні руко-
писи, машинописи, верстки з коректурою 
фрагментів і розділів «Истории Персии», 
зокрема нариси життя і творчості – літе-
ратурні портрети – Сааді, Хайяма, Гафіза, 
Джамі; розділи «Об источниках и пособи-
ях для истории Персии и ее литературы со 
времен ислама», «Иранская историография 
XVII–XVIII вв. (до падения Сефевидов)», 
«Великомонгольская историография в Ин-
дии» та ін.

Окремі розділи «Истории Персии», за 
слушним зауваженням І. Крачковського в 

рецензії на книгу А. Кримського «Хафіз та 
його пісні», могли б перерости і перерос-
ли в окремі монографії. Цікавою є знахід-
ка машинопису «Джамій» (113 ст.) – Ф 36 
№11. Як вважалося раніше дослідниками 
О. Дуном та К. Гурницьким, це окрема за-
вершена монографія про Джамі, оскільки 
тут А. Кримським подано широку харак-
теристику життя і творчості Джамі (праця 
має 7 розділів), а також огляд творів Джамі 
(джерел) з бібліографією праць про нього, 
характеристикою європейських та східних 
перекладів творів Джамі. Дослідження 
можна вважати монографією, проте це є 
дещо розширений варіант розділу про Джа-
мі з «Истории  Персии».

Аналогічний рукопис «Саадий» (Ф 36, 
№30), де вкінці, на с. 56, є приписка рукою 
А. Кримського: «История Персии. Т. 3».

Збереглася (неповністю) і неопублікова-
на «Історія Персії та її письменства. Ч. ІІ» 
(с. 187–359), власне продовження «Історії 
Персії та її письменства. Ч. І. Як Персія, за-
войована арабами, відродилася політично 
(IX–X в.)» 1923 р. видання.

В архіві є рукописи й машинописи чис-
ленних розділів монографії «Низами и его 
современники», яку А. Кримський писав до 
ювілею Нізамі у 1940 р., але друком книга 
вийшла, як відомо, лише у 1981 р. в Баку.

Натомість оригінальною є праця «Опи-
сание персидской (бельхской) рукописи 
космогеографии «Эджайб ет – табедат» 
(бл. 1702)», що знаходилась в особистій 
бібліотеці А. Кримського. Опис здійснено 
А. Кримським 10.02.1937. Автор рукопису – 
Мохаммед Тахір Ібн Абіль Касим – географ 
з Балху, який був знайомий зі свідченнями 
про Русь Ібн Фадлана, подав описи волзь-
ких булгар, хозар, міста Бухари. Зі с. 35 по-
дано доповнення А. Кримського – реєстр 
країн і міст, згаданих у рукописі.

В архіві цей машинопис названо “Описа-
ние персидской (бухарской) рукописи кос-
могеографии”. Помилку зроблено тому, що 
до машинопису додано ще один опис – те-
пер вже бухарського рукопису “Фаль-наме” 
(“Книги передбачень”) 1827 р. В останньо-
му абзаці зазначено, що придбана ця праця 
в Самарканді восени 1920 р. у самому роз-
палі громадянської війни і що продавець 
повідомив, що ще перед революцією цей 
рукопис розглядав проф. П.І. Веселовський 
і хотів купити, проте власник рукопису «за-
просил за него несуразно дорогую цену, 
т. что купля не состоялась».
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Іраністична спадщина А. Кримського

Викликає зацікавленість і російськомов-
ний рукопис «География Ирана» (80 с.). 
Це навчальний посібник, який готувався 
А. Кримським для студентів Лазаревського 
інституту східних мов і спирався, очевид-
но, на різні європейські джерела. На жаль, 
перша сторінка рукопису – зміст – дуже 
нечітка, однак можна розібрати приписки 
олівцем: «Не використано статтю (автор не-
розбірливо) 1912 р.» тощо; вказано, які ще 
розділи варто дописати і звідки взяти мате-
ріал. Можна погодитися з К. Гурницьким, 
що «География Ирана» писалася в 1909–
1910 рр., оскільки в ній А. Кримський дав 
оцінку іранській революції 1906 р. В руко-
писі «География Ирана» окремі сторінки 
написані на звороті верстки «Семитских 
языков и народов» (1905), зокрема на ти-
тульній сторінці. Це праця початку ХХ ст., 
коли А. Кримський інтенсивно готував ряд 
посібників з іраністики. Зокрема, його най-
перший навчальний посібник «Арзакиды, 
Сасаниды и завоевание Ирана арабами» 
(1901) також був присвячений Ірану.

В «Географии Ирана» А. Кримським 
окреслено кордони Ірану, і зокрема Персії, 
під якою спочатку розумілася південно-за-
хідна область – Фарс. А. Кримський подав 
детальний огляд іранських останів (провін-
цій) початку ХХ ст.: Хузистану, Луристану, 
Ахвазу, Фарсу, Систану, Мухаммери, а та-
кож Афганістану, Газни, Кандагару, Герату, 
Афганського Туркестану.

А. Кримському не довелося побувати 
в Ірані. Можливо, саме тому в його архі-
ві знаходяться описи подорожей Іраном 
працівників російських консульств – його 
учня-іраніста Б.В. Міллера (з Бушехра в 
Шіраз [Маленька 2004], з Шіраза в Бушехр 
та в Мухаммеру) та секретаря російського 
керманшахського консульства Ф. Петрова 
(із Тегерана в Керман), листи Б.Вс. Мілле-
ра, опис мухарремських те’зіє (ісламсько-
го театрального дійства) в Маку 1916 р. В 
архіві зберігаються три літографічні фото-
картки цих мухарремських те’зіє, зробле-
них військовим фотографом І.І. Липським: 
№1 – «Мухарремська священна процесія 
самомучеників», №2 – «Процесія по дорозі 
до російського консульства (побиття само-
мучеників себе палицями)» та №3 – «У дво-
рі російського консульства: натовп навколо 
2-х ритуальних фігур, набитих соломою». 
Цей матеріал цікавив А. Кримського – до-
слідника перського театру. Про те’зіє є 
окремий розділ в його “Истории Персии”, а 

також в монографії “Перський театр, звідки 
він узявся і як розвивався” (1925 р.). Відо-
ма також рецензія А. Кримського на працю 
Є. Бертельса «Персидский театр» (1925) 
та праця його учениці С. Марр «Із спосте-
режень над сучасною перською народною 
драмою 1925–1926 років» (1930).

Окремий цикл складають матеріали 
(дослідження, виписки з праць, підрядни-
кові переклади) творчості Гафіза Шіра-
зі – “Hafiziana”. Конспект работы о Хафизе 
студента II курса Лазаревского института 
Агаф. Крымского от 15 апреля 1891 г.» [Ма-
ленька 1995], «Выписки с комментариями о 
персидском поэте Хафизе», “Подстрочные 
переводы газелей Хафиза” (помилково на-
звані в архіві “Пословицы персидские”, оче-
видно тому, що газелі мають фрагментарну 
бейтову структуру) та ін., реферати про су-
фізм і його перський різновид, дослідження 
якого у А. Кримського тісно пов’язане саме 
з творчістю Гафіза та інших перських кла-
сиків: Сааді, Аттара, Румі, Джамі.

Так, «Выписки с комментариями о пер-
сидском поэте Хафизе», по суті, є виписка-
ми про суфізм і суфійських поетів з різних 
європейських праць Й. Гаммера, Г. Ете, 
Дж. Малькольма, А. Кремера та ін. Назви 
підрозділів «Виписок» А. Кримського крас-
номовно говорять самі за себе: «Про суфі-
їв», «Про суфізм», «Розряди суфіїв», «Про 
пізнання – марифат», «Про єдність Божу і 
ступені пізнання» та ін.

Особливий характер «східного» персько-
го суфізму, у порівнянні із «західним» араб-
ським, вперше відзначений А. Кримським, 
знайшов подальший розвиток у працях 
Є.Е. Бертельса. Проте, як зауважила москов-
ська іраністка Н. Чалісова, – «Ці положення 
(про перський та індоперський елемент у 
суфізмі. – Т.М.), до цього часу не розроблені 
з необхідною повнотою, відкривали нові і 
неочікувані перспективи інтерпретації ряду 
мотивів не тільки і не стільки трактатного, 
скільки поетичного суфізму» [Чалисова 
2002, 111]. І тут варто назвати останні праці 
іраністів-літературознавців М.Л. Рейснер, 
Н.І. Пригаріної, З.Н. Ворожейкіної, А. Аф-
сахзода, Н.Ю. Чалісової та ін. 

Цікавою є знахідка машинопису пе-
рекладів рубаїв Дж. Румі, виконаних 
Ф.Є. Коршем (оскільки, на щастя, в маши-
нописі збереглася одна сторінка автографа 
Ф.Є. Корша), з редакторськими правка-
ми А. Кримського. Часом А. Кримський 
 зовсім наново перекладав рубаї Дж. Румі, 
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Т.Ф. Маленька

якщо переклад Ф. Корша видавався йому 
неточним [Маленька 2006]. Ці переклади 
А. Кримський готував до відомого видання 
“Перських ліриків X–XV ст.» (1916) [Пер-
сидские лирики 1916], які, власне, стали ві-
хою в історії російської школи перекладу зі 
східних мов, зокрема фарсі.

Окремо варто зупинитися на «Записних 
книжках» А. Кримського, котрі рясніють 
перекладами поезії арабської, перської, 
німецької (з Гете і Гейне); записи зробле-
но латинню, грецькою, італійською, фран-
цузькою, англійською мовами, і тут же по-
ряд власні українські поезії А. Кримського 
на східні, зокрема перські, теми.

А. Кримський належав до епохи науко-
вого орієнталізму, який розвинувся у Євро-
пі у другій половині ХІХ ст. і, за Е. Саїдом, 
«Науковий орієнталізм знищив раз і наза-
вжди літературний романтичний орієнта-
лізм (романтизм a la Байрон. – Т.М.)» [Саїд... 
2001, 135]. Проте у творчій  особистості 

А. Кримського якось дивно уживалися 
вчений-сходознавець і поет-неоромантик. 
Орієнтальна (перська) традиція a la Гете 
знайшла нове прочитання у «Пальмовому 
гіллі» А. Кримського. Переклади з Гафі-
за, Хайяма, Джамі, інкрустовані у власний 
поетичний текст «Пальмового гілля», не 
конфліктують, а гармонічно поєднуються 
з ним, утворюючи абсолютно нове явище – 
персько-український літературний синтез. 
Хоча А. Кримський і був представником 
епохи позитивізму (і цей реальний погляд 
на Схід присутній у його листах з Бейрута 
чи «Бейрутських оповіданнях»), у «Паль-
мовому гіллі» він залишився романтиком, 
точніше, неоромантиком.

Як зауважив С. Цвейг: «Єдине, що здат-
не хоч злегка наблизити нас до розгадки не-
вловимого процесу творчості, – це дорогі 
аркуші рукописів» [Цвейг 1963]. 

Всесвіт, і зокрема світ Ірану, в архіві 
А. Кримського переконує нас у цьому.
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КОНЕЧНЫЕ флексии арабского слова 
являются важной синтаксической ха-

рактеристикой, которая указывает на взаимо-
отношения слов в предложении. По характе-
ру флексий вся арабская лексика делится на 
слова с изменяемой флексией и слова с неиз-
меняемой флексией [Рыжих 2005, 131].

Считается, что имя в целом относится к 
словам с изменяемой флексией, а глагол – 
к словам с неизменяемой флексией. Одна-
ко как среди имен имеются слова с неиз-
меняемой флексией, так и среди глаголов 
имеются формы, относящиеся к словам с 
изменяемой флексией.

К словам с изменяемой флексией отно-
сятся те глагольные формы имперфекта, 
которые по своему внешнему виду похожи 
на имена. Их сходство с именами характе-
ризуется следующими признаками:

1. Глагольные формы  
в изъявительном и  
в сослагательном наклонениях имеют те 
же конечные флексии, что и имена – со-
ответственно в именительном и винитель-
ном падежах ( ).

2. В глагольных формах ,  , 
, , , объединенных в 

арабской грамматике общим термином 
“глагольная пятерка” ( ), ко-
нечной флексией является наличие буквы 
“нун” после слитного неогласованного ме-
стоимения именительного падежа. В со-
слагательном и условном наклонениях эта 
буква отбрасывается – точно так же, как и 
в формах имен двойственного числа и пра-
вильного множественного числа мужского 
рода при образовании идафы:

Сравните:

Имя Глагол

↔

Сходство, как на уровне формы, так и 
на уровне значения, обнаруживается также 
между глагольной формой и причастием 
действительного залога. Сравним, напри-

мер,  и ,  и . Совпадение 
по форме между глагольной формой и при-
частием происходит согласно количеству 
букв и месту нахождения огласованных и 
неогласованных букв. Совпадение по зна-
чению заключается в том, что и глагольные 
формы, и причастия указывают на действие, 
происходящее в настоящем и будущем вре-
менах. Причастия при необходимости так-
же управляют дополнением, как и глаголь-
ные формы, т.е. винительным падежом.

Такое сходство большинства глаголь-
ных форм в перфекте с причастием и по-
служило основанием для появления тер-
мина  (“глагол в имперфекте”) 
от  (“быть похожим”). Сходство гла-
гольных форм имперфекта с именем по-
служило причиной того, что они, в отли-
чие от форм перфекта или императива, от-
носятся к словам с изменяемой флексией, 
как и большинство имен.

Лишь две глагольные формы импер-
фекта (  и ), в составе которых 
имеется слитное огласованное местоиме-
ние именительного падежа множествен-
ного числа лиц женского рода , не 
имеют такого сходства. Сходство исчезает 
и в том случае, если к глагольной форме 
добавить усилительный нун ( ). 
Поскольку оба нуна (местоимение и уси-
лительный нун) относятся к характеристи-
ке глагола, то и сами формы относятся к 
словам с неизменяемой флексией.

I. ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ ПЕРФЕКТА
Все формы перфекта относятся к сло-

вам с неизменяемой флексией, в качестве 
которых могут быть фатха, сукун и дамма 
(Схема №1):

 В.И. Рыжих

ХАРАКТЕРИСТИКА 
АРАБСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФЛЕКСИЙ
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1. Глагольная форма имеет неизменяе-
мую флексию фатху в трех случаях:

– если к ней ничего не присоединяется;
– если к ней присоединяется местоиме-

ние ;
– если к ней присоединяется частица-

показатель женского рода .
Пример первый:

 (“Преподаватель ушел”).
Характеристика глагольной флексии:

“ – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на фатху, т.к. к нему ничего 
не присоединяется”.

Пример второй:
 (“Студентка уехала.”)

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на фатху, т.к. к нему присое-
динена неогласованная частица-показатель 
женского рода,  – для женского рода, ча-
стица с неизменяемой флексией на сукун в 
нейтральном флективном состоянии. 

Пример третий:
 (“Два студента ушли”).

Характеристика глагольной флексии:

– глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху, т.к. к нему присоеди-
няется алиф двойственного числа. Алиф – 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения).

Если глагол по составу корня является 
недостаточным, т.е. последней буквой кор-
ня является  или , то в конце слова об-
разуется слабое звукосочетание, дающее 
в соответствии с разработанными ранее 
правилами преобразования слабых звуко-
сочетаний долготу ][a [Рыжих 2003, 115]. 
Например:

Несмотря на изменения, которые про-
изошли в конце слова в результате преоб-
разования слабых звукосочетаний, конеч-
ная флексия фатха, по мнению арабских 
грамматистов, остается неизменной, од-
нако теперь эта флексия становится вир-
туальной. Долгота ][a , как известно, обо-
значается алифом, который изначально 
не способен иметь огласовок. В первом 
примере этот алиф обозначается буквой 
алиф, т.к. коренной буквой является , а 
во втором – буквой , т.к. коренной бук-
вой является .

Характеристика конечных флексий та-
ких глагольных форм будет следующей:
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 – глагол в перфекте с неизме-
няемой флексией на виртуальную фатху, 
появлению которой препятствует неспо-
собность алифа иметь огласовки.

При присоединении к таким глаголь-
ным формам показателя женского рода 
( ) встречаются две неогласован-
ные буквы ( ). Такое явление 
считается недопустимым в арабском языке 
и оно устраняется отбрасыванием алифа 
долготы, т.к. о наличии этого алифа сви-
детельствует фатха, оставшаяся от долго-
ты ][a :

Конечной флексией таких глагольных 
форм по-прежнему остается виртуальная 
фатха, однако теперь она будет еще и на 
отброшенном алифе:

 – глагол в перфекте с неиз-
меняемой флексией на виртуальную фатху 
на алифе, отброшенном при встрече двух 
неогласованных букв.

Наиболее распространенной ошибкой 
при характеристике конечных флексий 
этих глагольных форм является предпо-
ложение о том, что конечной флексией 
является фатха, находящаяся непосред-
ственно перед показателем женского рода, 
т.е. над второй коренной буквой. Ошибка 
заключается в том, что конечная флексия 
не может находиться над второй коренной 
буквой – она всегда над последней корен-
ной, которая в данном случае отброшена, 
это и нашло отражение в тексте характе-
ристики.

В тех формах недостаточных глаголов, 
в которых слабая согласная сохранилась 
вместе со своей огласовкой, конечная 
флексия определяется так же, как и в пра-
вильных глаголах. Например:

 “она забыла”

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на явную фатху, т.к. к нему 

присоединена частица-показатель женско-
го рода.

2. Глагольная форма имеет неизменяе-
мую флексию сукун в тех случаях, когда 
в ее состав входит огласованное слитное 
местоимение именительного падежа, т.к., 
в соответствии с правилами присоедине-
ния слитных местоимений именительного 
падежа, при присоединении огласованных 
местоимений последняя коренная буква 
получает сукун [Рыжих 2002, 36]. К таким 
местоимениям относятся:

 (глагольные формы , 
, , , , );

 (глагольная форма );
  (глагольная форма ).
Для любой из перечисленных выше 

глагольных форм можно дать следующую 
характеристику конечной флексии:

Глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на сукун, т.к. к нему присоедине-
но огласованное местоимение именитель-
ного падежа.

В недостаточных глаголах любого типа 
( , , , ) характер флексии не 
изменится. При присоединении к глаголь-
ной основе перечисленных выше местои-
мений конечная флексия сукун сохранится 
( , , , ), т.к. образовав-
шиеся дифтонги ][ ya(  и ][ ua ( , в соответ-
ствии с правилами преобразования слабых 
звукосочетаний, остаются устойчивыми 
[Рыжих 2003, 115], а слабая буква, служа-
щая для обозначения долготы, также отно-
сится к неогласованным, т.е. имеет конеч-
ную флексию сукун.

3. Глагольная форма имеет неизменяе-
мую флексию дамму при присоединении 
к ней неогласованного местоимения име-
нительного падежа множественного числа 
лиц мужского рода , т.к., в со-
ответствии с правилами присоединения 
слитных неогласованных местоимений 
именительного падежа, последняя буква 
глагольной основы получает однородную 
огласовку [Рыжих 2002, 36], т.е. в данном 
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случае для местоимения  одно-
родной огласовкой будет дамма. Характе-
ристика конечной флексии для такой гла-
гольной формы будет следующей:

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на дамму, т.к. к нему присо-
единено местоимение .

В данной форме недостаточного гла-
гола происходит преобразование слабого 
звукосочетания в соответствии с разрабо-

танными ранее правилами в дифтонг ][ ya(  
[Рыжих 2003, 115]:

При характеристике конечных флек-
сий арабские грамматисты исходят из 
полной  (непреобразованной) формы 
( , ), где конечная флексия дамма 
находится на слабой букве, которая в ре-
зультате преобразования слабого звукосо-
четания пропала, что и отразилось на ха-
рактеристике конечной флексии:

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на виртуальную дамму на 
отброшенной букве .

– глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на виртуальную дамму на 
отброшенной букве .

II. ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ ИМПЕРАТИВА
Все глагольные формы императива от-

носятся к словам с неизменяемой флекси-
ей. Таких флексий четыре: сукун, отбрасы-
вание буквы “нун”, отбрасывание слабой 
буквы и фатха (схема №2). 

1. Конечной флексией будет сукун, если 
к глагольной форме ничего не присоеди-
няется или присоединяется местоимение 

. 

Пример первый:

 (“Пиши)”.

 – глагол в императиве с неизменя-
емой флексией на сукун, т.к. к нему ничего 
не присоединяется, подлежащее (глаголь-
ного предложения) – полностью скрытое 
местоимение “ ”.

Пример второй:

 (“Пишите!”) (Для мн.ч. женского 
рода)

– глагол в императиве с неизменя-
емой флексией на сукун, т.к. к нему присо-
единено местоимение .  – ме-
стоимение с неизменяемой флексией на 
фатху в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения).

2. Конечной флексией считается отбра-
сывание буквы “нун”, если к глагольной 
форме присоединяются неогласованные 
местоимения именительного падежа. К та-
ким местоимениям относятся , 

, . 
При образовании этих форм импера-

тива от имперфекта в конце слова, в соот-
ветствии с правилами образования импе-
ратива [Рыжих 2002, 58–59], произошло 
отбрасывание буквы “нун”:

Пример первый:

 (“Пишите!”) (Для мн.ч. мужского 
рода).

Характеристика глагольной флексии: 

– глагол в императиве с неизме-
няемой флексией на отбрасывание бук-
вы “нун”, т.к. к нему присоединяется не-
огласованное местоимение именительного 
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 падежа,  – слитное местоимение с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения).

Пример второй:

 (“Пишите!”) (Для двойственного 
числа).

 – глагол в императиве с неизме-
няемой флексией на отбрасывание буквы 
“нун”, т.к. к нему присоединяется неогла-
сованное местоимение именительного па-
дежа, алиф – слитное местоимение с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения).

Пример третий:

 (“Пиши!”) (Для единственного 
числа женского рода).

 – глагол в императиве с неизме-
няемой флексией на отбрасывание бук-
вы “нун”, т.к. к нему присоединяется не-
огласованное местоимение именительного 
падежа,  – слитное местоимение с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения).

3. Конечной флексией будет “отбрасы-
вание слабой буквы” в форме единствен-
ного числа мужского рода, если глагол по 
корню недостаточный. В данном случае 
при выполнении правил образования им-
ператива последняя буква корня получает 
сукун:

В соответствии с правилами преобра-
зования слабых звукосочетаний, слабая 
буква с сукуном в конце слова, если она 
не является местоимением, отбрасывается 
[Рыжих 2003, 115]:

Характеристика конечной флексии:

 – глагол в императиве с неизменя-
емой флексией на отбрасывание слабой 
буквы, подлежащее (глагольного предло-
жения) - полностью скрытое местоиме-
ние “ ”.

4. Конечной флексией станет фатха, 
если к глагольной основе непосредственно 
присоединится легкий или тяжелый нун 
усиления , например:

 (“Пиши!”)
Характеристика глагольной флексии:
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Глагол в императиве с неизменяемой флек-
сией на фатху, т.к. к нему непосредственно 
присоединяется нун усиления, подлежащее – 
полностью скрытое местоимение “ ”.

При характеристике конечной флексии 
фатхи следует обратить внимание на то, 
что речь идет только о тех случаях, когда 
нун усиления непосредственно присоеди-
няется к глагольной основе. Если между 
усилительным нуном и глагольной осно-
вой имеются местоимения, то характер ко-
нечной флексии изменится.

III. ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ ИМПЕРФЕКТА
Если все глагольные формы перфекта 

и императива относятся к словам с неиз-
меняемой флексией, то в имперфекте при-
сутствуют формы как с изменяемой, так и 
с неизменяемой флексией.

В качестве неизменяемых флексий вы-
ступают две: сукун и фатха (схема №3).

К глагольным формам с неизменяемой 
флексией относятся те из них, к которым 
присоединяется местоимение  
или усилительный нун (при непосред-
ственном присоединении). Таким образом, 
неизменяемыми конечными флексиями в 
имперфекте являются: 

1. Сукун при присоединении местои-
мения , например:

 (“Они (ж.р.) пишут”),  (“Вы 
(ж.р.) пишете”).

Характеристика флексии:

Глагол в имперфекте с неизменяемой 
флексией на сукун, т.к. к нему присоеди-
нено местоимение ,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
фатху в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения).

2. Фатха при непосредственном при-
соединении к глагольной основе тяжелого 
или легкого нуна усиления, например:

 (“Он пишет”).
Характеристика флексии:

 – глагол в имперфекте с неиз-
меняемой флексией на фатху, т.к. к нему 
непосредственно присоединяется нун 
 усиления.

Если нун усиления не присоединяется 
непосредственно к глагольной основе, а 
между ними оказываются неогласованные 
местоимения именительного падежа, то 
глагольная форма будет относиться к сло-
вам с изменяемой флексией.

В отличие от перфекта и императива в 
имперфекте глагол изменяется по накло-
нениям (изъявительное, сослагательное, 
условное). Глагол будет находиться в изъ-
явительном наклонении, если на него не 
воздействуют никакие управляющие фак-
торы. Изъявительное наклонение, по этой 
причине, можно считать исходным. В этом 
наклонении в качестве конечных флек-
сий выступают явная дамма, виртуальная 
дамма, сохранение буквы “нун”. В сосла-
гательном наклонении глагол окажется, 
если на него будут воздействовать управ-
ляющие факторы (например, частицы), 
которые ставят глагол в сослагательное 
наклонение. В этом наклонении конечны-
ми флексиями будут явная фатха, вирту-
альная фатха и отбрасывание буквы “нун”. 
Глагол окажется в условном наклонении, 
если на него повлияют соответствующие 
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 управляющие факторы, которые поставят 
глагол в условное наклонение. В этом на-
клонении конечными флексиями станут 
сукун, отбрасывание слабой буквы, отбра-
сывание буквы “нун” (схема №4).

1. В изъявительном наклонении.
Пример первый:

 (“Студент читает 
арабскую книгу”).

Характеристика глагольной флексии:

Глагол в имперфекте в изъявительном 
наклонении с явной даммой.

Пример второй:

 (“Он призывает нас к 
справедливости”).

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении с виртуальной 
даммой, появлению которой препятствует 
тяжесть огласовки.  – слитное местоиме-
ние с неизменяемой флексией на сукун в 
состоянии винительного падежа прямого 
дополнения.

Пример третий:

 (“Они ходят 
в библиотеку каждую неделю”).

Характеристика глагольной флексии:

– глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении, показатель флек-
сии – наличие буквы “нун”, т.к. глагольная 
форма относится к “глагольной пятерке”.

2. В сослагательном наклонении.
Пример первый:

 (“Она не пойдет к нему”).
Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в сослага-
тельном наклонении под воздействием ча-

стицы , показатель наклонения – явная 
фатха.

Пример второй:

 (“Он не забудет эти 
дни”).

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под воздействием 
частицы  показатель наклонения – вир-
туальная фатха, появлению которой пре-
пятствует неспособность алифа нести 
 огласовку.
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Пример третий:

 (“Они ничего ей не 
напишут”).

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под воздействием 
частицы , показатель наклонения – от-
брасывание буквы “нун”, т.к. глагол отно-
сится к “глагольной пятерке”.

3. В условном наклонении.
Пример первый:

 (“Он не читал книгу”).
Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в условном 
наклонении под воздействием частицы , 
показатель наклонения – сукун.

Пример второй:

 (“Он не забыл это”).

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в условном 
наклонении под воздействием частицы , 
показатель наклонения – отбрасывание сла-
бой буквы.

Пример третий:

 (“Студенты ничего 
не написали”).

Характеристика глагольной флексии:

 – глагол в имперфекте в условном 
наклонении под воздействием частицы 

, показатель наклонения – отбрасывание 
буквы “нун”, т.к. глагольная форма отно-
сится к “глагольной пятерке“.

Знание конечных глагольных флексий 
позволяет не только правильно спрягать 
любые глаголы, но и точнее определить 
состав любой глагольной формы и, следо-
вательно, правильно определить корень, 
найти слово в словаре и выявить нужные 
значения.
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СУЧАСНА татарська етнічна меншина 
в Україні сформувалася переважно за 

радянських часів. До повернення депорто-
ваних кримських татар в Україну з другої 
половини 40-х рр. і до початку 90-х рр. 
XX ст. татари за чисельністю були най-
більшою тюркською етнічною меншиною. 
Дослідження етнічного складу та мовної 
структури населення України, в тому числі 
й динаміки етнічних меншин, має важливе 
наукове значення.

На жаль, окремого дослідження щодо 
змін чисельності та мовної структури та-
тарської етнічної меншини в сучасній на-
уковій літературі не існує. Лише в науко-
вих роботах В.С. Крисаченка [Крисаченко 
2005, 368] та авторського колективу на чолі 
з В.Б. Євтухом [Євтух... 2004, 344] з’явилися 
незначні за обсягом підрозділи, присвячені 
татарам, зокрема було оприлюднено їхню 
чисельність за матеріалами перепису 2001 
року. Опосередковано динаміка чисельнос-
ті татар знайшла відображення в науковому 
доробку В.І. Наулка, але без урахування ре-
зультатів перепису 2001 року [Наулко 1998, 
80; Наулко 2001, 46–69]. Але в жодній з цих 
робіт не було проведено аналіз мовного се-
редовища татарської етнічної меншини з 
урахуванням їхнього територіального роз-
міщення в Україні.

Найбільш повні відомості про зміни чи-
сельності та мовної структури татар міс-
тять матеріали переписів населення 1959 
[Итоги... 1963, 231], 1989 [Національний 
склад... 2003, 246], 2001 рр. [Національний 
склад... 1991, 90] На основі аналізу цих 
статистичних матеріалів було підготовле-
но таблиці. Дослідження динаміки чисель-
ності татар проводилося за 1959–2001 рр. 
загалом, так і окремо за двома періодами. 
Перший період (1959–1989 рр.) – радян-
ська доба, а другий період (1989–2001 рр.) 
охоплює часи напередодні здобуття та в 
перше десятиліття існування незалежно-
сті України. Такий поділ дозволив виявити 

 часові відмінності у зміні чисельності та-
тар та їхньої мовної  структури.

До того ж аналіз змін чисельності та-
тар розглядався порівняно з динамікою 
чисельності всього населення Украї ни – 
українців, етнічних меншин (окрім росіян). 
При проведенні аналізу територіального 
розміщення татар у західних і централь-
них областях України було використано 
статистичні матеріали, опубліковані в ін-
формаційно-бібліографічному покажчику. 
Аналіз мовної структури дозволив вияви-
ти характер асиміляційних процесів у мов-
ному середовищі татарської етнічної мен-
шини та ступінь збереження ними власної 
національної мови.

Зміни чисельності татар в Україні у 
1959–2001 рр. мали суперечливий харак-
тер. Зокрема, протягом першого періоду 
(1959–1989 рр.) спостерігалося інтенсивне 
зростання їхньої чисельності на 41,30 % 
(25,4 тис. осіб) – з 61,5 до 86,9 тис. осіб 
[Таблиці 1, 2]. Збільшення чисельності та-
тар в Україні за цей період відбувалося не 
лише завдяки природному приросту, а й 
було безпосереднім наслідком міграцій.

Темпи приросту чисельності татар за 
перший період перевищували зростан-
ня чисельності всього населення України 
(22,89 %), українців (16,36 %) та етнічних 
меншин, окрім росіян (2,20 %), але дещо 
поступалися темпам приросту сукупної 
чисельності етнічних меншин (44,51 %) 
[Таблиця 2].

Незважаючи на досить високі темпи 
зростання чисельності татар у відносних 
показниках, їхній приріст в абсолютних 
показниках був доволі незначним. Тому 
і їхня частка серед приросту загальної 
чисельності населення України за 1959–
1989 рр. та сукупної чисельності етнічних 
меншин була досить незначною – 0,27 % 
та 0,59 % [Таблиця 3]. Значно вищим був 
рівень цієї частки серед приросту сукуп-
ної чисельності етнічних меншин, окрім 
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 росіян – 44,02 %, тобто – 25,4 тис. осіб з 
57,7 тис. осіб [Таблиці 2, 3].

Протягом другого періоду (1989–
2001 рр.) в Україні спостерігалося суттєве 
скорочення чисельності татар – з 86,9 тис. 
осіб до 73,3 тис. осіб [Таблиця 1]. Протягом 
12 років їхня чисельність зменшилася на 
13,6 тис. осіб (15,65 %) [Таблиця 2]. Сут-
тєве зменшення чисельності цієї етнічної 
меншини стало прямим наслідком проце-
сів етнічної асиміляції. Темпи скорочення 
чисельності татар в Україні протягом дру-
гого періоду були значно вищими за темпи 
скорочення чисельності всього населення 
(6,24 %) та сукупної чисельності етніч-
них меншин, окрім росіян (11,66 %) [Там 
само]. Ще більше, ніж чисельність татар, 
протягом цього часу скоротилася сукупна 
чисельність етнічних меншин (23,76 %) 
[Там само]. При чому зменшення сукупної 
чисельності етнічних меншин, у тому чис-
лі і татар, відбувалося на тлі незначного 
приросту чисельності українців (0,33 %) 
[Там само].

Частка татар серед скорочення загаль-
ної чисельності населення України за 
1989–2001 рр. становила 0,42 %, серед 
сукупної чисельності етнічних меншин – 
0,41 % [Таблиця 3]. Особливо значним був 
рівень цієї частки серед скорочення сукуп-
ної чисельності етнічних меншин, окрім 
росіян – 4,36 %, тобто – 13,6 тис. осіб з 
312,3 тис. осіб [Таблиці 2, 3].

Завдяки інтенсивному приросту чи-
сельності протягом першого періоду, не-
зважаючи на її зменшення протягом друго-
го, загалом за 1959–2001 рр. число татар в 
Україні зросло на 11,8 тис. осіб (19,19 %) 
[Таблиця 2]. За темпами приросту татари 
випереджали все населення, українців, а 
також етнічні меншини, відповідно – 15,22 
%, 16,74 %, 10,18 % [Там само]. До того 
ж зростання чисельності у цей час від-
бувалося на тлі скорочення сукупної чи-
сельності етнічних меншин, окрім росі-
ян – 9,72 % [Там само]. Частка татар серед 
приросту чисельності всього населення 
України у 1959–2001 рр. була досить не-
значною – лише 0,19 %, і дещо більшою 
серед приросту сукупної чисельності ет-
нічних меншин – 1,19 % [Таблиця 3].

Відмінності в темпах приросту чисель-
ності татар та всього населення протягом 
окремих періодів безпосередньо впли-

вали на зміни рівня частки цієї етнічної 
меншини серед загальної чисельності на-
селення України. Рівень цієї частки був 
досить незначним і становив у 1959 році 
0,14 %, у 1989 році зріс до 0,17 %, а в 2001 
році дещо зменшився – до 0,15 %. Тобто 
у 1959–2001 рр. рівень частки татар серед 
загальної чисельності населення України 
фактично не змінився.

Протягом цього часу змінювалася та-
кож і частка татар серед сукупної чисель-
ності етнічних меншин, хоча її рівень зали-
шався досить незначним. Зокрема, в 1959 
році вона становила 0,63 %, у 1989 році – 
0,62 %, а в 2001 році – 0,69 % [Там само]. 
Тобто у 1959–2001 рр. відбулося незначне 
зростання частки татар серед сукупного 
числа етнічних меншин в Україні.

Суттєво вищим був рівень частки татар 
серед сукупної чисельності етнічних мен-
шин, окрім росіян. Зокрема, в 1959 році 
її рівень становив 2,34 %, у 1989 році до-
сяг максимального показника – 3,25 %, а 
в 2001 році дещо зменшився – до 3,10 % 
[Там само].

Отже, загалом у 1959–2001 рр. відбу-
лося зростання як чисельності татар, так 
і їхньої частки серед усього населення, 
сукупної чисельності етнічних меншин та 
етнічних меншин, окрім росіян.

Татарська етнічна меншина розташову-
валася на території України досить нерів-
номірно. Абсолютна її більшість прожи-
вала в східних та південних областях. За-
галом у Південно-Східній Україні в 2001 
році мешкало 63704 татар, тобто 86,99 % 
їхньої загальної чисельності [Таблиця 8]. 
У центральних та західних областях кіль-
кість татар була досить незначною – лише 
9540 осіб – 13,01 % від їхньої загальної 
чисельності в Україні [Там само].

Серед усіх областей найбільше татар 
проживало в Донецькій області, де меш-
кав кожен четвертий представник цієї ет-
нічної меншини в Україні, тобто 19161 
особа (26,14 %) [Там само]. Досить багато 
татар було розселено в АР Крим – 11090 
осіб (15,13 %), а також Луганській – 8543 
особи (11,66 %), Херсонській – 5343 особи 
(7,30 %), Запорізькій – 5177 осіб (7,06 %), 
Харківській – 4198 осіб (5,73 %) та Дніпро-
петровській – 3835 осіб (5,23 %) областях 
[Там само]. У Центральній Украї ні най-
більше татар було зосереджено в  Києві – 
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2451 особа (3,34 %), Київській та Полтав-
ській областях, відповідно – 902 (1,23 %) 
та 819 (1,12 %) [Там само]. У Західній 
Україні (Львівській області) – 680 осіб 
(0,93 %) [Там само]. 

Якщо загалом по Україні татари за 
чисельністю посідали 12-те місце серед 
усіх етнічних меншин, то в Луганській та 
Херсонській областях, а також у Севас-
тополі – третє, в АР Крим, Донецькій та 
Дніпропетровській областях – четверте, в 
Запорізькій області – п’яте.

Татари, як і абсолютна більшість етніч-
них меншин в Україні, проживали пере-
важно в містах. У 2001 р. частина місько-
го населення серед загальної чисельності 
татар в Україні становила 80,42 % (58954 
особи), сільського населення – 19,58 % 
(14350 осіб) [Таблиця 9]. Тобто ця етнічна 
меншина мала досить високий рівень ур-
банізації. Чотири з п’яти татар мешкали 
в містах. До того ж за рівнем урбанізації 
татари переважали все населення України 
та українців, але поступалися росіянам. 
Таким чином, татарська етнічна меншина 
в Україні розселялася переважно в містах 
східних та південних областей.

Важливим аспектом дослідження ет-
нічних процесів в Україні є аналіз мовного 
середовища етнічних меншин, у тому чис-
лі і татар. Татари, як і інші меншини, за-
знавали мовної асиміляції, хоча частина їх 
продовжувала зберігати власну національ-
ну мову.

У 1959 р. в Україні нараховувалося 
38,4 тис. татар, які визнавали рідною мо-
вою татарську, а в 1989 році – 42,5 тис. осіб 
[Таблиця 5]. Протягом 1959–1989 рр. при-
ріст становив 4,1 тис. осіб (10,68 %) [Та-
блиця 6]. За темпами приросту чисельності 
протягом цього періоду татари, не асимі-
льовані за мовою, майже вчетверо посту-
палися темпам зростання загального числа 
татар – 41,30 % [Таблиця 2]. Частина татар з 
рідною татарською мовою серед загально-
го приросту чисельності цієї етнічної мен-
шини за 30 років становила лише 16,14 % 
[Таблиці 2, 5]. Тобто загальна чисельність 
татар в Україні протягом 1959–1989 рр. 
збільшувалася переважно не за рахунок 
тих, хто зберігав власну національну мову, 
а завдяки асимільованим за мовою.

Протягом другого періоду (1989–
2001 рр.) чисельність татар, які визнавали 

рідною мовою татарську, суттєво зменши-
лася – на 16, 7 тис. осіб (39,29 %) [Табли-
ця 6]. За рахунок цієї мовної групи зазнала 
скорочення і загальна чисельність татар. 
При цьому зменшення чисельності татар, 
які визнавали рідною татарську мову, від-
бувалося на тлі зростання числа татар, 
асимільованих за мовою.

Суттєве зменшення чисельності татар 
з власною національною мовою протягом 
другого періоду на тлі досить незначного 
приросту їхнього числа протягом першо-
го періоду призвело до того, що загалом за 
1959–2001 рр. їхня чисельність скоротила-
ся майже на третину – 32,81 % (12,6 тис. 
осіб) – з 38,4 тис. осіб до 25,8 тис. осіб 
[Таблиці 5, 6]. А загальна чисельність ет-
нічних татар в Україні у 1959–2001 рр. 
суттєво зросла – 119,19 % (11,8 тис. осіб) 
[Таблиця 2].

Відмінності в темпах приросту та на-
прямках змін чисельності татар, які збе-
рігали власну національну мову, та асимі-
льованих за мовою безпосередньо вплину-
ли на зміни мовної структури татарської 
етнічної меншини в Україні. Так, якщо в 
1959 році абсолютна більшість татар ви-
знавала рідною татарську мову (62,44 %), 
то у 1989 році – вже 48,91 % [Таблиця 5]. У 
2001 році частка тих, хто зберігали власну 
національну мову (серед загального чис-
ла етнічних татар) ледве перевищувала 
третину – 35,15 % [Там само]. Протягом 
1959–2001 рр. частка татар з рідною татар-
ською мовою серед загального числа цієї 
етнічної меншини в Україні скоротилася 
на 27,29 % [Там само]. 

У 2001 році серед загального числа та-
тар з власною національною мовою (25770 
осіб) міське населення становило 17461 
особу (67,76 %), а сільське – 8309 осіб 
(32,24 %) [Таблиця 9]. Розселення етнічних 
татар та татар з рідною татарською мовою 
суттєво відрізнялося. Так, серед етнічних 
татар 4 з 5 мешкали в містах, а серед татар 
з власною національною мовою – лише 
2 з 3. До того ж існували також і суттєві 
відмінності в мовній структурі міського і 
сільського татарського населення. У 2001 
році абсолютна більшість татар, які нале-
жали до сільського населення, зберігала 
власну національну мову – 57,90 %, а се-
ред міського татарського населення – лише 
29,52 % [Там само].
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Отже, зміни чисельності татар з влас-
ною національною мовою мали значні 
часові відмінності. Крім того, проявила-
ся тенденція до зменшення їхньої частки 
серед загального числа етнічних татар. 
Суттєво відрізнялася величина цієї частки 
серед міського та сільського татарського 
 населення.

Татарська етнічна меншина зазнавала 
значної мовної асиміляції. Асиміляційні 
процеси в мовному середовищі татар мали 
два напрями: українізації та зросійщення.

Чисельність україномовних татар за-
лишалася досить незначною порівняно з 
чисельністю російськомовних татар. Зо-
крема, в 1959 році в Україні нараховува-
лося лише 1,3 тис. україномовних татар, 
а російськомовних татар – 21,7 тис. осіб, 
тобто в 17 разів більше [Таблиця 5]. У 
1989 році чисельність перших становила 
1,5 тис. осіб, а других – 42,6 тис. осіб [Там 
само]. Російськомовні татари переважали 
за чисельністю україномовних татар май-
же в 30 разів.

Протягом 1959–1989 рр. приріст чи-
сельності україномовних татар становив 
0,2 тис. осіб (15,38 %), а російськомов-
них – 20,9 тис. осіб (96,31 %) [Таблиця 6]. 
За темпами приросту чисельності за цей 
період перевага була на боці російськомов-
них не лише у відносних, а й в абсолютних 
показниках – більше ніж в сто разів.

У 2001 році чисельність україномовних 
татар досягла 3,3 тис. осіб, а російськомов-
них – 43,1 тис. осіб [Таблиця 5]. Російсько-
мовні татари за чисельністю переважали 
україномовних татар у 13 разів. Протягом 
1989–2001 рр. чисельність україномовних 
татар більше ніж подвоїлася, але в абсо-
лютних показниках приріст був досить 
незначним – 1,8 тис. осіб (120,00 %) [Та-
блиця 6]. Протягом цього періоду приріст 
чисельності російськомовних татар був 
ще меншим – 0,5 тис. осіб (1,17 %) [Там 
само]. До того ж зростання чисельності 
асимільованих за мовою татар (як україно-
мовних, так і російськомовних) протягом 
цього часу відбувалося на тлі скорочення 
чисельності татар, які визнавали рідною 
власну національну мову.

Часові відмінності в темпах приросту 
чисельності україномовних та російсько-
мовних татар безпосередньо вплинули на 
зміни чисельності обох цих мовних груп 

за 1959–2001 рр. загалом. Так, чисельність 
україномовних татар збільшилася на 2 тис. 
осіб (153,85 %), а російськомовних – на 
21,4 тис. осіб (98,62 %) [Там само]. Тобто 
за темпами приросту чисельності в абсо-
лютних показниках суттєво переважали 
російськомовні татари, а у відносних по-
казниках – україномовні татари.

Якщо взяти за 100,00 % приріст чи-
сельності україномовних татар протягом 
1959–2001 рр., то на перший період (1959–
1989 рр.) припадало лише 10 %, а на другий 
період (1989–2001 рр.) – 90 % [Таблиця 7]. 
Тобто лише в часи напередодні здобуття та 
в роки незалежності України відновилися 
процеси природної мовної асиміляції та-
тар в українському мовному середовищі. 
Прямо протилежний часовий розподіл 
приросту чисельності був характерний 
для російськомовних татар. Зокрема, на 
перший період припадало 97,66 % прирос-
ту їхньої чисельності, а на другий – лише 
2,34 % [Там само]. Отже, процес мовного 
зросійщення татарської етнічної меншини 
в умовах незалежної України суттєво за-
гальмувався.

Значно відрізнявся також і рівень част-
ки україномовних та російськомовних та-
тар серед загального числа етнічних татар. 
Так, у 1959 році частка україномовних 
татар становила лише 2,11 %, а російсько-
мовних – 35,28 % [Таблиця 5]. У 1989 році 
частка україномовних татар навіть змен-
шилася порівняно з 1959 роком – до 1,73 
%, як, до речі, скоротилася і частка татар, 
які визнавали рідною власну національну 
мову [Там само]. До того ж у 1989 році ве-
личина частки російськомовних татар була 
навіть вищою за частку татар з рідною та-
тарською мовою серед загального числа 
етнічних татар.

У 2001 році мовна структура татарської 
етнічної меншини знову змінилася: зросла 
величина частки як україномовних, так і 
російськомовних татар і становила, відпо-
відно, 4,52 % та 58,74 % [Там само]. Тобто 
якщо в 1959 році серед загального числа 
етнічних татар російськомовні татари були 
в меншості, то в 1989 році вони становили 
відносну більшість, а в 2001 році – абсо-
лютну більшість.

Отже, якщо в 1959 році більшість та-
тар зберігала власну національну мову, то 
у 2001 році, внаслідок мовної асиміляції, 
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перевагу мали російськомовні татари. Рі-
вень мовної українізації татар залишався 
досить незначним. Татари зазнавали мов-
ної асиміляції не від української більшос-
ті, а від однієї з етнічних меншин – росіян. 
Тобто асиміляційні процеси в мовному 
середовищі татарської етнічної меншини 
мали не природний, а штучний характер.

Процеси мовної асиміляції в середови-
щі татарської етнічної меншини мали зна-
чні територіальні відмінності. У 2001 році 
абсолютна більшість татар, які мешкали 
в західних і центральних областях (як і у 
південних і східних), була зросійщена за 
мовою, відповідно – 60,52 % та 58,48 % 
[Таблиця 10]. Рівень мовної українізації 
татарської етнічної меншини відрізнявся 
ще більше. Зокрема, частка україномов-
них татар серед загального їхнього числа в 
західних і центральних областях станови-
ла 16,5 %, а в південних і східних – лише 
2,72 % [Там само].

У результаті того, що суттєві відміннос-
ті мав рівень мовної асиміляції татарської 
етнічної меншини за окремими областями, 
відрізнялося також і територіальне розмі-
щення україномовних та російськомовних 
татар. Так, у 2001 році в західних і цен-
тральних областях проживало 47,55 % від 
загального числа україномовних татар в 
Україні і лише 13,41 % від загального чис-
ла російськомовних татар, а в південній і 
східних областях, відповідно, 52,45 % та 
86,59 % [Таблиця 9]. 

Існували також і суттєві відмінності 
в рівні урбанізації україномовних та ро-
сійськомовних татар. Зокрема, більш ур-
банізованими виявилися російськомовні 
татари, 89,53 % від загального числа яких 
проживали в містах [Таблиця 11]. Серед 
україно мовних татар частка міського на-
селення була дещо нижчою – 73,44 % [Там 
само], а частка сільського населення – ви-
щою, ніж серед російськомовних татар, 
тобто 25,56 % та 10,47 % [Там само].

Відрізнялася також і мовна структура 
татар, які мешкали в містах та селах. Зо-
крема, у 2001 році серед етнічних татар, 
що зосереджувалися в містах, російсько-
мовні татари становили абсолютну біль-
шість – 65,39 %, тобто 2/3, а серед татар, 
які проживали в селах, вони опинилися в 
меншості – 31,41 % [Таблиця 12]. Серед 
татар, що мешкали в селах, переважали 

ті, хто визнавав рідною татарську мову. 
Також дещо вищою була і частка україно-
мовних татар серед татарського сільського 
населення порівняно з татарським міським 
населенням, відповідно – 6,13 % та 4,12 % 
[Там само].

Аналіз мовного середовища татарської 
етнічної меншини, з урахуванням воло-
діння рідною та другою мовами, засвідчує 
також існування суттєвих відмінностей у 
ступені розповсюдження татарської, укра-
їнської та російської мов. Так, зокрема, у 
2001 році лише половина від загальної чи-
сельності татар в Україні визнавали власну 
національну мову в якості рідної та дру-
гої – 50,1 % (36722 особи) [Таблиця 13]. 
Рівень володіння татарами українською 
мовою був ще меншим – 46,71 % (34242 
особи) [Там само]. Натомість абсолютна 
більшість татар – 68395 осіб (93,30 % від 
загальної чисельності) визнавали росій-
ську мову як рідну та другу [Там само].

Загальна мовна структура татар, які 
мешкали в містах і селах, також мала зна-
чні відмінності. Так, серед татарського 
міського населення абсолютна більшість 
була асимільована за мовою. Татарську 
мову як рідну та другу визнавали лише 
46,29 % від загального числа татар, які 
мешкали в містах [Там само]. А величи-
на частки татар, які володіли українською 
мовою, була дещо вищою – 49,00 % [Там 
само]. Майже вдвічі більшим був рівень 
володіння татарами російською мовою – 
94,33 % [Там само].

Визначальною ознакою мовної струк-
тури татарського сільського населення 
був значно вищий рівень володіння влас-
ною національною мовою. Майже 2/3 від 
загального числа татар, які мешкали в 
селах, визнавали татарську мову як рідну 
та другу – 65,74 % [Там само]. А серед 
сільського татарського населення величи-
на частки україномовних та російськомов-
них татар був дещо нижчою порівняно з 
міським населенням – 37,32 % та 89,07 % 
[Там само]. Отже, в мовному середовищі 
татар (рідна та друга мови) – як у містах, 
так і селах – домінувала не татарська чи 
україн ська мова, а мова однієї з етнічних 
 меншин – росіян. 

Таким чином, проведений аналіз ста-
тистичних матеріалів дозволив досліди-
ти динаміку чисельності татар протягом 
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1959–2001 рр. та виявити протилежні  нап  
рямки цих змін за двома періодами. До-
сліджено було також і мовну структуру 
татар та їхнє територіальне розміщення в 
Україні.

Лише в умовах здобуття Україною неза-
лежності відкрилися можливості для наці-
онально-культурного відродження україн-
ства, а також етнічних меншин. Винятком 
не стала і татарська етнічна меншина. На-
ціонально-культурне та релігійне відро-
дження татар, можливо, якщо не зупинить, 
то хоча б дещо загальмує процес мовної та 
етнічної асиміляції цієї меншини. Насам-

перед це стосується відродження власної 
національної мови – якщо не як рідної, то 
хоча б як другої.

З іншого боку, з набуттям неформаль-
ного, а реального статусу української мови 
як державної можливим стане збільшен-
ня чисельності татар, які визнаватимуть 
українську мову як другу. Про це свідчить 
зростання числа україномовних татар – 
насамперед у західних та центральних 
областях України. У східних та південних 
областях триває мовна асиміляція татар і 
як наслідок цього – етнічна асиміляція у 
формі зросійщення.

ТАБЛИЦІ
Таблиця 1. Чисельність усього населення: українців; етнічних меншин; етнічних меншин, 

окрім росіян та татар в Україні (тис. осіб)
1959 1989 2001

Все населення 41869,0 51452,0 48240,9
Українці 32158,5 37419,0 37541,7
Етнічні меншини 9710,5 14033,0 10699,2
Етнічні меншини, крім росіян 2619,7 2677,4 2365,1
Татари 61,5 86,9 73,3

Таблиця 2. Зміни чисельності всього населення; українців; етнічних меншин; етнічних мен-
шин, окрім росіян та татар (тис. осіб, у %)

1959–1989 1989–2001 1959–2001
тис. осіб  % тис. осіб  % тис. осіб  %

Все населення 9583,0 22,89 –3211,1 –6,24 6371,9 15,22
Українці 5260,5 16,36 122,7 0,33 5383,2 16,74
Етнічні меншини 4322,5 44,51 –3333,8 –23,76 988,7 10,18
Етнічні меншини, крім 
росіян 57,7 2,20 –312,3 –11,66 –254,6 –9,72

Татари 25,4 41,30 –13,6 –15,65 11,8 19,19

Таблиця 3. Частка татар серед приросту (скорочення) чисельності всього населення; етніч-
них меншин та етнічних меншин, окрім росіян (у %)

1959–1989 1989–2001 1959–2001
Все населення 0,27 –0,42 0,19
Етнічні меншини 0,59 –0,41 1,19
Етнічні меншини, крім росіян 44,02 –4,36 пр/ск*

Таблиця 4. Частка татар серед усього населення; етнічних меншин та етнічних меншин, 
окрім росіян (у %)

1959 1989 2001
Все населення 0,14 0,17 0,15
Етнічні меншини 0,63 0,62 0,69
Етнічні меншини, крім росіян 2,34 3,52 3,10

* Приріст.
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Таблиця 5. Розподіл чисельності татар за рідною мовою: татарською, українською, росій-
ською (тис. осіб, у %)

1959 1989 2001
тис. осіб  % тис. осіб  % тис. осіб  %

Татарська 38,4 62,44 42,5 48,91 25,8 35,15
Українська 1,3 2,11 1,5 1,73 3,3 4,52
Російська 21,7 35,28 42,6 49,02 43,1 58,74

Таблиця 6. Зміни чисельності татар за рідною мовою: татарською, українською, російською 
(тис. осіб, у %)

1959–1989 1989–2001 1959–2001
тис. осіб  % тис. осіб  % тис. осіб  %

Татарська 4,1 10,68 –16,7 –39,29 –12,6 –32,81
Українська 0,2 15,38 1,8 120,00 2,0 153,85
Російська 20,9 96,31 0,5 1,17 21,4 98,62

Таблиця 7. Часовий розподіл приросту чисельності асимільованих за мовою татар: україно-
мовних та російськомовних (у %) за 1959–2001 рр.

1959–1989 1989–2001
Україномовні 10,00 90,00
Російськомовні 97,66 2,34

Таблиця 8. Територіальне розміщення татар в Україні в 2001 році (осіб, у %)
осіб  %

Україна 73304 100,0
Центр і Захід 9540 13,01
Київ 2451 3,34
Київська 902 1,23
Полтавська 819 1,12
Львівська 680 0,93
Кіровоградська 539 0,73 
Черкаська 537 0,73
Вінницька 504 0,69
Житомирська 486 0,66
Хмельницька 464 0,63
Чернігівська 461 0,63 
Сумська 435 0,59 
Закарпатська 252 0,34 
Волинська 232 0,32
Рівненська 223 0,30
Івано-Франківська 215 0,29
Чернівецька 210 0,29
Тернопільська 130 0,18
Схід і Південь 63764 86,99
Донецька 19161 26,14
АР Крим 11090 15,13
Луганська 8543 11,66
Херсонська 5353 7,30
Запорізька 5177 7,06
Харківська 4198 5,73
Дніпропетровська 3835 5,23
Одеська 2640 3,60
Севастополь 2512 3,43
Миколаївська 1255 1,71
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Таблиця 9. Територіальне розміщення в Україні татар з рідною мовою: татарською, україн-
ською, російською у 2001 році (осіб, у %)

татарська українська російська
осіб  % осіб  % осіб  %

Центр і Захід 2108 8,18 1574 47,55 5774 13,41
Схід і Південь 2362 91,82 1736 52,45 37286 86,59

Таблиця 10. Мовна структура татар за рідною мовою у 2001 році (в %) (територіальні від-
мінності)

татарська українська російська
Центр і Захід 22,10 16,50 60,52
Схід і Південь 37,11 2,72 58,48

Таблиця 11. Соціальна структура татар у 2001 році і міське та сільське населення (осіб, у %)
Етнічні татари Татарська мова Українська мова Російська мова
осіб  % осіб  % осіб  % осіб  %

Міське і 
сільське 
населення

73304 100,00 25770 100,00 3310 100,00 43060 100,00

Міське 
населення

58954 80,42 17461 67,76 2431 73,44 38552 89,53

Сільське 
населення

14350 19,58 8309 32,24 879 26,56 4508 10,47

Таблиця 12. Мовна структура татар у 2001 році: рідна мова ( у %)
татарська українська російська

Міське і сільське населення 35,15 4,52 58,74
Міське населення 29,62 4,12 65,39
Сільське населення 57,90 6,13 31,41

Таблиця 13. Мовна структура татар у 2001 році: рідна мова та друга мова (осіб, у %)
татарська українська російська

осіб  % осіб  % осіб  %
Міське і сільське 
населення

36722 50,10 34242 46,71 68395 93,30

Міське населення 27288 46,29 28886 49,00 55614 94,33
Сільське населення 9434 65,74 5356 37,32 12781 89,07
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КОМУНІКАЦІЯ людей завжди від-
бувається в межах певної культури, з 

використанням конкретної етнічної мови, 
неповторних мовних картин світу, а також 
певних законів спілкування. Опиняючись 
в іншому культурно-мовному середовищі, 
людина потрапляє у світ інших цінностей 
та законів спілкування. Це слід враховува-
ти всім, хто спілкується з носіями інших 
культур і мов, оскільки національно-куль-
турні чинники мають істотний вплив як 
на елементи мовного коду, так і власне на 
процес комунікації. Елементи та катего-
рії мовного коду кожної ідіоетнічної мови 
формують неповторні мовні картини світу, 
на противагу концептуальним картинам. 

Соціальна поведінка людини за всієї 
різно манітності конкретних історичних 
умов і місця людини в суспільстві обумов-
лена насамперед можливістю спілкування 
людей за допомогою мови. Мова як без-
посереднє втілення мислення матеріалізує 
процес і результат пізнавальної діяльності 
людини та втілює у своїй формі будь-який 
індивідуальний акт пізнання як суспільну 
категорію [Бацевич 2004]. Це дає підстави 
говорити про абсолютну здатність мови 
виражати як структуру, каркас мислення, 
так і наповнення цього каркасу будь-яким 
понятійним змістом. Виражальні ресур-
си мови складаються з суми системних і 
структурних засобів на всіх рівнях її ма-
теріальної субстанції. Мова є первинною 
природною формою вираження думки лю-
дини [Колшанський 1974]. Вербальна ко-
мунікація є умовою повноцінного існуван-
ня людини у суспільстві. Проте це зовсім 
не означає, що засоби вираження мислення 
обмежуються лише звуковою матеріальною 
оболонкою і є ізольованими від усіх умов, 
що становлять конкретну комунікативну 
ситуацію. Відомо, що мовна комунікація 
доповнюється невербальною: спілкуючись, 
людина залучає концептуальну систему, до-
свід, сферу почуттів, намірів, оцінок тощо. 

У сучасному динамічному світі звичним 
явищем стали контакти носіїв різних куль-
тур і мов. Проте незнання або  неадекватне 

відтворення норм мовленнєвої та немов-
леннєвої поведінки створює труднощі у 
спілкуванні представників різних лінгво-
культурних спільнот і може спричинити 
різноманітні комунікативні девіації. 

Саме тому автор ставить собі за мету 
описати та комплексно охарактеризувати 
невербальні засоби комунікації корейців, 
зокрема – етикетні жести, що можуть вва-
жатися ввічливими і певним чином дифе-
ренційовано передавати різні соціальні 
відносини, а також ставлення одного ко-
муніканта до іншого. Такі жести, на нашу 
думку, належать до категорії ввічливості як 
її невербальний компонент і, таким чином, 
є засобами мовленнєвого етикету. Під мов-
леннєвим етикетом ми, услід за мовознав-
цем Ф.С. Бацевичем, розуміємо систему 
усталених форм спілкування, прийнятих у 
суспільстві згідно із соціальними ролями 
комунікантів і моральними нормами пове-
дінки людей [Бацевич 2004]. Добре відо-
мо, що мовленнєвий етикет охоплює також 
паралінгвальні засоби – жести, рухи, мімі-
ку, інтонацію тощо. 

Інтерес до невербальної комунікації іс-
нував ще за античних часів, коли проблема 
походження мови пов’язувалася з теорією 
першопочаткового виникнення жестової 
мови, на базі якої розвинулася звукова 
мова. Проте ще зовсім недавно міжособис-
тісна комунікація розглядалася майже ви-
ключно з точки зору мовленнєвої взаємодії 
індивідів, і лише протягом останніх років 
увагу дослідників-лінгвістів привернула 
невербальна комунікація. 

Як зазначалося, жести й різні види рухів 
тіла здавна привертали увагу вчених, однак 
паралінгвістика як самостійний науковий 
напрямок мовознавства остаточно сформу-
валася і набула широкого розвитку у 50–60-ті 
роки ХХ ст. – на підставі теоретичних поло-
жень Е. Сепіра, Ш. Баллі, Дж. Болінджера, 
А. Хілла, Е. Холла, Р. Брауна, Дж. Трейгера, 
П. Екмана, Р. Бердвістелла, Т. Себеока, 
Л. Веста, В. Стоко, науковців Празької 
лінгвістичної школи тощо [Селіванова 
1999]. У радянському мовознавстві ще у 
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30-ті роки проводилися деякі експеримен-
тальні дослідження з екстранормальної 
фонетики (М.В. Юшманов), що стали під-
ґрунтям подальших паралінгвістичних роз-
робок. Починаючи з 60-х років, проблеми 
паралінгвістики як окремої галузі роз-
глядалися у наукових працях психологів, 
текстологів, лінгвістів (див. І.М. Горєлов, 
Б.О. Успенський, Т.М. Ніколаєва, О.О. Леон-
тьєв, Г.В. Колшанський, З.З. Чани шева та 
ін.). На особливу увагу заслуговують слов-
ник жестів і міміки японців, укладений 
П.С. Тумаркіним, праці А.А. Акішиної і 
Х. Кано, Г.Ю. Крейдліна, присвячені росій-
ським жестам і невербальній поведінці. 

Виходячи з того, що корейська мова за-
лишається малодослідженою в Україні, а 
невербальні засоби вираження ввічливості, 
зокрема, ще не були предметом окремого 
вивчення у вітчизняній кореїстиці, ця стат-
тя є переважно результатом особистих роз-
робок автора, здійснених на основі власних 
спостережень за невербальною поведінкою 
корейців, із залученням даних, одержаних 
від інформантів-носіїв корейської мови.

Корея розглядається дослідниками як 
одна з численних країн з високорозвине-
ною культурою. Поняття «країна з висо-
корозвиненою культурою» ми знаходимо у 
дослідженнях Е.Т. Холла, який вивчав про-
блему міжкультурної комунікації [Саккон 
1997, 33]. Західні ж країни з відносно 
низькою контекстуальною культурою час-
тіше послуговуються досить розвиненим 
усним спілкуванням, і в цьому полягають 
очевидні суттєві відмінності між Заходом 
і Сходом у філософських принципах між-
культурної комунікації. У високорозвине-
них культурах (таких, як корейська) осно-
вна суть змісту повідомлення міститься в 
навколишньому оточенні. Настрій, мімі-
ка, комунікативна ситуація і навіть мов-
чання – все це створює загальну картину 
спілкування. Тому представники східних 
культур (зокрема – корейської), що за сво-
єю природою є лаконічнішими, здаються 
таємничими, холодними, а іноді – підлими 
й невартими довіри, оскільки їхні наміри 
не зовсім чітко бувають виражені слова-
ми. Корейці взагалі не схильні вислов-
лювати головну суть питання вербально. 
Передбачається, що адресат все зрозуміє 
без зайвої, образливої і «неввічливої», 
прямолінійності [Саккон 1997].

Як і в інших народів, жести і міміка віді-
грають значну роль у спілкуванні корейців. 
У міжкультурній комунікації взаємне зна-
ння жестово-мімічних та інших невербаль-
них засобів спілкування сприяє створенню 
атмосфери довіри та взаєморозуміння, а 
незнайомий чи надто відмінний від влас-
ного набір відповідних засобів, манер і рис 
поведінки (невербальний код) може пере-
шкоджати успішній комунікації. Спостере-
ження вказують, наприклад, на подібність 
невербальної поведінки корейців і японців. 
Насамперед це проявляється в однаковому 
мінімумі міміки. Окрім того, значення ба-
гатьох корейських і японських жестів може 
бути подібним чи навіть повністю збіга-
тися. Відмінність у національних харак-
терах, психіці корейців і європейців може 
спричиняти незручності, що часто при-
зводять до непорозуміння у спілкуванні, 
тобто до комунікативних девіацій. Для під-
твердження нашої думки наведемо кілька 
прикладів. Вважається, що погляд є тісно 
пов’язаним зі спілкуванням і в більшості 
випадків є засобом встановлення контак-
ту. Проте, як відомо, різні нації по-різному 
ставляться до погляду малознайомого або 
зовсім незнайомого комуніканта. Корейці, 
наприклад, у процесі комунікації схильні 
уникати прямого погляду в очі. Сучасні 
етнографи стверджують, що всі цивіліза-
ції можна розділити на дві групи, залежно 
від спрямування погляду. Представники 
першої групи у процесі комунікації спря-
мовують погляд у вічі співрозмовника – це 
араби, латиноамериканці, європейці (хоча 
тривалість погляду в них різна: так, шведи 
та росіяни дивляться більше й довше, ніж, 
наприклад, англійці). Серед представників 
другої групи вважається неввічливим ди-
витися в очі співрозмовника, в результаті 
чого погляд спрямовується убік [Крейдлін 
2002]. Саме тому під час зустрічі представ-
ників цих двох груп кожний співрозмовник 
трактує погляд по-своєму. Спрямований 
прямо у вічі пильний погляд європейців 
сприймається східними народами як вияв 
неввічливості, нахабності, а відведений по-
гляд представників східних народів сприй-
мається європейцями як вияв сором’язли-
вості або небажання бути щирими [Саккон 
1997]. У Кореї, як ми вже зазначали, вважа-
ється неввічливим дивитися в очі співроз-
мовника, а особливо – старшого за віком 
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чи статусом. Тому, виражаючи повагу та 
шанобливе ставлення до старших, кореєць 
відводить очі, що європейцями помилково 
трактується як брутальність та прояв неза-
цікавленості. 

Звертає на себе увагу стриманість корей-
ців у вираженні емоцій, зокрема, у них сут-
тєво обмеженою є міміка рота й брів, майже 
немає власне національних яскравих, енер-
гійних жестів для виявлення негативних 
емоцій (сильного обурення, відкритої погро-
зи, прямої образи, грубої відмови тощо), од-
нак на знак поваги вони щиро посміхаються. 
Це часто вводить в оману європейців, які, 
не знаючи таких особливостей, помилково 
вбачають у цьому ознаки хитрості, нечесно-
сті та нещирості корейців. Так, у публічних 
місцях прямий погляд незнайомої людини, 
що не поєднується з мімікою приязності, на 
корейців часто справляє враження погрози, 
агресивних намірів тощо.

Разом з тим, у спілкуванні корейців до-
сить важливу роль відіграють невербаль-
ні засоби ввічливості. Вони утворюють 
велику, чітко регламентовану систему за-
собів етикету й типових комунікативних 
ситуацій (вітання, поздоровлення, про-
хання, вибачення тощо), більшість із яких 
має специфічно-національний характер. 
Паравербальний компонент закладено на-
самперед у самій інтерактивності мовців, 
етикетизації їхньої мовленнєвої поведін-
ки. Тому глибокий зміст має ввічливість, 
за допомогою якої учасники спілкуван-
ня підкреслюють взаємну зацікавленість. 
Етикетна ввічливість передається не лише 
вербально, вона є передмовною комуніка-
тивною ознакою, показником готовності 
мовців до мовленнєвого акту. Таким чи-
ном, невербальні засоби комунікації, що 
виражають певне ставлення до співрозмов-
ника, можна вважати одним із компонен-
тів категорії ввічливості, оскільки кожне 
речення або повідомлення адресанта так 
чи інакше супроводжується паралінгвіс-
тичним компонентом: жестом, виразом 
обличчя, рухами та поставами тіла чи від-
станню між співрозмовниками. Як зазна-
чають російські психологи В.М. Куніцина, 
Н.В. Казаринова і В.М. Погольша, однією 
з функцій невербального повідомлення 
відносно вербального є доповнення, тоб-
то дублювання та посилення вербально-
го повідомлення [Куніцина, Казаринова і 

Погольша 2001]. Так, уклін, що супрово-
джується виразом осо осіпсіо («будь-ласка, 
прошу заходьте/проходьте»), вказує на те, 
що адресат, до якого звертаються в даній 
комунікативній ситуації, є статусно вищим 
за мовця, тоді як фраза осо ва («заходь»), 
оформлена інтимною, а не шанобливою 
формою ввічливості в корейській мові, де-
монструє, що адресат має однаковий статус 
з мовцем або навіть молодший за нього. 

Варто зауважити, що корейський ети-
кет вирізняється особливим урахуванням 
таких факторів, як соціальний статус, вік 
і стать комунікантів. Так, особи, старші 
за віком або вищого соціального статусу, 
обов’язково мають переваги перед парт-
нером по комунікації. Чоловіки традицій-
но стоять вище за жінок на соціальних 
східцях, що проявляється як у побуті, так 
і в офіційно-діловому спілкуванні. Проте 
варто підкреслити, що протягом останньо-
го часу корейське суспільство стає демо-
кратичнішим і рівноправним щодо жінок.

Серед невербальних засобів етикету роз-
різняють одиниці, що обслуговують ввічли-
ве, церемонно-ввічливе та побутово-неви-
мушене спілкування. Зазвичай вони супро-
воджують або замінюють мовленнєві акти, 
причому під час процесу ввічливої та цере-
монно-офіційної комунікації виступають, як 
правило, обов’язковими елементами комп-
лексних (жестово-мовленнєвих) комуніка-
тивних одиниць. Засобами цієї групи корейці 
досить часто послуговуються у спілкуванні з 
іноземцями (особливо малознайомими) для 
полегшення взаєморозуміння. 

Категорія ввічливості в сучасній корей-
ській мові включає також феномен «не-
ввічливості». Таким чином, жест, що ха-
рактеризується як стилістично ввічливий, 
може вживатися у нейтрально-ввічливому, 
а також і в публічному спілкуванні. До 
«неввічливості» належать розмовні жести, 
якими послуговуються в повсякденно-по-
бутовому спілкуванні і які не є типовими 
чи відповідними у публічно-офіційній ко-
мунікації. Фамільярні жести притаманні, 
головним чином, невимушеному спілку-
ванню близько знайомих людей.

У даній статті ми розглядаємо лише 
етикетні жести, що супроводжують зна-
йомство та вітання,– тобто ті, за допомо-
гою яких виражається ввічливе/неввічливе 
ставлення до комуніканта. 
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Знайомство 
1. Знайомство
Зазвичай знайомство супроводжується 

стандартними поклонами стоячи з таки-
ми словами: Аннйонхасєйо? Маннасо пан-
гапсимніда («здрастуйте», «доброго дня», 
«радий познайомитися (радий зустрічі)»). 
При цьому бажано мати ввічливий та до-
брозичливий вираз обличчя, а посмішка не 
є обов’язковою. 

2. Обмін візитними картками
У процесі ділового знайомства корей-

ців відбувається обмін візитними картка-
ми. Варто зазначити, що це є найважли-
вішою частиною знайомства. Спочатку 
робиться стандартний уклін стоячи, який 
може супроводжуватися такою фразою: 
Аннйонхасєйо? Маннасо пангапсимніда 
(«Доброго дня. Радий познайомитися (ра-
дий зустрічі)»). Потім з легким поклоном 
ті, що є нижчими за соціальним статусом, 
рангом чи позицією, а також відвідувачі 
подають картку першими. Підкреслимо, 
що картку подають і приймають правою 
рукою, а для вираження ще ввічливішо-
го ставлення до партнера подають обома 
руками або пальцями лівої руки підтри-
мують зап’ясток правої. Зокрема, подава-
ти та брати двома руками має нижчий за 
посадою комунікант. А якщо дві сторони 
одночасно здійснюють обмін візитками, то 
картка співрозмовника приймається лівою 
рукою, а власна подається правою. Після 
отримання картки кожен із комунікантів 
уважно її розглядає, 
що свідчить про заці-
кавленість у зустрічі. 
Вітання.
Поклони 
У повсякденних 

ввічливих і публіч-
но-офіційних кому-
нікативних ситуаціях 
вітання є тісно пов’я-
заним з поклонами. 
Поклони – це тради-
ційні  універсальні 
жести корейського 
етикету  ввічливого 
спілкування, що су-
проводжують чи ро-
бляться на знак вітан-
ня, прощання, поздоровлення, прохання, 
подяки, вибачення тощо. Спираючись на 

результати проведеного дослідження, вар-
то зазначити, що поклони не мають ніякого 
релігійного значення. Залежно від певної 
ситуації, корейці виконують поклони стоя-
чи або сидячи. Підкреслимо, що глибина 
поклону залежить від статусної вищості 
комунікантів. Молодші за віком або нижчі 
за своїм соціальним статусом вклоняються 
першими й роблять це якомога ввічливіше, 
тобто вклоняються нижче чи виконують 
уклін кілька разів. На нашу думку, корей-
ські поклони не настільки чітко регламен-
товані, як, наприклад, японські. За мірою 
ввічливості розрізняють стандартно-ввіч-
ливий (або стандартний) уклін із нахилом 
тулуба під кутом від 30º до 45º та шанобли-
вий – з нахилом під кутом від 45º до 90º. 
Зауважимо, що більшість поклонів мають 
чоловічі та жіночі варіанти і тому викону-
ються по-різному. 

1. Уклін стоячи
Поклони стоячи найчастіше застосову-

ються у повсякденних побутових і ділових 
ситуаціях спілкування, тому більшість 
з них є не дуже глибокими та передають 
дружнє ставлення до адресата. Однак для 
вираження поваги до комунікантів, стар-
ших за віком, соціальним статусом, пози-
цією тощо, корейці виконують шанобли-
вий уклін із нахилом тулуба під кутом до 
90º. Як уже згадувалося раніше, для вияву 
шанобливого ставлення такий поклін пов-
торюють кілька разів. Корейський уклін 
виконується таким чином: спина люди-

ни має бути рівною, 
ноги разом; чолові-
ки, стоячи струнко, 
руки мають тримати 
вздовж ніг; у жінок 
руки мають бути 
складеними перед со-
бою; ступні можуть 
бути трохи зведени-
ми всередину. Під 
час поклону спину та 
шию тримають рів-
но, як і у положенні 
стоячи, нахиляючись 
під кутом до 30–45º, 
а потім повертаються 
у вихідне положення 
(див. мал. 1 і 2). Слід 

зауважити, що при цьому погляд рухається 
разом із тулубом і зупиняється на підлозі, а 

Мал. 1 Мал. 2
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не спрямовується на особу чи в напрямку 
поклону. В корейському суспільстві вва-
жається неввічливим і образливим диви-
тися на адресата під час поклону, оскільки 
цей жест має таке значення: «я тобі не до-
віряю» або «я відмовляюся демонструвати 
тобі свою повагу». 

Типові повсякденні комунікативні си-
туації, що потребують виконання поклонів 
стоячи, – привітання та прощання. Так, 
знайомі комуніканти (сусіди, співробіт-
ники тощо) при зустрічі та прощанні ви-
конують стандартно-ввічливий уклін із 
відповідними до даної ситуації мовленнє-
вими формулами. Наприклад, при зустрі-
чі: аннйонхасєйо? («здрастуйте», «доброго 
дня»), при прощанні: аннйонхі касєйо («до 
побачення», букв. «щасливої дороги») та 
аннйонхі кйєсєйо («до побачення», букв. 
«щасливо залишатися»). 

У процесі ділової комунікації поклони 
можуть також бути індикатором вдалих 
чи невдалих бізнес-переговорів. Так, на-
приклад, шанобливий глибокий уклін під 
кутом до 90º наприкінці ділової зустрічі 
свідчить про успіх. І навпаки, швидкий, 
короткий поклін може означати незадово-
лення результатами переговорів. 

У корейській літературі ми знаходимо 
приклади виконання поклонів як невер-
бальних засобів вираження ввічливості, 
поряд з вербальними одиницями категорії 
ввічливості, та маркерів відповідних між-
особистісних стосунків партнерів у проце-
сі комунікації.
Асакхо-ва на-нин 

чор-иль мйот бонс-
сік хаго аксу-до опсі 
хєочжйотта [Пхі 
Чхонтик 2004, 10]. 
«Асако та я кілька ра-
зів уклонилися один 
одному і розійшлися, 
навіть не потиснув-
ши руки».
Са-ссі ірона тасі чольхаго тусон-иро 

консонхі кикос-иль пататта [Кім Манчжун 
1982, 18]. «Пані Са встала, знову вклонила-
ся і ввічливо взяла те двома руками».
Вай-ес-нин сон-иль нопхі тиротчжіман 

імгімар-е-нин кйончжепхатхан-иро йопх-
ий сонмйонсун-йоса-чхором кукмін-диль-
еге коге-риль сукйояман хетта [Сіндона 
1998, 357]. «[Президент Кім Йонсам] хоч 

і підняв високо руку, однак через еконо-
мічну кризу під кінець його терміну пере-
бування при владі йому залишалося тільки 
вклонитися народові, як і першій леді – 
Сон Мйонсун».

2. Уклін сидячи
Корейці вклоняються сидячи під час 

традиційних свят Соль (свято Нового 
року за східним місячним календарем) 
та Чхусок (Свято врожаю), а також під 
час виконання різних церемонних риту-
алів – наприклад, весілля чи обряду по-
клоніння предкам. Виконання такого по-
клону є обов’язковим у свято Нового року, 
коли молодші члени родини традиційними 
глибокими поклонами сидячи здійсню-
ють церемонію вітання та поздоровлення 
старших родичів – батьків, дідусів і бабусь 
тощо. У збірці корейських правил і норм 
етикету цей уклін називається кхинчхоль, 
тобто – «великий уклін». Варто зауважи-
ти, що чоловічий варіант виконання такого 
поклону відрізняється від жіночого і ви-
конується він наступним чином: чоловіки 
із позиції стоячи опускаються на обидва 
коліна і нахиляються вперед, доки долоні 
двох рук не торкнуться підлоги, голова має 
бути нахиленою і майже торкатися підлоги 
(див. мал. 3 і 4). А жінки з позиції стоячи 
опускаються і сідають таким чином, щоб 
права нога залишалася зігнутою в коліні, а 
потім також нахиляються вперед. 

Наведемо приклади:
Ки янбан-ин понгочжі-риль ссиго 

ччальб-ин ос-иль іпин чхе ттиль аре оптир-
йо чор-иль хамйонсо камхі кунсу-риль уроро 
почжідо мотхайотта [Пак Чжівон 1995, 

159]. «Пан, вбраний 
у мужицьку шапку та 
короткий одяг, упав 
управителю до ніг, 
почав повзати, кла-
нятися, не наважую-
чись підняти очі». 
Янбан-иль помйон 

купсількорімйо ттиль аре оптирйо чольха-
го, кхо-га ттан-е тахторок мурипх-иро кіо 
таніні ірон мойог-і оді-е іттан марінга? 
[Пак Чжівон 1995, 159]. «Щойно побачиш 
пана, маєш падати йому до ніг, кланятися, 
підлесливо повзати на колінах і бити чолом 
у землю. Хіба ж це не приниження?»
Аі-до оллин коге-риль сукйотта. Киріго 

оллин патаг-е мурипх-иль ккулько сондин 

Мал. 3 Мал. 4
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ві-е іма-риль мут-нин кхинчжор-иль хет-
та [Ха 1998, 122]. «Дитина теж швидко 
вклонилася. А потім швидко стала на колі-
на і зробила великий уклін так, що лобом 
торкнулася рук».

3. Вітання поглядом з кивком голови
Вітання поглядом – це мовчазний обмін 

поглядами, що супроводжується легким 
нахилом голови. Такий жест вважається 
напівофіційним привітанням при зустрічі. 
Він виконується замість повного приві-
тання – наприклад, між співробітниками, 
які вже бачилися раніше. Окрім того, жест 
кивання головою у такій комунікативній 
ситуації замінює мовленнєвий вираз і ви-
ступає його невербальним еквівалентом.

4. Потиск рук
Добре відомим є той факт, що для куль-

тур Південно-Східної Азії традиційною 
формою привітання є поклони, однак під 
впливом історичних змін і процесів глоба-
лізації із західної культури корейці запози-
чили рукостискання. Корейці виконують 
рукостискання в такий спосіб: старший 
з комунікантів за віком чи статусом пер-
шим подає руку, тоді як молодший пер-
шим вклоняється. Варто зазначити, що в 
Кореї потиск рук може відбуватися разом 
із незначним поклоном. Корейці переваж-
но тиснуть руки у публічно-ввічливих і 
дружніх ситуаціях спілкування з представ-
никами західної культури, зокрема – при 
зустрічі. Для вираження по-
ваги та шанобливого ставлен-
ня до адресата подану руку 
тиснуть двома руками або 
лівою рукою підтримують 
зап’ясток правої (див. мал. 5). 
При цьому посміхаються, а 
очі мають бути опущеними 
донизу. Проте на відміну від 
європейців, які тиснуть руки 
енергійно та міцно, корейці, 
уникаючи довготривалого 
контакту, лише злегка потис-
кують руки. Слід зауважити, що в корей-
ському суспільстві не прийнято потискати 
руку жінкам, їм лише кивають головою. 
Наведемо кілька прикладів з літератури.
Сон-иль неміро ки-га аксу-риль чхонхе-

ватта. Чамккан чабапон сон-і сипхончжі-
чхором пудировотта [Ха 1998, 46]. «Він 
подав руку і наблизився, щоб привітатися. 
Рука була м’якою, наче губка».

Асакхо-ва на-нин памнитке-ккачжі 
мунхак іягі-риль хатага кабйоун аксу-риль 
хаго хєочжйотта [Пхі Чхонтик 2004, 9]. 
«Я і Асако до пізньої ночі вели мову про 
літературу, а потім попрощалися легким 
потиском рук». 

5. Помахи рукою
Помахи рукою корейські комуніканти 

роблять при зустрічі та прощанні, супро-
воджуючи жест фразами вітань. Проте на 
відміну від європейців, які досить часто 
рухають рукою вперед-назад, корейці ма-
хають рукою з одного боку в інший. Цей 
жест можна характеризувати як молодіж-
ний. Він є елементом переважно жіночої 
комунікації і передає дружньо-фамільярне 
ставлення та є притаманним повсякденним 
ситуаціям дружнього спілкування. При зу-
стрічі помахи руки часто супроводжуються 
звертанням на ім’я та відповідною фразою: 
Аннйон, Сона! («Привіт, Соно!»), Аннйон! 
(«Привіт!»). При прощанні: Аннйон! («До 
зустрічі!»), Іттага! («До зустрічі!»), 
Начжун-є бва! («Пізніше побачимося!»).

6. Привітання посмішкою
Досить часто посмішка може застосо-

вуватися для заміни вербального приві-
тання – тобто мовленнєвого повідомлення 
(наприклад, на робочому місці). Посмішка 
може супроводжуватися стандартним, ввіч-
ливим поклоном. За своїм стилістичним 
значенням цей жест належить до дружніх, 

переважно жіночих, невер-
бальних засобів комунікації.

Таким чином, ми доходи-
мо висновку, що паралінг-
вістичні засоби, які супрово-
джують спілкування (жести, 
міміка, різноманітні риту-
али привітань і прощань, 
соціальні ролі, вікові осо-
бливості, ситуативні аспек-
ти тощо) є великою мірою 
етнозорієнтованими. Слід 
мати це на увазі під час між-

культурної комунікації, оскільки це може 
стати причиною комунікативних невдач, 
«культурного шоку» або непорозумінь, на 
подолання яких потрібен певний час і зу-
силля. У межах культури певної спільноти 
невербальні елементи комунікації мають 
не менш важливе значення, ніж вербальні. 
Отже, основне завдання адресата невер-
бальних  повідомлень –  побачити їх і вірно 

Мал. 5
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інтерпретувати, тобто зрозуміти, що вони 
означають, оскільки через паралінгвістич-
ні прояви співрозмовник демонструє своє 
особисте ставлення до того, що відбува-
ється в даній ситуації. 

Ми вважаємо, що таке теоретичне до-
слідження може мати важливе практичне 
значення. Результати роботи можуть бути 
використані при укладанні підручників і 
навчально-методичних посібників з корей-
ської мови, під час розробки спеціальної 
методики вивчення невербальних  засобів 
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спілкування в межах курсу корейської 
мови, а також при підготовці лекцій, семі-
нарів, спецкурсів із культури Кореї, лінг-
вокраїнознавства тощо. Практичне засто-
сування невербального комунікативного 
досвіду корейського народу та кінесичних 
засобів корейської комунікативної систе-
ми дозволить наблизити студентів до уяв-
лення про повноцінний комунікативний 
акт корейською мовою, формуючи в них 
навички та знання невербальної поведінки 
корейців.
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CУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА В КОРАНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ суспільно-політич-
ної лексики в арабській мові слід роз-

почати визначенням основної термінології 
державного будівництва арабо-мусульман-
ського світу, основним джерелом якої тра-
диційно вважаються Коран – Святе Письмо 
мусульман і перша писемна пам’ятка араб-
ської літературної мови, а також політична 
традиція чотирьох праведних халіфів. 

З приводу перекладу коранічних аятів, 
які цитуються нижче, зазначимо, що досі 
відсутній повний україномовний переклад 
Корану – однієї з найвидатніших у світі 
пам’яток писемності. Тому при відсут-
ності перекладу українською мовою дея-
ких нижченаведених аятів у дослідженні, 
фрагментарному перекладі та коментарях 
В.С. Рибалкіна ми спиралися на російсько-
мовний переклад І.Ю. Крачковського. 

Аналіз коранічної семантики лексики, 
яка в посткоранічний період широко вжи-
валася в суспільно-політичній сфері, дає 
можливість поділити її на чотири лексико-
семантичні групи:

1) Лексеми, які мають загальну, імпер-
соніфіковану семантику ‘влада’, ‘правлін-
ня’ тощо.

2) Лексеми, які виступають у своєму 
загальному значенні ‘група людей’, ‘гро-
мада’, ‘спільнота’.

3) Слова dūlah та qutr, семантика яких 
зазнала переходу коранічних значень ‘вій-
ськова здобич’ та ‘сторона’ до ‘країна’, 
‘держава’ шляхом метонімії.

4) Слово malik, коранічна семантика 
якого ‘цар’, ‘господин’ виокремлюється 
протиставленням її сакральної ‘Господь 
(Бог)’ та термінологічно-політичної (воло-
дар, цар) конотацій. 

До першої семантичної групи належать 
такі слова:

sultān;
halīfah;
’imām;
wazīr;
wālin;
šūrā.
Вищезгадані лексичні одиниці, які 

традиційно використовувалися протягом 

 історичного розвитку арабо-мусульман-
ської політичної системи в термінологічно-
му ракурсі в якості титулатури правителів 
та придворних чиновників близькосхід-
ного регіону, виступають у Корані у своїх 
первинних, абстрактних, нетермінологі-
зованих значеннях – відповідно ‘влада’, 
‘cпадкоємець (Пророка)’, ‘взірець’, ‘по-
мічник (правителя)’, ‘захисник’, ‘рада’.

Так, слово sultān ‘султан’ запозиче-
не з арамейської мови šiltōnā ‘влада’ від 
šelat ‘він керував’ (пор. в давньоєвр. šiltōn 
‘влада’ від šālat ‘володіти’, ‘панувати’) [EI 

1913–1936, VII, 543–545; Гранде 1998, 13; 
ИРС 1963, 609]. Питоме арабське дієслово 
salata ‘бути міцним’, ‘бути сильним’ часто 
зустрічається в давній поезії. Дериватом 
слова sultān є відіменне дієслово sallata 
fulānan ‘alā fulānin ‘наділити когось владою 
над кимось’ [EI 2003, ІX, 849а]. Це слово 
зустрічається в Корані 37 раз [Mu‘ğam 
1988, 450–451].

 Наприклад, у XIV:10:
Qālat rusuluhum ’a fī-l-lāhi šakkun fātiri-

s-samawāti wa-l-’ard yad‘ūkum li yaġfira 
lakum zunūbakum wa yu’ahhirakum ’ilā 
’ağalin musammā qālū ’in ’antum ’illā bašarun 
mislunā turīdūna ’an tasuddūnā ‘ammā kāna 
ya‘budu ābā’unā fa’tūnā bi-sultānin mubīn

«Сказали їм посланці: «Чи є сумніви в 
Аллаху, Творці небес та землі? Він закли-
кає вас, щоб пробачити вам гріхи та від-
строчити до названого строку». Вони від-
повіли: «Ви – лише люди, такі, як ми, ви 
бажаєте відвернути нас від того, чому по-
клонялися батьки наші. Тож наведіть нам 
явну владу!» [Крачковский 1990, 212].

В “Коментарі” двох Джалалів зазначена 
лексема інтерпретується як ‘явний доказ’ 
[Tafsīr al-Ğalālayn]. На підставі її семантич-
ного аналізу зазначимо, що в російському 
перекладі Корану І.Ю. Крачковського тлу-
мачення слова sultān як ‘влада’ не збігаєть-
ся з контекстом зазначеного аята, де воно 
означає ‘явний, очевидний доказ’,

у XIV:22:
Wa qāla-š-šayt ānu lammā qud iya-l-

’amru ’inna-l-lāhu wa‘adakum wa‘da-l-
h aqq wa wa‘adtukum fa’ahlaftukum wa ma 
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kāna lī ‘alaykum min sult an al-āna da‘awt-
ukum fastağabtum lī fa lā talūmūnī wa lūmū 
’anfusakum mā ’anā bi mus rihikum wa ma 
’antum bi mus rihiyya ’innī kafartu bi mā 
’ašraktumūnī min qabl ’inna li-z -z ālimīna 
lahum ‘azābun ’alīm

«І мовив Сатана, коли справа була ви-
рішена: «Аллах вам обіцяв обіцянку істи-
ни, обіцяв і я, але я обдурив вас, у мене не 
було над вами влади. Я лише закликав вас, 
та ви відповіли мені, тож не сваріть мене, 
а сваріть самих себе. Я не допомагаю вам, 
та ви не допоможете мені; я зрікаюся того, 
що ви мене зробили співучасником рані-
ше». Справді, для тиранів – кара болісна» 
[Крачковский 1990, 213],

у XV:42:
’Inna ‘ibādī laysa laka ‘alayhim sultānun 

’illā man ittaba‘aka min al-ġāwīn
«Воістину, раби Мої – у тебе немає 

над ними влади, окрім тих з них, хто за-
блудив та слідував за тобою» [Крачков-
ский 1990, 218].

У “Коментарі” Ібн Касіра зазначається, 
що лексема sultān у контексті зазначеного 
аята має значення ‘доступ’ та ‘підступ’. Як 
синоніми наводяться слова sabīl та wus ūl 
[Tafsīr Ibn Kasīr],

у XVI:99:
’Innahu laysa lahu sultānun ‘ālā-l-lazīna 

āmanū wa ‘ālā rabbihim yatawakkalūn
«Воістину, немає у нього влади над 

тими, котрі увірували та покладаються на 
свого Господа» [Крачковский 1990, 229].

У “Коментарі” двох Джалалів наголо-
шується на тому, що тут це слово викорис-
товується в значенні ‘влада’, ‘міць’, ‘па-
нування’, та як синонім наводиться слово 
tasallut ‘панування’ [Tafsīr al-Ğalālayn]. 
Також у “Коментарі” аль-Куртубі йдеться 
про те, що зазначена лексема вживається в 
цьому аяті у значенні ‘міць’ та тлумачить-
ся як qudrah [Tafsīr al-Qurtubī].

у X: 68:
Qālū ttahaza-l-lāhu waladan subh ānahu 

huwa-l-ġaniyy lahu mā fī-s-samawāti wa mā 
fī-l-’ard ‘in ‘indakum min sultānin bi hāzā ’a 
taqūlūna ‘ālā-l-lāhi mā lā ta‘lamūn 

«Вони казали: «Взяв Аллах Собі дити-
ну». Слава Йому, Він багатий! Йому нале-
жить те, що на небесах та на землі. Немає 
у вас на це жодної влади! Невже ви будете 
наговорювати на Аллаха те, чого не знає-
те» [Крачковский 1990, 181].

У “Коментарі” Ібн Касіра зазначається, 
що слово sultān має значення ‘доказ’. Як 
синоніми до нього наводиться слово dalīl 
[Tafsīr Ibn Kasīr]. 

І.Ю. Крачковський трактує значення 
зазначеної лексеми, як і в XIV:10, як ‘вла-
да’. Однак це тлумачення суперечить за-
гальній семантиці лексеми, що досліджу-
ється в контексті вказаних аятів ‘доказ’, 
‘аргумент’, яка була встановлена авторами 
класичних тлумачень Корану (див. вище) 
[Tafsīr al-Ğalālayn, Тafsīr Ibn Kasīr].  

Таким чином, лексема sultān у Корані 
має абстраговане, імперсоніфіковане зна-
чення ‘влада’ (а саме духовна – Божа та 
диявольська). Вона також зустрічається в 
значенні ‘доказ’. Отже, в Корані зазначена 
лексема має релігійне значення. Згодом, у 
процесі розвитку державності в арабо-му-
сульманському світі, виникла потреба в 
розробці відповідної термінології. І тому 
вона, використовуючись як адміністра-
тивний термін, втратила своє абстрактно-
 релігійне значення ‘влада’, яке було “кон-
кретизоване” в посаді найвищого носія по-
літичної (світської) влади в державі.

Відтак лексема sultān зазнала таких се-
мантичних змін:

‘влада (а саме духовна)’→‘носій (світ-
ської) влади’.

Семантика іншого слова – halīfah, яке 
широко зустрічається в Корані, первин-
но пов’язана з позначенням Адама, який 
отримав Землю у спадок від Всевишньо-
го. Це слово в ширшому контексті означає 
праведну людину, яка успадкувала землю 
від Творця. 

Лексема halīfah (мн. halā’if та hulafā’) 
є дериватом дієслова halafa ‘успадкову-
вати’, масдаром якого є hilāfah ‘успадку-
вання’ [Munğid 1996, 192–193] (згодом 
воно, як і слово sultān зазнало семантич-
них змін – почало використовуватися як 
адміністративно-політичний термін – ‘пе-
ріод правління халіфa’, ‘халіфат’) [Cівков 
2002а, 18–22].

Це слово вживається в Корані 9 раз 
[Мu‘ğam 1988, 305].

Наприклад, у II:30:
Wa ’iz qāla rabbuka li-l-malā’ikati innī 

ğā‘ilun fī-l-’ard i halīfatan qālū ’a tağ‘alu fīhā 
man yufsidu fīha wa yasfiku-d-dimā’a nah nu 
nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka 
qāla ’innī ’a‘lamu mā lā ta‘lamūn 
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«Коли ж Господь твій сказав ангелам: 
«Я поставлю на землі намісника», вони 
запитали його: «Невже Ти поставиш на 
ній того, хто чинитиме там нечестя й про-
ливатиме кров, тоді як ми воздаємо хвалу 
Тобі й визнаємо Твою святість?» [На це] 
він сказав: «Я знаю те, чого не відаєте ви!» 
[Рибалкін 2002, 105].

У “Коментарі” двох Джалалів зазнача-
ється, що слово halīfah у контексті цього 
аята використовується на позначення Ада-
ма, який буде вершити Божу волю на землі 
[Tafsīr al-Ğalālayn],

у VI:165:
Wa huwa-l-lazī ğa‘alakum halā’ifa-l-’ardi 

wa rafa‘a ba‘dakum fawqa ba‘din darağātin li 
yabluwakum fī mā ātākum ’inna rabbakum 
sarī‘u-l-‘iqāb wa ’innahu la ġafūrun rah īm

«Він – Той, Хто поставив вас спадкоєм-
цямі на землі і на щаблі возніс одних з вас 
над іншими, щоби випробувати вас тим, 
що Він дарував вам. Господь твій швид-
кий у покарі, проте Він – Усепрощаючий, 
Всемилосердний!» [Рибалкін 2005а, 160].

Тут слово halīfah використовується у 
формі множини halā’if. У “Коментарі” двох 
Джалалів зазначається, що форма множи-
ни використовується в значенні ‘людство, 
якому Господь дав землю у спадок’ [Tafsīr 
al-Ğalālayn].

у XXXVIII:26:
Yā Dāwudu ’innā ğa‘alnāka halīfatan fī-l-

’ardi fahkum bayna-n-nāsi bi-l-haqqi wa lā 
tattabi‘ al-hawā fa yudillaka ‘an sabīli-l-lāhi 
’inna-l-lazīna tadullūna ‘an sabīli-l-lāhi lah-
um ‘azābun šadīdun bi mā nasū yawma-l- hisāb

«Дауде! Ми зробили тебе спадкоємцем 
на землі: тож суди серед людей за істиною 
та не йди за пристрастями, бо вони зведуть 
тебе зі шляху Аллаха! Воістину, ті, хто 
зій шли зі шляху Аллаха, – для них силь-
на кара за те, що вони забули про Судний 
день» [Крачковский 1990, 373].

Відтак, у “Коментарі” аль-Куртубі зазна-
чається, що в цьому аяті вищезгадане слово 
означає людину, яка керує справами інших 
людей, – правителя [Tafsīr al-Qurtubī].

Може скластися враження про те, що в 
Корані це слово означає, окрім Людини – 
спадкоємця Божого на землі, також і пра-
вителя – помазаника Божого, який править 
людством від Його імені. Здавалося б, зна-
чення лексеми halīfah у цьому контексті 
може пояснити пізніші семантичні зміни:

‘людина, яка успадкувала від Бога зем-
лю’→‘людина, яка була обрана Богом для 
керування людьми’.

Однак насправді тут немає жодних су-
перечностей у світлі теорії сакрального 
походження влади (у традиції трьох моно-
теїстичних релігій Давид (коранічн. Дауд) 
справді був обраний Богом на царювання).

Як відомо, первинне релігійне значення 
цього слова нівелювалося; воно спочатку 
використовувалося на позначення титулу 
спадкоємця політичної влади Пророка Абу 
Бакра – halīfat rasūl ’allāh, а згодом – титулу 
правителя ісламської держави – халіфату.

Отже, як і у випадку з словом sultān 
лексема halīfah також зазнала семантич-
ного розвитку в напрямку десакралізації, 
персоніфікованої конкретизації та термі-
нологізації понять ‘влада’ та ‘успадкуван-
ня’ (див. вище).

Ще одна лексема – ’imām – подібно до 
попередніх слів, семантичні особливості 
котрих ми вже розглянули, – зазнала подіб-
ного розвитку свого значення.

Слово ’imām (мн. ’a’immah) від дієсло-
ва ’аmma, має значення ‘стояти попереду’, 
‘бути на чолі’, ‘керувати чим-небудь’ [Ри-
балкін 2002, 126; Ислам 1991, 97]. Його 
первинна семантика – ‘зразок’, ‘зразок 
для наслідування’, ‘вождь’ (персоніфіка-
ція поняття ‘зразок’, ‘приклад’). Звідси 
відіменне дієслово ’i’tamma ‘слідувати (за 
кимось)’, ‘дотримуватися (чогось)’ [Lisān 
al-‘arab].

Це слово зустрічається в Корані 12 раз 
[Мu‘ğam 1988, 103].

Наприклад, у II:124:
Wa ’iz ibtalā ’Ibrāhīma rabbuhu bi 

kalimātin fa ’atammahunna qāla ’innī ğā‘iluka 
li-n-nāsi ’imāman qāla wa min zurriyyatī qāla 
lā yanālu ‘ahdī-z -z ālimīn

«(Згадай,) як Господь випробував Ібра-
гіма словами і як той виконав їх. Він ска-
зав: «Я зроблю з тебе для людей імама». 
Той запитав: «А з моїх нащадків?» Він від-
повів: «Мій заповіт не стосується нечес-
тивців»» [Рибалкін 2002, 126].

У “Коментарі” Ібн Касіра наголошу-
ється на тому, що слово ’imām у цьому 
контексті використовується у значенні 
‘зразок для наслідування’ (для людей) 
(’imām yuqtadā bihi wa yuhtazā hazwahu), 
та наводиться до нього синонім qudwah 
[Тafsīr Ibn Kasīr].
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Однак згодом це слово отримало своє 
релігійно-політичне термінологічне зна-
чення ‘світський та духовний керівник іс-
ламської держави’, а також ‘предстоятель 
віруючих на молитві’ [Ислам 1991, 97],

у XVII:71:
Yawma nad‘ū kulla ’unāsin bi ’imāmihim 

fa man ūtiya kitābahu bi yamīnihi fa ūlā’ika 
yaqra’ūna kitābahum wa lā yuzlamūna fatīlan 

«В той день, коли Ми закличемо всіх лю-
дей з їхнім предстоятелем, та той, кому буде 
дана його книга в десницю, ті будуть читати 
свою книгу за не будуть ображені і на фіні-
кову пліву» [Крачковский 1990, 238].

У “Коментарі” Ібн Касіра наголошу-
ється на тому, що в цьому аяті зазначена 
лексема має значення ‘Скрижалі Храни-
мі’ – Книга, де записані добрі та злі вчин-
ки людини (al-lawh  al-mah fūz ) – та також 
наводиться й інше її значення ‘той, за ким 
слідують люди’, ‘(духовний) керманич’ 
[Тafsīr Ibn Kasīr]. У коментарі до Кора-
ну, який був укладений групою сучасних 
мусульманських вчених, зазначається, що 
Скрижалі Хранимі, на яких було записано 
та збережено Коран, – Боже знання, яке 
охоплює весь Всесвіт [Свет Священного 
Корана 1999, 19, 361-362], 

у XXXVI:12:
’Innā nahnu nuh yī-l-mawtā wa naktubu 

mā qaddamū wa ’āsārahum wa kulla šay’in 
’ahs aynāhu fī ’imāmin mubīn

 «Але ж ми оживляємо мертвих та запи-
суємо, що вони уготовляли раніше, та їхні 
сліди, та всяку річ ми рахували в ясному 
оригіналі» [Крачковский 1990, 360]. 

В “Коментарі” Ібн Касіра зазначається, 
що в цьому аяті, як і в попередньому, за-
значена лексема має значення ‘Скрижалі 
Хранимі’ (див. вище) [Тafsīr Ibn Kasīr]. 
Те ж значення цього слова наводиться і 
в “Коментарі” двох Джалалів [Tafsīr al-
Ğalālayn].

У коментарях до перекладу Корану 
І.Ю. Крачковський відзначає, що Буль вва-
жає цю лексему запозиченою з комерційної 
мови, як гросбух [Крачковский 1990, 596]. 

 Це слово, як і решта досліджуваних 
слів, зазнало схожих семантичних змін:

абстрактно-релігійне значення (нетер-
мінологізоване та  імперсоніфіковане) →
конкретно-релігійне термінологічне зна-
чення→релігійно-політичне термінологіч-
не значення.

Лексема wazīr вживається в Корані у зна-
ченні ‘помічник’ 2 рази [Mu‘ğam 1988, 918].

На думку деяких дослідників, слово (і, 
пізніше, посада) wazīr має іранське похо-
дження; воно було запозичене в арабській 
мові та потім “повернулося” до сучасної 
перської мови вже з арабської. В авес-
тійській мові слово vichira має значення 
‘той, хто (щось) вирішує’, ‘суддя’; в мові 
пехлеві слова vichir та vajir мають значен-
ня ‘рішення’. Зокрема, М. Енгер провів 
етимологічне дослідження слова wazīr та 
стверджує, що ця посада перейшла з Іра-
ну до держави Лахмідів. Т. Нельдеке роз-
глянув слово wuzarā’, яке зустрічається у 
Табарі на позначення придворних чинов-
ників сасанідського правителя, вказуючи 
на те, що це слово походить з мови пех-
леві. А. Крістенсен досліджував функції 
прем’єр-міністра держави Сасанідів, який 
мав титул Buzurg-framadar, та підтвердив 
думку М. Енгера про те, що посада вели-
кого візира у тій формі, яка була відома за 
часів Аббасидського халіфату та яка з того 
часу збереглася в усіх мусульманських 
державах, була безпосередньо запозичена 
від Сасанідської держави. Р.А. Ніколсон 
також схиляється до тієї думки, що посада 
візира має перське походження, визнаючи, 
однак, що саме слово є арабським. Дум-
ка А. Крістенсена була піддана серйозній 
критиці видатним російським сходознав-
цем В. Бартольдом, який наполягав на 
тому, що слово wazīr є арабським, оскільки 
посада сасанідського Buzurg-framadar збе-
рігалася до 6 ст., та наголошував на тому, 
що візират виник внаслідок адміністра-
тивного розвитку посади секретаря (kātib), 
яка була поширена в Омейядському ха-
ліфаті та ускладнення його функцій. Він 
пише, що вона відповідала іранськ. dapir 
та зазначає, що посада бузург-фрамадара 
не могла бути запозиченою в Омейядській 
державі, оскільки на той час сама посада 
вже не існувала та в цю епоху не була за-
свідчена наявність посади всемогутнього 
прем’єр-міністра.

М. Спренглінг каже про те, що слово 
vichir, маючи два значення – ‘рішення’ 
та ‘юридичний документ’, у мові пехлеві 
саме по собі не використовується для по-
значення жодного з можновладців та чи-
новників Сасанідської імперії. Інші авто-
ри, які досліджували питання етимології 
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лексеми wazīr, зводять іранський вплив на 
виникнення самого титулу до мінімуму. 
Наприклад, Г.Е. фон Грюнебаум у своїй 
книзі «Класичний іслам» висловлює думку 
про те, що обов’язки та титул візира мають 
арабське походження. Б. Спулер, припуска-
ючи арабську етимологію слова wazīr, на-
голошує на тому, що той, хто перебував на 
посаді візира, займав посаду сасанідського 
wuzurg-framadhar. Теорія про іранське по-
ходження цього слова має недолік, оскільки 
мало знані функції сасанідського прем’єр-
міністра, з яким співставляється візир. 

Арабські ж філологи виводять тради-
ційну етимологію wazīr. Зазначається, що 
це слово є дериватом слова wizr ‘тягар’ та 
позначає того, хто призначається правите-
лем з метою надання допомоги в керуван-
ні державними справами. Видатний араб-
ський граматист Абу Ісхак аз-Заджжадж 
наголошує на тому, що воно походить від 
wazar ‘притулок’. Можна зробити припу-
щення, що він виводить етимологію цього 
терміна таким чином тому, що правитель 
звертався до візира за допомогою в керу-
ванні державними справами [Сівков 2003а, 
34–36]. 

Наприклад, у XXV:35:
Wa laqad ātaynā Mūsā-l-kitāba wa ğa‘alnā 

ma‘ahu ’ahāhu Hārūna wazīran

 «Ми дарували Мусі книгу та зробили 
разом з ним його брага Гаруна візиром» 
[Крачковский 1990, 298].

У “Коментарі” Ібн Касіра згадується, 
що в контексті зазначеного аята це слово 
має значення ‘пророк, який надає підтрим-
ку та допомогу’ (nabiyy muwāzir wa mu’ay-
yid wa nās ir) [Tafsīr Ibn Kasīr].

Зазначене слово також, як і попередні, 
зазнало таких семантичних змін: ‘помічник 
(імперсоніфіковане поняття)’ →‘міністр’ 
(термін – уособлення поняття ‘допомога’).

Лексема wālin вживалася в Корані у зна-
ченні ‘захисник’, ‘заступник’ лише один 
раз [Mu‘ğam 1988, 933].

 У XIII:11:
Lahu mu‘aqqibātun min bayni yadayhi 

wa min halfihi yahfazūnahu min ’amri-l-lāhi 
’inna-l-lāha lā yuġayyiru mā bi qawmin hattā 
yuġayyirū mā bi ’anfusihim wa ’izā ’arāda-
l-lāhu bi qawmin sū’an fa lā maradda lahu wa 
mā lahum min dūnihi min wālin

«Кожен має повсякчасних супутників 
перед собою та позаду себе, що  охороняють 

його за велінням Аллаха. Аллах не змінює 
того, що є в людях, поки вони самі не змі-
нять того, що в їхніх душах. Коли ж Аллах 
зажадає людям чогось лихого, ніщо не змо-
же перешкодити в тому і немає у них жод-
ного заступника, опріч Нього» [Рибалкін 
2004в, 144].

У “Коментарі” аль-Куртубі зазначаєть-
ся, що слово, яке розглядається, має зна-
чення malğa’ ‘притулок’ та nās ir yamna‘uh-
um min ‘azābihi ‘той, хто може захистити їх 
він мук Аллаха’ [Tafsīr al-Qurtubī].

Таким чином, ця лексема зазнала тако-
го розвитку своєї семантики:

‘притулок’, ‘захистник’ (імперсоні-
фіковане нетермінологізоване поняття) 
→‘правитель’, ‘губернатор (провінції)’.

Слово šūrā ‘рада’, ‘консультація’ згаду-
ється один раз [Mu‘ğam 1988, 496].

 У LXII:38:
Wa-l-lazīna stağābū li rabbihim wa 

’aqāmū-s -s alāta wa ’amruhum šūrā baynah-
um wa mimmā razaqnāhum yunfiqūn

«І тих, котрі відповіли своєму Господу 
та вистоювали молитву, а справа їх – по раді 
між ними, та витрачають вони з того, чим 
Ми їх наділили» [Крачковский 1990, 398].

У тлумачному словнику класичної 
арабської мови “аль-Камус аль-Мухит”, 
укладеному видатним лексикографом 
аль-Фірузабаді, відзначається, що šurā 
(синонім – mašwarah) – дериват дієсло-
ва ’ašāra ‘alayhi bikazā ‘наказати (йому) 
(’amarahu)’ [al-Qāmūs al-muhīt]. В «аль-
Мунджід» вказується на те, що зазначена 
лексема – слово, яке вживається в значенні 
tašāwur ‘рада’, ‘консультація’, або, як це 
зазначалося вище, ім’я – дериват дієслова 
‘ašāra ‘alayhi ‘наказати’, ‘порадити’, ‘вка-
зати’ [al-Munğid 1988, 407]. У “Коментарі” 
Ібн Касіра до зазначеного аята ми зна-
ходимо таке тлумачення його пасажу, де 
зустрічаєть ся лексема šūrā:

«Вони не вирішують справи, поки не 
порадяться щодо них, щоб допомогти один 
одному своїми думками в таких питаннях, 
як, наприклад, війна та таке інше» [Tafsīr 
Ibn Kasīr]. 

В епоху правління «праведних халіфів» 
це слово було використовуване як адміні-
стративний термін на позначення консуль-
тативного та дорадчого органу, до скла-
ду якого входили визначні представники 
курейшитів, котрий обрав Османа Ібн 
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Аффана третім халіфом мусульман після 
вбивства Омара Ібн аль-Хаттаба в місяці 
зу-ль-хіджжа 23 р.г. (листопад 644 р.) [EI 

2003, IX, 504b].
Таким чином, подібно до інших лек-

сем, коранічна семантика яких є предме-
том аналізу, зазначене слово також зазнало 
переходу значення від узагальнено-нетер-
мінологічного до конкретизовано-терміно-
логічного. 

До другої семантичної групи належать 
такі лексеми:

’ummah;
millah;
tā’ifah;
qawm;
hizb;
ša‘b;
qabīlah.
У своєму коранічному вжитку вони на-

бувають абстрактного значення: ‘група 
людей’, ‘громада’, ‘спільнота’, яке іноді 
отримує релігійне забарвлення – ‘релігій-
на громада’, ‘єдиновірці’. До цієї тема-
тичної групи також примикають ša‘b та 
qabīlah, але, на відміну від вищезгаданих 
слів, особливістю їхньої загальної семан-
тики є ‘опредмечення’ та конкретизація 
значення. Коранічні екзегети не прийшли 
до спільної думки щодо семантики ša‘b. 
На думку одних коментаторів, ця лексична 
одиниця позначає найвищу одиницю пле-
мінного поділу [Tafsīr al-Ğalālayn, Tafsīr 
Ibn Kasīr], на думку інших – неарабські 
племена [Tafsīr Ibn Kasīr]. З приводу зна-
чення слів qabīlah та ša‘b серед комента-
торів існують два погляди. Одні екзегети 
стверджують, що воно позначає одиницю 
племінного поділу, нижчу за ša‘b [Tafsīr 
al-Ğalālayn, Tafsīr Ibn Kasīr], на думку 
інших – воно вказує на арабські племена 
[Tafsīr Ibn Kasīr].

Слово ‘ummah (мн.’umam) у своєму зна-
ченні ‘народ’, ‘громада’, можливо, було за-
позичене з давньоєвр. ummа чи арамейськ. 
ummatā [Ayalon 1987, 21; ИРС 1963, 38]. 

У класичних тлумачних словниках вка-
зується на те, що воно вживалося у значен-
ні ‘група (людей), спільнота (ğamā‘ah)’, 
‘релігія’. Як синонімічні наводяться такі 
лексеми, які вживаються на позначення 
поняття ‘релігія’, ‘релігійний закон’:  

al-tarīqah wa al-dīn [Muhtār al-sihāh ] та 
аl-šir‘ah wa al-dīn [Lisān al-‘arab].

Ця лексема зустрічається в Корані 63 
рази [Mu‘ğam 1988, 102-103].

Наприклад, у II:128:
Rabbanā wağ‘alnā muslimīna laka wa 

min zurriyyatina ’ummatan muslimatan laka 
wa ’arinā manāsikanā wa tub ‘alaynā ’inna-
ka ’anta-t-tawwābu-r-rah īm

«Господи наш! Зроби нас покірними 
Тобі, а з наших нащадків – покірну Тобі 
громаду. Покажи нам місця нашого покло-
ніння і прийми каяття наше, адже ти – Все-
прощаючий, Всемилосердний!» [Рибалкін 
2002, 127],

У “Коментарі” Ібн Касіра зазначається, 
що в контексті вказаного аята слово ‘umm-
ah вживається в значенні ‘араби та інші на-
роди – нащадки Ібрагіма’. В “Коментарі” 
двох Джалалів зазначена лексема інтер-
претується шляхом наведення синоніма 
ğamā‘ah ‘група (людей)’ [Tafsīr Ibn Kasīr; 
Tafsīr al-Ğalālayn];

у XI:118:
Wa law šā’a rabbuka la ğa‘ala-n-nāsa ’um-

matan wāhidatan wa lā yazālūna muhtalifīn
«Якби Господь твій захотів, Він зробив 

би людей єдиною громадою. Проте люди 
не перестають сперечатися між собою» 
[Рибалкін 2004а, 111].

У “Коментарі” двох Джалалів наголо-
шується на тому, що вищезгадане слово 
використовується тут ще в абстрактно-
релігійному значенні ‘ті, у кого одна ре-
лігія’, ‘єдиновірці’ (’ahl dīn wāhid) [Tafsīr 
al-Ğalālayn].

У сучасній арабській мові ’ummah ши-
роко застосовується на позначення понят-
тя ‘нація’, зберігши своє релігійно мар-
коване значення ‘(ісламська) громада’, 
 ‘мусульмани’.

Ця лексема також зазнала таких семан-
тичних змін:

абстрактне значення (нетермінологі-
зоване) → абстактно-релігійне терміно-
логічне значення → конкретно-релігійне 
термінологічне значення → релігійно-по-
літичне термінологічне значення.

У Корані слово millah вживається ви-
ключно в значенні ‘релігія’. Зазначається, 
що хоча арабські філологи й гадають, що 
цей термін належить до питомої арабської 
лексики, однак аргументи, які вони вису-
вають з метою обґрунтування своєї думки 
є надуманими. Дослідження етимології за-
значеного слова переконливо свідчить на 
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користь того, що воно походить від давньо-
євр. milla та сир. melltā ‘вираз’, ‘слово’ 
(переклад грецьк. logos [ИРС 1963, 339; EI 
2003, VII, 61a].

 Як гадають, використання цієї лексеми 
не було засвідчене в доісламський період і 
вона могла бути запозичена самим проро-
ком Мухаммадом [EI 2003, VII, 61a].

Вона зустрічається в Корані 15 разів 
[Mu‘ğam 1988, 849–850].

Наприклад, у VII:89:
Qad iftaraynā ‘alā-l-lāhi kaziban ’in ‘udnā 

fī millatikum ba‘da ’iz nağğānā-l-lāhu minhā 
wa mā yakūnu lana ’an na‘ūda fīhā ’illā ’an 
yašā’a-l-lāhu rabbuna wasi‘a rabbunā kulla 
šay’in ‘ilman ‘alā-l-lāhi tawakkalnā rabbanā 
ftah baynanā wa bayna qawminā bi-l-haqqi 
wa ’anta hayru-l-fātihīn

«Ми звели б на Аллаха наклеп, якби по-
вернулися до вашої віри, після того як Ал-
лах врятував нас від неї. Не годиться нам 
повертатися до неї, якщо не побажає Ал-
лах, наш Господь. Охоплює наш Господь 
усе суще своїм знанням! На Аллаха ми по-
клалися! Господи наш! Розсуди поміж нами 
і нашим народом правдиво, адже Ти – най-
ліпший із суддів» [Рибалкін 2005б, 132];

у II:120:
Wa lan tardā ‘anka-l-yahūdu wa lā-n-

nas ārā hattā tattabi‘a millatahum qul ’inna 
hudā-l-lahi huwa-l-hudā wa la’in ittaba‘ta 
’ahwā’hum ba‘da-l-lazī ğā’aka min al-‘ilmi 
mā laka min allāhi min waliyyin wa lā nas īr

«Ніколи не будуть задоволені тобою ні 
іудеї, ні християни, допоки ти не підеш за 
їхнім віросповіданням. Скажи, [Мухамма-
де]: «Тільки шлях Аллаха – істинний до-
роговказ». Якщо ж ти спокусишся їхніми 
пристрастями, вже діставши [істинне] Зна-
ння, не буде тобі Аллах ні покровителем, 
ні заступником» [Рибалкін 2002, 125],

у ІІ:135:
Wa qālū kūnū hūdan ’aw nas ārā tahtadū 

qul bal millata ’Ibrāhīma h anīfan wa mā kāna 
min al-mušrikīn

«Вони (іудеї та християни [Рибалкін 
2002, 128] говорять: «Будьте іудеями чи 
християнами – підете праведним шля-
хом». Скажи, [Мухаммаде]: «Ні, [ми буде-
мо дотримуватися] віри Ібрагіма – ханіфа, 
бо він не був багатобожником» [Рибалкін 
2002, 128].

 В.С. Рибалкін вказує на те, що ханіф – 
той, хто вірує в Єдиного Бога, зрікся ідо-

лів, робить благочестиві справи, набожна 
людина. Він наголошує на тому, що у до-
ісламській Аравії так називали людей, які 
дотримувалися ритуальної чистоти, віри-
ли в Єдиного Бога, але не приєднувалися 
ні до християн, ні до іудеїв. Ханіф проти-
ставляється язичникам-багатобожникам. 
У Корані ханіфом названо Ібрагіма, релі-
гію якого відродив Мухаммад. Це слово 
з’являється в Корані в мединський період 
і виступає синонімом терміна муслім [Ри-
балкін 2002, 128]. 

У VII:89 зазначена лексема позначає 
язичників-багатобожників, у II:120 – хрис-
тиян та іудеїв, а в ІІ:135 – релігію Ібрагіма 
[EI 2003, VII, 61a].

У пізнішій та сучасній арабській мові 
слово millah досі має значення ‘релігія’, 
‘віросповідання’ та ‘релігійна громада’, 
хоча воно здебільшого вийшло з ужитку 
[EI 2003, VII, 61a].

Отже, в сучасній арабській мові зна-
чення зазначеної термінологічної лексеми, 
яка використовувалася виключно як релі-
гійний термін у значенні ‘релігія’, набуло 
суспільно-політичного відтінку ‘релігійна 
громада’ внаслідок метонімічного пере-
ходу: первинне, загальне значення слова 
було ‘конкретизоване’ та значною мірою 
‘персоніфіковане’.

У класичних тлумачних словниках 
арабської мови зазначається, що лексема 
tā’ifah (мн. tawā’if) має значення ‘частина 
(чогось)’ (al-tā’ifah min al-šay’ ğuz’ minhu; 
al-tā’ifah min al-šay’ qit‘ah minhu), ‘група 
людей’ (tā’ifah min al-nās; al-ğamā‘ah min 
al-nās) [Lisān al-‘arab; Muhtār al-sihāh]. 

У словниковій статті ‘Лісан-уль-араб’ 
(корінь twf) наводиться посилання на ран-
нього коментатора Корану Муджагіда ібн 
Джабра аль-Маккі (642 – між 718 та 722), 
який зазначив, що ‘al-tā’ifah – ‘група лю-
дей від одного чоловіка до тисячі або від 
одного та більше’ (al-tā’ifah al-rağul al-
wāhid ’ilā al-’alf wa qīla al-rağul al-wāhid 
fa ma fawqahu. В тому ж пасажі згадується 
те, що також від нього передають таке ви-
значення слова tā’ifah – це ‘щонайменше 
одна людина’ (’aqalluhu rağul). Також там 
згадується і посилання на представника 
ранньомекканської школи богослов’я Ата 
ібн Абі Рабаха (помер у 732 або 733), який 
визначив значення цієї лексеми як ‘щонай-
менше два чоловіки’ [Lisān al-‘arab].
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У Корані це слово у своєму первин-
ному значенні ‘група людей’, ‘деякі 
(люди)’ зустрічається 24 рази [Mu‘ğam 
1988, 547–548].

Так, у ІІІ:69:
Waddat tā’ifatun min ’ahli-l-kitābi law 

yudillūnakum wa mā yudillūna ’illā ’anfusa-
hum wa mā yaš‘urūn

«Дехто з людей (Святого) Письма (тоб-
то іудеї) хотів звабити вас із правдивого 
шляху. Та вводять в оману вони тільки 
самі себе, але не відають про це» [Рибал-
кін 2002, 178];

у LXI:14:
Yā ’ayyuhā-l-lazīna ’āmanū kūnū ’ans āra-

l-lāhi kamā qāla ‘Īsā bnu Maryama li-l-
hawāriyyīna man ’ans ārī ’ilā-l-lāhi qāla-l-
hawāriyyūna nahnu ’ans āru-l-lāhi fa āmanat 
tā’ifatun min Banī ’Isrā’īla wa kafarat tā’ifatun 
fa ’ayyadnā-l-lazīna āmanū ‘alā ‘aduwwihim 
fa ’asbahū z āhirīn

«О ви, котрі увірували! Будьте поміч-
никами Аллаха, як мовив Іса, син Мар’ям, 
апостолам: «Хто мої помічники у Алла-
ха?» І мовили апостоли: «Ми помічники 
Аллаха!» І увірувала одна частина з синів 
Ісраїла, і те увірувала інша частина. І Ми 
зміцнили тих, хто увірував, проти їхніх во-
рогів, і вони стали переможцями» [Крач-
ковский 1990, 457].

Отже, в зазначених аятах tā’ifah має 
спільну семантику ‘група’, ‘частина’, яка 
ще має загальний характер та не пов’язана 
з релігійними міркуваннями.

У часи пізднього Середньовіччя та в су-
часний період ця лексема набула додатко-
вого значення ‘група людей, яких об’єднує 
спільна релігійна або конфесійна приналеж-
ність’ [EI 2003, X, 116a; Munğid 1996, 475].

Таким чином, у слові tā’ifah відбулися 
семантичні зміни, які полягають у зву-
женні та ‘конкретизації’ значення поняття 
‘група’, ‘частина’ в релігійному, а згодом і 
політичному контексті.

Лексема qawm (мн.’aqwām,’aqāwim, 
 ’aqā’im,’aqāwīm [Munğid 1996, 664] зу-
стрічається в набатейських, пальмірських 
та сафаїтських написах в імені божества 
šay‘al-qawm ‘підтримка людей’. На думку 
деяких лексикографів, це слово в першу 
чергу вживається в значенні ‘люди (а саме 
чоловіки)’, оскільки у класичній арабській 
літературі qawm протиставляється nisā’ 
‘жінки’. Початково цей термін не мав зна-

чення ‘народ’. Він мав значення ‘прибіч-
ники (чоловіка)’, ‘(його) рід’. 

З вищезгаданої групи лексем, які мають 
спільну семантику ‘група (спільнота) лю-
дей’, слово qawm наводиться в Корані час-
тіше. Воно зустрічається 381 раз [Mu‘ğam 
1988, 739–746].

Вжите без означеного артикля, qawm за 
своєю семантикою відповідає англ. people 
‘люди’ [EI 2003, IV, 780b], наприклад:

у XI:61:
Wa ’ilā Samūda ’ahāhum S ālihan qāla yā 

qawmī ‘budū-l-lāha mā lakum min ’ilāhin 
ġayruhu huwa ’anša’akum min al-’ard wa 
sta‘marakum fīhā fa staġfirūhu summa tūbū 
’ilayhi ’inna rabbī qarībun muğīb

«І до самудян [Ми послали] побратима 
їхнього, Саліха. Сказав він: «Народе мій! 
Поклоняйтеся лише Аллахові: у вас не-
має жодного іншого божества, крім Ньо-
го. Він сотворив вас із землі і поселив вас 
на ній. Просіть же прощення у Нього, по-
тому покайтеся перед Ним, адже Господь 
мій – Близький і Чутливий» [Рибалкін 
2004а, 104].

У Корані вказана лексема переважно 
використовується у зв’язку з пророками, 
попередниками Мухаммада, – народами 
Ібрагіма, Лута, Нуха, тобто їх невіруючи-
ми сучасниками [EI 2003, IV, 780b], як-от:

у XXVI:105:
Kazzabat qawmu Nūhin al-mursalīn
«Народ Нуха брехунами вважав по-

сланників» [Крачковский 1990, 306];
у XI:89:
Wa yā qawmi lā yağrimannakum šiqāqī 

’an yus ībakum mislu mā ’as āba qawma Nūh in 
’aw qawma Hūdin ’aw qawma S ālihin wa mā 
qawmu Lūtin minkum bi ba‘īd

«Народе мій! Нехай розкол зі мною не 
накличе на вас гріха і не спіткає вас те, 
що настигло народ Нуха чи народ Саліха. 
І народ Лута від вас недалеко» [Рибалкін 
2004а, 107].

Отже, в Корані слово qawm вживається 
у значенні ‘люди’, ‘народ’, яке воно зберіг-
ло і в сучасній арабській мові.

Лексема hizb (мн.’ahzāb), як і’ummah, 
tā’ifah та qawm, належить до спільної те-
матичної групи слів, що відображають 
поняття ‘група людей’ (‘народ’, ‘спільно-
та’, ‘громада’). Це слово мало початкову 
семантику ‘група’, ‘група людей, які під-
тримують (когось), поділяють його ідеї та 
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готові його захищати’ [Munğid 1988, 131]. 
Також hizb має значення ‘частина’. Згодом 
згадане слово почало позначати поняття 
‘частина Корану’, а також ‘збірка моли-
тов’, яке випливає з його попереднього 
значення. Можливо, релігійна семантика 
терміна hizb була запозичена з ефіопської 
мови, оскільки в арабській мові дієслово 
hazaba використовується у значенні ‘вра-
зити (про печаль, горе, нещастя)’ [EI 2003, 
III, 513a; Munğid 1996, 131].

В Корані hizb зустрічається 20 разів 
[Mu‘ğam 1988, 253].

Наприклад, у V:56:
Wa man yatawalla-l-lāha wa rasūlahu 

wa-l-lazīna āmanū fa ’inna hizba-l-lāhi hum 
ul-ġālibūn

«Ті, хто прагне заступництва і дружби 
Аллаха та Його Посланця, хто увірував, 
воістину – прихильники Аллаха. Вони 
і здобудуть перемогу» [Рибалкін 2004г, 
97–114].

У “Коментарі” двох Джалалів зазна-
чається, що денотатом ідіоми hizb ’allāh є 
‘віруючі’ (букв. ‘прибічники Аллаха’ (hizb 
’allāh ’atbā‘hu)) [Tafsīr al-Ğalālayn];

у XXXV:6:
’Inna-š-šayt āna lakum ‘aduwwun 

fatattahizūhu ‘aduwwan ’innamā yad‘ū 
hizbahu li yakūnū min ’as hābi-s-sa‘īr

«Воістину, сатана вам ворог, тож вва-
жайте його ворогом! Він кличе свою пар-
тію, щоб вони стали мешканцями вогню» 
[Крачковский 1990, 356]. У “Коментарі” 
двох Джалалів вказується на те, що фразе-
ологізм hizb šaytān позначає тих, хто зрікся 
Господа та пішов за Сатаною (hizb šaytān 
’atbā‘uhu fī al-kufr) [Tafsīr al-Ğalālayn];

у XXX:32:
Min al-lazīna farraqū dīnahum wa kānū 

šiya‘an kullu hizbin bi mā ladayhim farihūn
«З тих, котрі розділили свою релігію та 

стали партіями. Всяка група радіє тому, що 
у неї» [Крачковский 1990, 335]. 

У “Коментарі” Ібн Касіра пропонується 
таке тлумачення слова в цьому аяті:

«Іудеї, християни, зороастрійці, ідоло-
поклонники та вірні інших фальшивих ре-
лігій, окрім мусульман» [Tafsīr Ibn Kasīr];

у XXXVIII:11:
Ğundun mā hunālika mahzūmun min al-

’ahzāb
«Військо, яке там, – розбите, з усіх пар-

тій» [Крачковский 1990, 372]. 

У “Коментарі” двох Джалалів вказу-
ється на те, що в цьому аяті під терміном 
al-’ahzāb маються на увазі народи, які ви-
ступали проти своїх пророків (до Мухам-
мада) та яких скорили та погубили. ğund 
(мн. al-’ağnād) тут виступає як їхній епітет 
(народи, які ворогували з посланниками 
Божими, порівнюються з арміями ворогів, 
які були переможені та знищені) [Tafsīr al-
Ğalālayn];

у XXXVIII:13:
Wa Samūdu wa qawmu Lūtin wa ’as hābu-

l-’Aykati ūlā’ika-l-’ahzāb
«Та Самуд, та народ Лута, та мешкан-

ці аль-Айки – всі ці партії» [Крачковский 
1990, 372]. Зазначимо, що цей аят є змісто-
вим продовженням XXXVIII:12:

Kazzabat qablahum qawmu Nūh in wa ‘ādun 
wa fir‘awnu zū-l-’awtād

«До них вважали це брехнею народ 
Нуха, та Ад, та Фіраун, який мав кілки» 
[Крачковский 1990, 372].  

У “Коментарі” двох Джалалів йдеться 
про те, що лексема al-’ahzāb тут позначає 
плем’я самудитів, народ Лута та мешкан-
ців аль-Айки (народ Шуайба). В наступно-
му аяті (XXXVIII:14):

’In kullun ’illā kazzaba-r-rusula fa h aqqa 
‘iqāb

«Всякий вважав брехунами посланни-
ків, та справдилася Моя кара» [Крачков-
ский 1990, 372].

Думка про неодмінність Божої кари, 
яка чекає на тих, хто не увірував в послан-
ників Божих та сперечався з ними, та яка 
була розвинена в попередніх аятах, дося-
гає логічного завершення. В коментарі до 
зазначеного аята пояснюється, що ті наро-
ди, котрі не прийняли одного з пророків, 
заперечували всіх, оскільки всі вони за-
кликали до одного – єдинобожжя, та, від-
повідно, заслуговують на кару Божу [Tafsīr 
al-Ğalālayn]. Таким чином, аяти 11–14 із 
сури XXXVIII являють собою композицій-
ну єдність, де слово hizb визначається як 
ключове, на яке падає смислове наванта-
ження зазначеного коранічного пасажу.

 Отже, вживання терміна h izb у Ко-
рані переважно має релігійний відтінок, 
оскільки він має значення ‘віруючі (букв. 
‘прибічники Аллаха’)’, ‘невірні (букв. 
‘прибічники Сатани’), та ‘народи, з яких 
походили Божі пророки, яких вони не 
прий няли’. В цьому зв’язку зазначимо, що 
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 навряд чи слід вважати переклад вказаного 
слова І.Ю. Крачковським як ‘партія’ (‘пар-
тія Аллаха’) в V:56 таким, що розкриває 
істинну суть терміна h izb, оскільки його 
сучасне значення ‘партія’ має виключно 
політичну конотацію та може викликати у 
сучасного читача неадекватну асоціацію з 
назвою ліванського шиїтського військово-
політичного руху «Хізбуллах» [Крачков-
ский 1990, 109].

Слово ša‘b (мн. šu‘ūb) зустрічається в 
Корані лише один раз [Mu‘ğam 1988, 486].

У XLIX:13:
Yā ’ayyuhā-n-nāsu ’innā halaqnākum min 

zakarin wa ’unsā wa ğa‘alnākum šu‘ūban wa 
qabā’ila li ta‘ārafū ’inna ’akramakum ‘inda-
l-lāhi ’atqākum ’inna-l-lāha ‘alīmun habīr

«О люди! Ми створили вас чоловіком та 
жінкою та зробили вас народами і племена-
ми, щоб ви знали один іншого. Але ж най-
благородніший з вас перед Аллахом – най-
благочестивіший. Воістину, Аллах – зна-
ючий, відаючий!» [Крачковский 1990, 423].

У “Коментарі” двох Джалалів зазнача-
ється, що ša‘b – найбільша одиниця пле-
мінної структури (’a‘lā tabaqāt al-nasab). 
šu‘ūb поділяються на qabā’il (одн. qabīlah), 
які в свою чергу підрозділяються на ‘amā’ir 
(одн. ‘imārah), а вони – на butūn (одн. batn). 
butun містять в собі декілька’afhāz (одн. 
fahz), а вони поділяються на fasā’il (одн. 
fasīlah). Як приклад наводиться традицій-
на генеалогія одного з арабських племен:

Huzaymah –ša‘b
Kinānah – qabīlah
Qurayš – ‘imārah
Qus ayy –batn
Hāšim – fahz 
al-‘Abbās – fasīlah [Tafsīr al-Ğalālayn].
У “Коментарі” Ібн Касіра наголошуєть-

ся на тому, що ša‘b – більш загальне по-
няття, аніж qabā’il (одн. qabīlah). Ібн Касір 
також вказує на те, що «вважається, що 
під терміном šu‘ūb (одн. ša‘b) маються на 
увазі неарабські народи (butūn al-‘ağam), 
a під qabā’il – арабські племена (butūn al-
‘arab)», також як і al-’asbāt – «коліна ізраї-
леві» (butūn banī isra’īl) [Tafsīr Ibn Kasīr].

В доісламській Південній Аравії цей 
термін (який графічно виражався письмом 
муснад як s‘b) мав значення ‘одиниця со-
ціальної організації, яка традиційно отри-
мала назву ‘плем’я’’. Південноаравійський 
s‘b був з одного боку протилежністю ‘sr 

(араб. ‘ašā’ir), яке використовувалося осі-
лими мешканцями Південної Аравії на 
позначення кочових бедуїнів Центральної 
Аравії, а з іншого боку – до byt (родини, 
яка базувалася на дійсній або гаданій спо-
рідненості) в межах південноаравійської 
осілої культури. Перша дихотомічна група 
знаходилася в ужитку в арабській мові аб-
басидського періоду. Аль-Джахиз у трак-
таті «Про тюрків» визначає šu‘ūb al-‘ağam 
як ‘спільноти осілих іранців’, на протива-
гу ‘ašā’ir al-‘arab ‘кочівники Центральної 
Аравії’ [посилання на аль-Джахиза в EI 

2003, IX, 151a]. Південноаравійський s‘b 
не ґгрунтувався на спорідненості; він був 
штучною функціональною одиницею, яка 
не мала чітких меж. У державі Маїн цей 
термін позначав державу, складові якої 
мали назву ’hl. Можливо, що в деяких ви-
падках він позначав групу, яка базувалася 
на професійній або релігійній основі (у 
IV ст. єврейська громада в хім’ярітській 
державі отримала назву s‘b). Але він за-
стосовувався також і в загальному зна-
ченні ‘територіально визначена спільнота, 
яка займалася сільським господарством 
і функціональна єдність якої полягала в 
спільній відповідальності за систему іри-
гації в певному районі. Виокремлюючою 
рисою цих територіальних груп було во-
лодіння ‘містом’ hgr як центром торгівлі, 
общинних справ та релігійного культу [ЕІ 

2003, IX, 151a].
Як і ša‘b, лексема qabīlah зустрічаєть-

ся один раз у формі множини (qabā’il) у 
 LXIX:13 (див. вище) [Mu‘ğam 1988, 673]. 
Вона позначає велику споріднену групу, 
члени якої вважають, що вони походять від 
одного спільного пращура, та яка загалом 
визначається як плем’я [EI 2003, IV, 334a]. 
Зазначене слово є дериватом арабського 
кореня q-b-l; утворене від нього дієслово 
qābala має значення ‘зустрічати’, ‘зустрі-
чатися віч-на-віч’. Коранічна семантика 
цього слова аналізується в попередньому 
пасажі (ša‘b – див. вище). 

До третьої семантичної групи належать 
такі лексичні одиниці:

dulah;
qutr.
Спільність формування сучасних зна-

чень зазначених лексем полягає в тому, що 
в першій із них, як згадувалося вище, від-
бувся семантичний перехід від первинного, 
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узагальненого значення ‘майно’, ‘(військо-
ва) здобич’ до ‘держава’ шляхом метоні-
мії. Інша лексема з вищенаведеного ряду 
набула сучасного значення ‘країна’ анало-
гічно до першої лексичної одиниці. Однак 
вона зустрічається в новому семантичному 
оформленні лише починаючи з XIX ст. 

 Слово dūlah ‘майно’, ‘здобич’ у Кора-
ні зустрічається лише один раз [Mu‘ğam 
1988, 336].

У LIX:7:
Mā ’afā’a-l-lāhu ‘alā rasūlihi min ’ahli-l-

qurā fa li-l-lāhi wa li-rasūlihi wa li zī-l-qurbā 
wa-l-yatāmā wa-l-masākīni wa bni-s-sabīli 
kay lā yakūna dūlatan bayna-l-’aġniyā’i min-
kum wa mā ātākumu-r-rasūlu fa huzūhu wa 
mā nahākum ‘anhu fantahū wattaqū-l-lāha 
’innā-l-lāha šadīdu-l-‘iqāb

“Те, що дав Аллах як здобич посланни-
ку Своєму від мешканців селищ, – те нале-
жить Аллаху, та посланнику, та близьким, 
та сиротам, та бідним, та подорожанину, 
щоб не було воно поділене між багатіями 
вашими. Те, що дарував вам посланник, те 
беріть, а те, що він вам заборонив, від того 
утримайтеся. Та бійтеся Аллаха, адже кара 
Його сильна!” [Крачковский 1990, 452]. 

У тлумачному словнику арабської мови 
“Лісан аль-араб” зазначається, що видат-
ний представник куфійської граматичної 
школи аль-Фарра’ (бл. 761–822) вказував 
на те, що з усіх, хто вимовляв зазначену 
лексему як dulah, лише коментатор Корану 
ас-Суламі (937 чи 942–1021) вживав варі-
ант dawlah, з чого випливає, що паралель-
но вживалися обидва фономорфологічні 
варіанти цього слова. На думку визначного 
арабського граматиста, дослідника Корану 
та правознавця Абу Убайда (бл. 770–838) 
та славетного граматиста аз-Заджжаджа 
(бл. 844–923), dūlah має значення ‘річ, яка 
переходить від одного до іншого (’ism li-
š-šay’ allāzī yаtadāwal bihi bi-‘aynihi)’, а 
dawlah – ‘перехід (майна, здобичі) (назва 
дії –al-fi‘l)’. Також встановлюється така 
семантична різниця між вказаними фоно-
морфологічними варіантами цього слова:

 dūlah ‘майно’ – dawlah ‘здобич’
У “Лісан аль-Араб” згадується те, що 

великий арабський філолог та лексикограф 
Ібн ас-Сіккіт (бл. 802–858) посилається на 
уславленого басрійського граматиста та 
філолога Юнуса ібн Хабіба (бл. 708–798), 
який, трактуючи слово dūlah у  зазначеному 

аяті, в свою чергу посилається на відомого 
читця Корану Абу Амра Заббана ібн-аль-
Ала (помер бл. 770), якого вважають засно-
вником басрійської граматичної школи. На 
його думку, dūlah (з огласуванням літери 
dāl «даммою») вживається у значенні ‘май-
но’, а dawlah (з огласуванням літери dāl 
«фатхою») – ‘(військова) здобич’ (ad-dūlah 
(bi-d-damm) fi-l-māl wa-d-dawlah (bi-l-fath) 
fi-l-harb). Останній також посилається і на 
раннього арабського граматиста та читця 
Корану Ісу ібн Умара (помер у 766), який 
вважає, що ця лексема вживається як у 
першому, так і в другому значенні [Lisān 
al-‘arab]. 

У “Лісан аль-араб” та “Мухтар ас-си-
хах” наводиться і друге значення цього сло-
ва – ‘перемога’: dawlah fī-l-harb ’an tudāl 
’ihdā al-fi’atayn ‘alā al-’uhrā «Перемога на 
війні – це перемога однієї зі сторін над ін-
шою» та зазначається, що дериватом вка-
заної лексеми є’idālah ( як синонім наво-
диться – al-ġalabah) – масдар відіменного 
дієслова ’adāla ‘допомогти отримати пере-
могу’, ‘забезпечити перемогу’.

В тій же словниковій статті наводяться 
приклади вживання зазначеного дієслова: 

’adālana ’allāh min ‘aduwwina ‘Аллах 
допоміг нам отримати перемогу’,

’allāhumma ’adilnī ‘alā fulān wa ns urnī 
‘alayhi ‘О Аллах! Допоможи мені пере-
могти (когось)!’ [Lisān al-‘arab, Muhtār al-
s ihāh].

Слово dawlah також має значення ‘пе-
рехід від одного стану до іншого’; тут воно 
виконує функцію масдара дієслова dāla 
‘переходити від одного стану до іншого, 
змінюватися’ [Lisān al-‘arab, Мunğid 1996, 
230]. У тлумачному словнику арабської 
мови “аль-Мунджид” наводяться прикла-
ди його вживання у цьому значенні: dālat 
lahu al-dawlah ‘Його супроводжував успіх, 
потім його спіткала невдача’ та al-dahr du-
wal ‘Часи швидко змінюються’ [Мunğid 
1996, 230].

Слово dulah в зазначеному аяті вико-
ристовується у значенні ‘майно, власність, 
яка переходить від одного до іншого’.

У “Коментарі” Ібн Касіра зазначається, 
що тут ця лексема вживається у значен-
ні ‘здобич’ (al-fay’). У “Коментарі” двох 
Джалалів вона також інтерпретується в зна-
ченні ‘здобич’ (al-fay’, dawlah mutadāwal) 
[Tafsīr Ibn Kasīr, Tafsīr al-Ğalālayn].
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Якщо розглядати dūlah як фономорфо-
логічний варіант слова dawlah (за умови, 
що обидва варіанти паралельно реалізову-
валися в класичній арабській мові з однако-
вою семантикою), то перехід значення цієї 
лексеми від ‘здобич’ (майно, власність) до 
сучасного ‘держава’ шляхом метонімії ви-
дається цілком логічним, оскільки поняття 
‘держава’ було пов’язане з власністю та 
володінням нею (пор. етимологію слова 
‘держава’) [Сівков 2002б, 25–29].

Таким чимном, лексема отримала такий 
семантичний розвиток:

‘здобич’, ‘перемога’ (нетермінологі-
зоване значення) → сучасн. ‘держава’ 
 (термін).

Слово qutr (мн.’aqtār) ‘країна’ в Корані 
вживається у своєму первинному значенні 
‘бік’, ‘сторона’ 2 рази [Mu‘ğam 1988, 695]. 

Наприклад, у XXXIII:14:
 Wa law duhilat ‘alayhim min ’aqtārihā 

summa su’ilū-l-fitnata la ’atawhā wa mā 
talabbasū bihā ’illā yasīran 

«А якщо б до них увійти з різних боків 
селища, а потім спитати про повстання, то 
вони б зійшлися на цьому та залишалися 
б там тільки трохи» [Крачковский 1990, 
344].

Ібн Касір зауважує, що в контексті цьо-
го аята зазначена лексема вживається у 
значенні ğānib ‘сторона’ [Tafsīr Ibn Kasīr].

У LV:33:
Yā ma‘šara-l-ğinn wa-l-’ins ’in istata‘tum 

’an tanfuzū min ’aqtāri-s-samawāti wa-l-
’ard i fa-nfuzū lā tanfuzūna ’illā bi sultān

«О сонм джинів та людей! Якщо може-
те проникнути за межі небес та землі, то 
пройдіть! Не пройдете ви інакше, як з вла-
дою» [Крачковский 1990, 439].

Ібн Касір пояснює слово qutr у контек-
сті даного аята як ‘напрямок’, ‘сторона’ (lā 
an-nufūza ‘an hukmi-hi fī-kum ’aynama zaha-
btum ’uhīta bikum ‘Ви не зможете уникнути 
волі Аллаха. Де б ви не були, вона охоплює 
вас’) [Tafsīr Ibn Kasīr].

Перехід від ‘сторона’ до ‘країна’, який, як 
це згадувалося вище, відбувся в семантич-
ній структурі зазначеної лексеми у XIX ст., 
спостерігається і в інших мовах світу (пор. 
етимологію укр. країна, рос. страна та 
англ. country, land) [Сівков 2002б, 25–29].

Таким чином, зазначена лексема за-
знала семантичної зміни від: ‘сторона’ 
(нетермінологічне абстраговане поняття) 

до →‘країна’ (конкретизоване уособлення 
поняття ‘сторона’).

Арабське слово malik (мн. mulūk), як 
і давньоєвр. melekh та арамейськ. malkā, 
походить від давньосеміт. кореня m-l-k із 
загальною семантикою ‘володіння’, який 
набув значення ‘правління’, ‘уряд’ шля-
хом семантичного розширення [EI 2003, 
VI, 261a]. Як титул правителя цей тер-
мін зустрічається в доісламських написах 
Південної Аравії та окраїн Сирійської пус-
телі [EI, VI, 261a; Сівков 2003б, 20–22]. У 
Корані ця лексема вживається в значенні 
‘володар’ 15 разів [Mu‘ğam 1988, 848].

У коранічній семантиці цієї лексеми ви-
діляються два напрямки реалізації поняття 
‘володар’:

1. ‘Цар’, ‘правитель’ (персоніфікація по-
няття ‘володар’). Так, у Корані згадуються 
історичні та легендарні правителі (серед 
них Фараон та Саул) [EI 2003, VI, 261a].

Наприклад, у II:247:
Wa qāla lahum nabiyyhum ’innā-l-lāha qad 

ba‘asa lakum Tālūta malikan qālū ’annā yakūnu 
lahu-l-mulku ‘alayna wa nahnu ’ahaqqu bi-l-
mulki minhu wa lam yu’ta sa‘atan min al-māli 
qāla ’innā-l-lāha stafāhu ‘alaykum wa zādahu 
bastatan fī-l-‘ilmi wa-l-ğismi wa llāhu yu’tī mu-
lkahu man yašā’u wa llāhu wāsi‘un ‘alīm 

«Їхній пророк сказав їм: “Аллах уже 
послав вам Талута царем”. Вони сказа-
ли: “Як може він панувати над нами, коли 
в нас більше прав на владу, ніж у нього, 
і йому не дано досить багатств?” Він від-
повів: “Аллах віддав йому перевагу над 
вами, наділивши його достатком у знанні 
та силі. Аллах дарує Свою владу кому по-
бажає”. Аллах Усюдисущий, Всезнаючий» 
[Рибалкін 2002, 156].

У контексті цього аята йдеться про ізра-
їльського царя Саула. В.С. Рибалкін вказує 
на те, що семантика імені Талут походить 
від кореня t-w-l ‘бути високим’. Біблійного 
Саула тут названо Талутом тому, що він 
був велетенським на зріст. Крім того, ім’я 
Талут утворено за такою парадигмою, як 
співзвучну римовану пару до імені Джалут, 
що є зручним і типовим для усних перека-
зів [Рибалкін 2002, 156].

у XII:50:
Wa qāla-l-maliku ’tū bihi fa lammā ğā’a-

hu-r-rasūlu qāla-rği‘ ’ilā rabbika fa s’alhu 
mā bālu-n-niswati-l-latī qata‘na ’aydiyahun-
na ’inna rabbī bi kaydihinna ‘alīm 
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«Цар повелів: «Приведіть його до 
мене!» Коли до [Йусуфа] прийшов по-
сланець, він сказав: «Повертайся до свого 
пана і запитай його, що сталося з жінками, 
які порізали собі руки. Адже Господь мій 
добре знає про їхні підступи» [Рибалкін 
2004б, 83].

В зазначеному аяті malik позначає титул 
фараона (царя єгипетського).

2. ‘Господь’ (одне з імен Аллаха).
Наприклад, у LIX:23:
Huwa l-lāhu-l-lazī lā ’ilāha ’illā huwa-l-

maliku-l-quddūsu-s-salāmu-l-mu’minu-l-mu-
hayminu-l-‘azīzu-l-ğabbāru-l-mutakabbiru 
subh āna llāhi ‘ammā yušrikūn

«Він – Аллах, немає божества, 
окрім нього, Цар, Пресвятий, Мир, 
Вірний, Охоронник, Великий, Могутній, 
Звеличений; хвала Аллаху, Він вище того, 
що вони надають Йому у співучасники» 
[Крачковский 1990, 453].

Згідно з ісламською концепцією епітет 
al-malik ‘Цар’, ‘Володар Небес та Землі’ 
належить виключно Господу. З цього по-
гляду халіфу – керівнику громади вірую-
чих – було надано право вершити Божу 

владу, хоча сама влада, а також царський 
титул належать лише Йому. Відповідно, 
претензії людини на цей титул вважалися 
ганебними рисами нечестивої влади, не 
зміну якій мала прийти система правління, 
яка б відповідала канонам ісламу. З цього 
часу термін malik ‘цар’ ототожнювався зі 
світською владою, на противагу halīfah 
‘халіф’ та’imām, які були пов’язані з таки-
ми рисами, як праведність та благочестя. 

Ібн Касір вказує на те, що ця лексема 
має значення ‘володар всього сущого’ (al-
mālik li ğamī‘i al-’ašyā’) [Tafsīr Ibn Kasīr].

Таким чином, у результаті розгляду 
вживання зазначенного слова робиться 
висновок, що воно вживається як у са-
кральному (одне з імен Аллаха), так і ві-
домому термінологічному значенні ‘цар’, 
‘правитель’ (іноземних народів (нему-
сульман)).

Отже, з аналізу коранічної семанти-
ки досліджуваних лексем випливає, що 
вони ще не використовувалися як адміні-
стративно-політичні терміни і тому ще не 
набули своїх класичних термінологічних 
значень (за виключенням malik).
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– Тату!.. Що там за люди пливуть?
– То здалека. Орловські. Руські люди, з 
Росії пливуть.
– А ми хто? Ми хіба не руські?
– Ні, ми не руські... Прості ми 
люди, синку...
ХАХЛИ, ТІ, ЩО ХЛІБ ОБРОБЛЯЮТЬ...

Довженко О. Зачарована Десна. – 
К., 1957. – С. 39–40.

1. Після публікації детальніших карт 
Центральної та Східної Європи в масі назв 
слов’янської топонімії було здійснено по-
слідовний фронтальний пошук неслов’ян-
ських елементів – з метою впорядкування 
стратиграфічної схеми її основних етно-
мовних складників. Одержана значна база 
даних істотно збагатила наукові уявлення 
як про матеріальний склад і тематику, так і 
про часову послідовність (зокрема, в Укра-
їні) пластів назв різного походження: до-
індоєвропейських, іранських, кельтських, 
іллірійських, римських, германських, 
слов’янських та алтайських [Тищенко 
20031, 20032, 20041, 20042].

Новиною стало виявлення помітної 
кількості монгольських і ширше – алтай-
ських місцевих назв у Центральній Єв-
ропі – у вигляді окремих вкраплень, груп 
топонімів, загущень і навіть цілих мон-
гольських тополандшафтів, як-от у Північ-
ній Чехії, Саксонії або Тюрингії (!). Саме 
унікальний масив саксонських ойконімів з 
початковим Zsch- став ключем до розумін-
ня сотень інших гунських і аварських назв 
Європи. Ці пласти вражають своїми розмі-
рами й насиченістю даних. У повній згоді 
з історичними відомостями, вони сягають 
на заході Північного моря й Каталаунських 
полів, а на сході – переходять у безкраї єв-
разійські степи. Найдалі на північ висунута 
литовсько-білоруська група типових назв: 
Tabariškes, Turčialiai, Жупраны, Желігава, 
Буяны, Ардашы – та російські Шелехово, 
Унеча (3 назви) і низка назв від основи Ха-
зар- по р. Оці. Найпівденнішими є Обрша-
ни і Бояни у Македонії та Бояни, Бояново, 
Обориште у Болгарії. 

Розпізнати монгольські топооснови 
вдається, за наявності відповідної мовної 
підготовки, завдяки звуковій характернос-
ті назв, зокрема присутності сполучень 
складів з приголосними ж, х, г, л, а також 
відмінній морфологічній структурі, яка по-
мітна на фоні навколишньої основної маси 
слов’янських, германських чи інших топо-
німів (у деяких випадках вдається навіть 
виділити окремі граматичні морфеми). З 
іншого боку, загущення назв добре відпо-
відає відомим історичним центрам трива-
лої монгольської присутності V–VIII ст. 
у Європі (Паннонія, Моравія) або являє 
собою групи периферійних архаїзмів на 
крайніх межах поширення монгольських 
протодержавних утворень.

2. Семантичний аналіз упізнаваних 
монгольських топооснов та їхніх виявле-
них у процесі пошуку варіантів дозволив 
розподілити їх на кілька цілком конкрет-
них тематичних груп, а саме:

– етнофорні основи: хин-/гун-/ун-; 
обр-/авр-/olber-; мого(л)-; кидань-/ки-
тай- “кидань”; туран-; козар-; татар-;

– політофорні основи: каган-/кохан- 
“каган”; орда- “військо, орда”; желех-
/жолх- “викуп”; жашк-/шашк- “влада, 
уряд; ясак”; с(о)лот-/слат-/сургут- “да-
рунок з військової здобичі”; жуп-/шеп- 
“жупа, округ”; жупан- “каганський на-
місник на чолі жупи”; халх-/chełch- “щит, 

 К.М. Тищенко

АНТИ І ХОХЛИ – 
ГУНСЬКІ НАЗВИ-РОВЕСНИЦІ

Мал. 1. “Спілка з гунами. V ст.”. Поштова 
марка Ю. Логвина, 2003
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Анти і хохли – гунські назви-ровесниці

 заслон, захист, протекція”; хем- “межі, 
рамки”; бан- “район”; хур- “хурал, курул-
тай”; джерґе- “черга, шерега; джирґа”; би-
рич- “податківець”; хоруж-/chorąż- “хо-
рунжий, прапороносець”;

– антропофорні основи: баламут- 
“буйна людина, підбурювач, спокусник”; 
шпан-/espen- “пан” (з аварського жупан-); 
боян- (апелятив “бай” та ім’я аварського 
кагана, який правив протягом 60 років – у 
570–630 рр.); 

– прагмафорні основи: табор-, шатр-, 
хомут-, теліг-, канчуґ-, корог- “корогва”; 
кум(г)ан ‘глек’, хол- ‘гріти’ (основа слів 
холява і холошні), хота(н)-/хоту(н)- “загін, 
хлів; мури міста; місто, група юрт”; xubi- 
“частка, пай”; хеб- “зразок, копил”; жох- 
“дрібний”; жижиґ- “малий”; хобта- “роз-
логий, привільний”, джерен- “край, схил, 
берег”, маньчж. чикин- “берег річки коло 
самої води, урвище, яр” [СС, ІІ, 391].

Як правило, монгольські назви в топо-
ландшафтах оточені семантично пов’яза-
ними з ними слов’янськими назвами (а на 
заході – германськими), як-от укр. Заліжці, 
Закрівці, Дуліби, з основами Таль- “заруч-
ник, полонений”, Которá- “війна, битва”; 
чеські Kotora-, Tabor-, Cholunná, Vlastiboř 
“влада аварів”, Ratiboř “битва з аварами”; 
польські Kotora, Uniesław “слава гунів”, 
Unieradz “рада гунів”, Uniegoszcz “гун-
ський гість”; німецькі Ries- “велетень”, 
Hünfeld “гунське поле”, Hünstette “гунські 
стоянки”, Hauneck “гунський куток” (всі – 
неодноразово).

3. Сама географія цих алтайських то-
понімів, масово поширених на Заході, якраз 
і виключає їхнє пізнє датування XIII ст., 
тобто часами Батиєвої навали. У тих ви-
падках, коли певним монгольським топо-
німам України (або й апелятивам) відпові-
дають однокореневі географічні  назви  на  
Заході  (іноді навіть з однаковими форман-
тами), їх належить датувати IV– VIII ст., 
тобто часом гунського перебування у Єв-
ропі та пізнішого Аварського каганату. 
Як з’ясувалося, це стосується частини 
словникових монголізмів, досі традицій-
но пов’язуваних з навалою 1240-х років. 
Неспростовні західні аналогії (лужицькі, 
словінські, кашубські) дають нам підстави 
вперше пов’язати з ранніми гунсько-авар-
ськими впливами такі слова, як табір, ша-
тро, хомут, канчук, баламут, бирич, кага-

нець, холошні, холява, хохол, – поряд з уже 
визнаними давніми монголізмами корогва, 
теліга, курінь, мерин, пан (<шпан<жу-
пан), богатир, ура [пор. Фасмер; Brückner; 
Popowska; ЕСУМ; ЕУЗ, 701].

Окремо варто уточнити етимологію 
давньої назви сільського світильника – ка-
ганець, каганчик, поширеної від україн-
ської до лужицьких мов, а з-поміж пів-
деннослов’янських – лише у болгарській. 
Як відомо, тут “щодо дальшої етимології 
єдиної думки немає” [ЕСУМ, ІІ, 337]. Слід 
гадати, що слово каганець походить з того 
ж алтайського першоджерела, що й кума-
нець. М. Фасмер, на відміну від ЕСУМ, 
усе ж згадує про чув. kəgan “ручка на 
посудині”, але вважає це значення над-
то далеким [Фасмер, ІІ, 155]. Однак пря-
ме значення слова каганець “лойовий 
глиняний світильник” добре відповідає 
кримтат., чагат., аз., караїм. kumγan “ку-
холь для води”, рос. діал. кулган, дисимі-
льоване з кунган [там само], звідки крок до 
*коган, чув. kəgan і чи не найважливішого 
доказу правильності наших міркувань – 

Мал. 2. Лемко у кожусі й холошнях
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чес. kahan “горщик” (!) [Brückner 1976, 
213], етимологізувати яке далі А. Брюкнер 
не береться. Таким чином, народно-ети-
мологічне переосмислення цього алтаїзму 
і пов’язання його з уже знайомою назвою 
каган сталося ще у чехів, звідки, очевид-
но, й запозичене до української із зменшу-
вальним суфіксом як каганець, тобто, спо-
чатку, *“горщичок”. Пор. також маньчж. 
ҳумған “глек, посудина”, письм.-монг. xu-
mxan “кухоль, посудина”, монг. хумх “глек, 
банка”, дтюрк. qumγan “посудина для 
води” [СС, І, 477]. З цього східного лек-
сичного гнізда походить і укр. куманець 
‘глиняний полив’яний глечик’.

4. Та сама географія поширення влас-
тива і для укр. холява, рос. халява, пол. 
cholewa, влуж. cholowa, нлуж. chólowa ‘хо-
лошня, панчоха’: згідно з М. Фасмером – 
“неясне” [Фасмер, IV, 220, 259]. Україн-
ське слово поєднує два значення – рос. 
голенище і штанина, тобто укр. холош-
ня. З останнього походить угорс. harisnya 
‘панчоха’, а в угорців-секлерів у Румунії 
‘вовняні штани’ [Brückner 1976, 182]; те 
саме і в укр. лемк. [kô΄lôš,n,î], див. мал. 2 
[Лешка… 1998, 274]. З алтайських лексич-
них аналогій і можливих прототипів варто 
вказати на маньчж. ҳалги- ‘обмотувати, 
в’язати, вкривати’, ҳалу ‘сіть, торба, кап-
шук’, ғулҳа ‘чоботи’ (!), – NB з монголь-
ської і ҳалҳа(н) ‘чоботи’ (!), саме з якого 
поясниме чергування х/ш у слові холошня 
[СС, І, 170, 460], а з іншого боку – маньчж. 
ҳалуқу ‘штани (теплі, ватяні)’ і чжурчжен. 
hāh-lâh-k‘ù ‘штани’ – з п.-монг. xalaγa, 
монг. халаа- ‘зігрівати’ [СС, І, 460], – що 
задовільно пояснює весь подальший роз-
виток обох значень.

5. Так само за характером свого геогра-
фічного поширення (зі значною представ-
леністю на Заході) до описаної групи слів 
належать апелятив і топонімічна основа 
хох(о)л-, хах(о)л-:

– в Україні з очевидних причин зне-
важливої конотації ця топооснова мало-
продуктивна; не виключено, що з нею 
якось пов’язані ойконіми Хохонів ІФ (пор. 
кашубс. xaxłón “голота”) [Popowska 1998, 
100], Хохітва Кв, Хухра См (з ротацизмом); 
натомість апелятивна лексема регулярно 
присутня тут у розмовній сфері мовлення;

– у Словаччині це єдина назва Cho-
cholná; 

– у Чехії однокореневих назв біль-
ше (6) – Chacholice, Chuchel, Chuche-
lna, Chuchelná, Chocholatá Lhota, гора 
Chochlouš під Табором;

– у Польщі ці назви найчисленніші 
(15) – Chachalnia, Chochłów, Chochołów 
(2), Chochorowice (з типовим для окремих 
тюркських діалектів ротацизмом [Менгес, 
134]), Chochół (2), Chechło (4), Chechłowo, 
Chechły (3);

– у Росії це назви с. Хохловка Брянс. 
(з гунського тополандшафту навколо 
р. Унеча “гунська”), с. Хохловка і Хохлово 
Смол. – порівняно недалеко від сіл Желю-
хово, Шелеговка, Моготово.

Традиційно прізвисько хохол пов’язу-
ють з “чуприною, чубом”, відзначаючи, 
що саме слово відоме у польській, чеській 
мовах і “на Руси” [Brückner 1976, 181]. По-
ширення слова точніше окреслює М. Фас-
мер: “рос., укр., блр., чес., слц., пол., 
влуж., нлуж., полабс.” [Фасмер, IV, 272]. 
Оскільки слово невідоме в усіх південних 
слов’ян, отже, воно навряд чи походить з 
праслов’янського фонду, а скоріше є за-
позиченням. Детальнішу інформацію про 
вжиток цього слова у Московії початку 
XVII ст. наводить Р. Джемс у своєму слов-
нику-щоденнику 1618–1619 рр.: “χoχol, 
пол. ghїr [?]; пасмо волосся на голові, яке 
носять поляки, перси, турки й татари. 
У подібний [між собою?] спосіб вони за-
лишають кругле пасмо на голеній голові, 
на самій маківці. Для гоління татари за-
вжди носять при собі напоготові бритву 
(в латинському тексті Р. Джемса – paratam 
< дперс. parata- “сокира”, пор. укр. [то-
пір]. – К.Т.)” [Ларин 1959, 115]. Важливий 
висновок з наведеного: у списку відомих у 
Росії XVII ст. народів, що носять зачіску з 
хохлом волосся, українців немає. 

Повертаючись до етимології прізвись-
ка хохол, слід сказати, що значно імовір-
нішими видаються етимологічні зв’язки 
топооснови хохл-/хахл-/chechł- з бурятс. 
хагал-, хахал- “розрізати (уздовж); ора-
ти”, пор. письмово-монгольське xuγala- 
”розламувати”, монгольське хагала- “роз-
колювати, розривати” [СС, І, 473], – або з 
письм.-монг. xoγōla, монг. і бурятс. хоол 
“їжа, харчі” [СС, І, 406]. Звідси випливало 
б, що й відоме зневажливе прізвисько укра-
їнців хахол/хохол – прадавнє і могло б мати 
первісне забуте значення *“орач, ратай, 
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хлібороб”, або ж *“селянин-годувальник, 
постачальник харчів”. На користь такого 
пояснення служить і збережене досі польс. 
обл. [chochla] ‘черпак, полоник, велика 
ложка з довгою ручкою; її вміст’ [SJP, 76]. 
Серед пізніших запозичень з російської 
відомий і важливий саме своїм уже знайо-
мим звуковим і семантичним матеріалом 
монголізм [барахло] < монг. бараа ‘товар, 
пожитки (в дорогу)’ + хоол ‘їжа, провіант’ 
[ЕСУМ, І, 140].

6. Ця частина дослідження була допи-
сана аж тепер, коли О. Рибалко люб’язно 
уможливив нам доступ до нещодавно ви-
даних у Гданську нарисів з кашубської 
мови Г. Поповської-Таборської [Popow-
ska], де знайшлися цікаві докази щойно 
зробленого припущення.

Друга частина книги Г. Поповської (“З 
історії кашубської лексики”) містить роз-
діл “Відображення понять свої/чужі в ка-
шубській мові”, написаний на основі мов-
них фактів з семитомного словника кашуб-
ських діалектів Б. Сихти і його праці про 
кашубські назви окремих груп населення. 
Спочатку дослідниця подає детально опра-
цьовану нею класифікацію назв “своїх”: 
відетнонімні (kaszubi); за спорідненістю 
(rodóvc); за суспільними зв’язками (drëx 
“друг”; kamråt), за місцем проживання (bl-
isќi, domåci, gńåzda “дім, родина”), за від-
чуттям спільноти (našinc, svojak). Далі пе-
релічені групи назв “чужих”: нейтральні 
позначення німців (Pomorenk, ńeḿectvo) та 
їхні прізвиська (Ńeḿåšk “німчик”, Ńemra 
“німота”, Šnurk “фриц”); назви поляків з 
Центральної Польщі й переселенців (bosi 
“босі”, bosńik “босяк”, poznëkańcov́e “по-
виселенці”, тобто ті, хто зайняв будинки 
виселених); назви сполячених кашубів 
(polašëc, polåšk “полячек”); за релігій-
ною ознакою (polska v́ara “католицизм”, 
ńezbožni “некатолики”, parxuta “єврей 
(зверхньо)”); за відмінностями роду занять, 
місцевостей або говірок; за особливостя-
ми соціального статусу (boså šlaxta, pańskå 
b́eda “дрібна кашубська шляхта, fonov́e 
“шляхта (злосливо – від частки нім. von у 
прізвищах нобілів)”, nóžka-pón “людина, 
що вдає пана, зверхній до своїх”). І далі се-
ред слів “цілком апелятивного характеру” 
дослідниця називає реальну назву кашубс. 
XAXÓŁ “бідний селянин, господар у злид-
нях”, xaxłoń, xaxalstvo “голота”, форма і 

значення яких точно відповідають зробле-
ному нами вище припущенню. 

Таким чином, засвідчене у Р. Джемса ото-
тожнення в польській “хохол = гир” ‘стри-
жений’ видається наслідком наближення 
значень ‘селянин, – голота – стрижений’.

Виявлені мовні факти добре вкладають-
ся в культурно-історичний контекст, адже 
відомо, що кочовики хоча й ставилися з 
презирством до хліборобів, проте не ви-
нищували їх. Навпаки, їхній панівний шар 
прагнув перетворити осілі рільничі племена 
на своїх підлеглих конфедератів для надій-
нішого паразитування орди. Ось колоритне 
зізнання сучасника тих подій, гуна на ім’я 
Хелхал (NB з монг. “захисник”), який був у 
469 р. воєначальником у римлян. Він каже, 
що “дасть готам землю (для поселення в 
імперії. – К.Т.), але не для них самих, а на 
користь унів (NB); що уни, не займаючись 
хліборобством, будуть, як вовки, приходи-
ти до готів і викрадати їхню їжу і що готи, 
перебуваючи в становищі рабів, працюва-
тимуть для утримання унів” [Приходнюк, 
20; переказ і контекст див.: Вольфрам, 380]. 
Важко ясніше й відвертіше висловити саму 
сутність влади степовиків над осілим ріль-
ничим етносом.

Як виглядав у житті цей стан учораш-
ніх вільних рільників, а тепер підлеглих 
конфедератів гунів і аварів та їхніх учнів-
стажистів у військовій справі – добре відо-
мо з європейських хронік, зокрема з “най-
ранішого західноєвропейського джерела 
проблеми – хроніки Фредеґара, яка відо-
бражає події початку VII ст.” [Трубачев 
2003, 392] на Майні і прилеглих землях. 
Фредеґар пише про ранніх слов’ян так: 
“Венеди були вже з давніх-давен для гунів 
(аварів. – К.Т.) befulci (“безполкові”, тоб-
то позаполкові, етимологія О. Трубачова), 
так що, коли гуни виступали проти якогось 
племені, вони стояли зімкненими лавами 
перед своїм табором, венеди ж билися, і 
якщо вони перемагали, тоді гуни виступа-
ли вперед, аби заволодіти здобиччю; якщо 
ж венедів починали тіснити, то вони зби-
ралися з силами під прикриттям гунів (!). 
Вони тому і звалися ‘безполкові’ у гунів, 
що виступали двоїсто, б’ючися перед гу-
нами”, – цит. за: [Трубачев 2003, 406].

7. Відома і гунсько-аварська (монголь-
ська) назва таких конфедератів. Як показав 
свого часу О. Попов, ранньосередньовічна 
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назва анти не є етнонімом. Згадавши про 
неслов’янський характер її морфемної бу-
дови, вчений звернув увагу на незвично ко-
роткий час її побутування – усього 80 років 
(550–630 рр.), “після чого ім’я антів цілко-
вито й назавжди зникає зі сторінок історії, 
хоча всі визнавали численність і силу цього 
племінного союзу” [Попов 1972, 85]. Впа-
дає в око практичний збіг часу побутування 
назви із згаданими роками правління авар-
ського хана Бояна. З іншого боку, відомо, 
що “Йордан розпочинав історію антів та їх-
ніх відносин з готами від IV ст.”, але О. По-
пов вважає, “що це було безперечним пере-
несенням назви на 200 років назад” [Попов 
1972, 34–35]. Оскільки у Йордана йдеться 
фактично про антсько-готсько-гунські від-
носини, ми не сумніваємося в адекватності 
даних Йордана і вважаємо їх якраз додатко-
вим і потужним аргументом на користь за-
пропонованої О. Поповим етимології назви 
анти. Як відомо, вчений першим вивів її з 
поширеного апелятива алтайських мов ant 
“клятва”, вживаного на величезних просто-
рах Євразії [Попов 1972, 36]. 

Справді, словникові дані добре засвід-
чують якнайширше побутування основи 
and-/ant- в усіх алтайських мовах від Тихо-
го океану до Середземного моря: маньчж., 
удег., нан., ульч., орок., ороц., негід., евенс. 
анда “друг”, маньчж. анда джафа “прий-
мати у друзі, укладати дружбу з клятвою”; 
тур. and ~ ant(dїn) < *anda “клятва, при-
сяга”; дтюрк. antїk- “складати присягу”; 
пис.-монг. anda “друг, товариш, побратим”; 
andaγai, andaγar “клятва, присяга”; монг. 
анд, бур. анда “друг, побратим, товариш 
(з іншого племені)” [СС, І, 42–43]. 

В такому разі назва анти мала означати 
всього лише гуно-слов’янський військовий 
союз [Попов 1972, 36], а через 200 років, 
додамо, з приходом інших монголів, – і 
союз аваро-слов’янський. Така етимологія 
ставить монгольську за походженням назву 
анти в один ряд з греко-латинським foed-
erati “союзні” або сканд. vaeringr “варяг”, 
букв. “союзник, спільник” [Попов 1972, 
37]. Висновок О. Попова вичерпно пояс-
нює синонімічне вживання Йорданом 
начебто племінних назв анти й венеди 
і надає алтайській етимології перевагу пе-
ред конкурентною іранською етимологією 
назви анти – від сскр. ántas “кінець”, ір. 
осет. ätt’ijä “ззаду” (В. Абаєв). 

Висновок про етнічну тотожність антів 
і венедів випливає, зокрема, з відомого епі-
зоду розправи готського князя з сімдесять-
ма антськими проводирями на чолі з Божем 
(*Вожем, тобто вождем: етимологія О. Тру-
бачова). Хоча в тексті Йордана чітко й од-
нозначно сказано про розп’яття вождів АН-
ТІВ, вдячні готи увічнили подію у даному за 
це своєму князеві прізвиську ВІНІТ-АРІЙ, 
тобто “переможець венедів”. Варто додати, 
що етнонім венеди німці вживають досі: 
Wenden, Winden ‘серболужичі’, натомість 
топооснова Ant-, And-, як виявлено, була 
масово вживаною в минулому. Істотним ар-
гументом на користь алтайської етимології 
антів є український топонімний матеріал, 
де серед інших існує назва с. Антикú См 
(NB: біля с. Кагань і Антонівка під Путив-
лем), яка поморфемно відповідає згаданому 
дтюрк. antїk- “складати присягу”. 

З іншого боку, існують також прямі свід-
чення сучасників ранніх слов’ян про то-
тожність назв анти і склавіни. Так, згідно 
з Прокопієм Кесарійським, “навіть ім’я (у 
склавінів і антів) було спочатку одне, бо в 
давнину обидва племені звалися спорами, – 
гадаю, тому, що вони [слов’яни] населяють 
землю, розташовуючи житла розкидано. 
Саме тому вони займають хтозна-яку розло-
гу землю, адже пасуться (живляться) на біль-
шій частині іншого (лівого) берега Істру”, – 
цит. за: [Гиндин, Калужская 1984, 29].

Потужну підтримку слушності алтай-
ської етимології назви анти О. Попова 
вдалося отримати внаслідок обстежен-
ня топонімів Німеччини від основи Ant-, 
And-. Як виявилося, всі вони без винятку 
знаходяться виключно у складі монголь-
ських (гунсько-аварських) тополандшаф-
тів. Всього в Німеччині детально обсте-
жено околиці 34 таких ойконімів, ще 12 у 
Чехії та 6 в Австрії. У кількаморфемних 
топонімах вельми промовисті також і не 
перші власне німецькі або чеські компо-
ненти: Andels.hofen, Anden.hausen, Ander.
mannsdorf, Anders.hausen, Anders.leben, 
Andis.leben, An.dorf (3), An.drop, An.drup, 
Ant.dorf (!), Anten, Anten.dorf, Anters.
dorf, Ant.feld, Ant.ons.höhe, Ant.ons.thal 
(у цих назвах другий компонент може 
 зберігати етнофорну морфему гунів), Ant.
rift.tal, An.trup, Ant.weiler (2), Anz.hausen, 
Anze.fahr, Anzen.kirchen (NB). Cеред чесь-
ких назв це Andělice, Andělská Hora (3) 
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 (народна етимологія), в Австрії – An.dorf, 
Ant.iesen.hofen, Ans.felden. Виглядає при-
родним, що на західних землях антів як 
 іншоплемінних союзників гунів відрізня-
ли від власне гунів (Chin-, Moggel-,  Mug  
gel-). На сході ці назви, очевидно, зазнали 
масової деградації під впливом імені Ан-
тін, Антон – хоча, наприклад, білоруський 
Антаполь на Поліссі також розміщений 
неподалік від аварського тополандшафту.

8. У своїй згаданій вище публікації 
словника-щоденника англійського капе-
лана Р. Джемса Б. Ларін не зміг розшиф-
рувати польського слова ghїr, хоча воно 
каліграфічно старанно виписане англій-
цем на лицевій стороні аркуша 29 його 
щоденника. Б. Ларин так і пише: “Мені 
незрозуміло, що означає в коментарі Р.Д. 
ghїr, якому передує скорочене позначення 
‘польське’” [Ларин 1959, 228]. На перший 
погляд, складається враження, що “пол. 
ghїr” має бути синонімом архангельсько-
го рос. χoχol. Справді, А. Брюкнер таки 
згадує hyra із значенням “чуприна”, але 
як українське [Brückner 1976, 175]. Проте 
якраз в українській це слово має ширший 
набір значень. Зокрема, в “Енеїді” І. Кот-
ляревського слово гиря означає “людину 

з [коротко] остриженим волоссям” (пор. 
перші рядки поеми, де йдеться про “дея-
ких Троянців, Осмалених, як гиря, ланців” 
[Котляревський 1950, 5, 213]; дещо далі – 
похідний прикметник гирявий “стриже-
ний, негідний” (“Бач, гиряві, чого хотять” 
[Котляревський 1950, 41, 213]).

На жаль, і через 200 років по виході “Енеї-
ди” лексикографи запевняють, що [ги́ра] 
“волосся на голові, чуб”, [гирун] “остри-
жений; глечик з надбитим або вузьким 
горлом”, [герун] “віл з короткими тупими 
рогами; глечик з відбитим верхом”, [гиря] 
“голена людина”, [гиряка] “смерть”,  [гиря-
вий]  “стрижений,  голений, лисий” тощо – 
неясне [ЕСУМ, І, 508, 510]. Пор. іще слн. gir 
‘сук’, тобто обрубок [там само, 508].

А втім, схожі дієслова – і саме з потріб-
ним значенням “зрізати, стригти” – іс-
нують в багатьох алтайських мовах: 
евенк., евен. гир- “вирізати”, ульч., орок., 
нанайс. гири- “тс.”, маньчж. гири- “об-
різати, рівняти; зрізати (траву, гілки)”; 
евенк. гиривун “викрійка, ножиці”; пор. 
письм.-монг. kirγa- “стригти, підстригати, 
 зрізати”; монг. хярга- “стригти, підстри-
гати”, бур. хирга- “стригти, обстригати, 
 зрізати”, дтюрк. qїrq- “стригти, підрізати”; 

Мал. 3. Ранні словникові монголізми європейських мов
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як. кырг- “стригти, обстригати, рубати, за-
напащати (людей)”, евенк. кирга- [< монг., 
як.] “стригти, голити; косити, знищувати 
(людей)” [СС, І, 153–154; 398].

Останнє значення переконливо набли-
жають до цих же основ і укр. [ги́рити] 
“занапащати, втрачати, розтринькувати” 
і [гири́ти] “марнувати, нищити” – тут 
ЕСУМ якраз слушно визнає ці слова за-
позиченнями зі словацької і старочеської 
мов (NB: знову аварська географія мон-
голізму): чес. hýřiti, слц. hýrit’ “пити-гуля-
ти” [ЕСУМ, І, 508], проте у світлі сказано-
го вище подальші індоєвропейські аналогії 
словника виглядають помилковими.

Запозичені з румунської [гирдєв] “вели-
кий горщик на кулешу”, [гирсувати] “дря-
пати, креслити”, [гирснути] “дати драла, 
дряпонути” (звідки й рос. драпануть) з 
усією очевидністю мають те саме алтай-
ське першоджерело, а географія поширен-
ня цих слів знову вказує на гунсько-авар-
ську епоху їхнього засвоєння. 

Діалектні карпатські укр. [гир] “слава”, 
[гировище] “(недобра) слава; привселюдний 
сором” вважаються запозиченими з мад. hir 
“чутка, слава, репутація” – але вони самі 
“етимологічно неясні” [ЕСУМ, І, 508]. На-
справді, ці слова також можно поставити у 
зв’язок з важливим периферійним семантич-
ним архаїзмом – збереженим аж у маньчжур-
ській мові похідним від того ж монг. kirγa- – 
дієсловом қаргила- “вищипувати волосся 
(як покарання за злочин)” [СС, І, 398], – ваго-
ма підстава для привселюдного сорому. 

Інше діалектне подільське слово укр. 
[гиртóпи] “яри, вибоїни” теж вважають 
запозиченим з молд. і рум. hîrtóp “тс.; уло-
говина, яр” (пор. с. Гиртопи Од) і цілком 
слушно пов’язують далі з болг. въртоп 
“заглиблення; гірська ущелина” [ЕСУМ, І, 
509]. Звідси ж походить і слово вертеп – 
первісно “заглибина, печера”, потім – “сце-
на Різдва в яслах у печері” (її досі влашто-
вують в українських церквах перед святом 
Різдва); далі – “старовинний ляльковий те-
атр”; [є́ртіп] “глибока яма в горах” [ЕСУМ, 
І, 358]. Негативне значення рос. вертеп “пе-
щера → притон (кишло, кубло розпусти)” 
розвинулося тільки в російському словнику 
цілком зрозумілим шляхом [Фасмер, І, 300]. 
Окрім трьох східнослов’янських мов, сло-
во відоме лише у польській (від XVII ст. з 
української [Brückner 1976, 607]), болгар-

ський въртоп і словенський vrtèp “печера”. 
І хоча це дало формальні підстави рекон-
струювати псл. *vьŗtъpъ, воно “загально-
прийнятого пояснення не має, думка про 
староболгарське походження укр. і рос. 
вертеп (Брандт...) не узгоджується з по-
ширенням багатьох варіантів цього слова 
в українських карпатських говорах” [там 
само]. Ущелина, печера, тобто, знову ж, 
“розріз, розлам, розколина” у пагорбі, – ось 
цілком реалістичне смислове наповне-
ння рум. hîrtóp, болг. въртоп, укр. вертеп; 
пор. алт. гир- “різати, розрізати” + дтюрк. 
топпа, тепа, тебе, тепе, бур., халха-монг. 
добо “пагорб, насип” [Мурзаєв 1984, 549], 
як. тäбä, тöбö “вершина, верхівка” [СС, І, 
218]. Вокалізм алтайського першоджерела 
топпа / тепе задовільно пояснює відмін-
ність голосних в укр. вертеп і болг. въртоп. 
Анлаути слів вертеп, єртіп, гиртопи від-
повідають типовим слов’янським проте-
тичним приголосним в-, й-, г-, що свідчить 
про велику і давню поширеність слова, яка 
зрештою зумовила перерозклад його коре-
невої морфеми і сприйняття її як слов’ян-
ської *ір-/ер- з протезою. 

9. Таким чином, з викладеного видно, 
що список встановлених давніх монголізмів 
українського словника далі зростає. Значне 
поширення у слов’янських мовах Централь-
ної Європи розглянутих монголізмів якраз і 
дає підстави віднести їх саме до гунізмів/
аваризмів IV–VIII ст.: шатро, табір, чер-
га, корогва, теліга, баламут, хомут, канчук, 
каган, жупан, пан. До них долучаються те-
пер каганець, куманець, застаріле гиря, [ги-
рун, гирявий, гирити, гирсувати, гир, гир-
дєв, герун], хохол, холява, барахло, а також 
вертеп і [гиртопи]. Незрівнянно збагатився 
список зрозумілих топооснов гунсько-авар-
ського походження. Стає очевидною їхня 
однотипність від України до Німеччини – 
що також є прирощеням знань у цій галузі. 
Нарешті, як випливає з розглянутих даних, 
монгольське походження можуть мати при-
наймні дві з-поміж історичних назв над-
дніпрянського слов’янства – анти і хахли/
хохли. Обидві назви, що мали різну долю, 
фактично вказують на головний суспільний 
обов’язок місцевих слов’ян перед монголь-
ською державою: бути союзниками, “підле-
глими побратимами” сильніших кочовиків, 
їхніми слухняними (бажано – довічними) 
годувальниками.
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ПЕРЕДІ мною на столі – нещодавно 
передплачений літературно-мистець-

ко-культурний журнал Aykırısanat (“Кра-
мольне мистецтво” з турецької), який 
уже чотирнадцятий рік поспіль кожні два 
місяці видає у м. Адана (Турецька Респу-
бліка) видавництво “Поларт” і редакційна 
рада в особі письменників Арслана Баїр, 
М. Деміреля Бабаджаноглу, Аднана Гюль 
та Яшара Йилтана.  

Ось лише кілька відгуків читачів цього 
журналу: «... це одне з літературно-мистець-
ких видань Анатолії, що позиціонує себе 
поза скутими системами»; «... Айкириса-
нат” знаходить в собі сміливість працювати 
й підтримувати талановиті молоді обдару-
вання у провінції, незважаючи на тверджен-
ня деяких про те, що видавати в Анатолії 
літературно-мистецький журнал – справа 
невдячна»; «“Айкирисанат” повіяв на нас у 
Стамбулі, як теплий вітерець з Півдня... то 
весняна прогулянка у світ середземномор-
ського мистецтва»; «чесне, раціональне, 
вір не власним принципам видання, що уже 
має певний почерк»; «Концептуальний під-
хід – щирий, чуйний та чутливий, твори чи-
таються на одному подисі... прекрасні кар-
тини на обкладинці»; «автори журналу – то 
люди, що ніколи не боялися сказати, що 
король – голий!»; «Ні для кого не є новою 
ота cтамбульська пиха шляхтичів у виданні 
мистецьких журналів... ваш же “Айкириса-
нат” – насправді є крамолою для тих стрі-
ляних горобців. Крамолою, що дає людині 
смак жити й дарувати радість іншим». 

Число 74 журналу (вересень – жовтень 
2005 р.) публікує вірші переможців літера-
турного конкурсу поетів. Крім того, журнал 
відзначає своє 13-річчя і з цієї нагоди вла-
штовує урочисті нагородження переможців 
конкурсу оповідань та поезії. Ми хочемо 
приєднатись до привітань колективу жур-
налу своїм перекладом одного з віршів ша-
новного поета Туреччини Аслана Баїра:  
Острівки вогню
Всі виблиски згасають і відходять
Із острівків вогню.

Одні на самоті лишаються у пістрявій  
    темряві
Всі ночі й дні.
Бо як земля посріблиться,
То місяць закарбує в камені свої 
    письмена.
Ось тоді земна поверхня
Вдихає ті урочі звуки, – 
Скільки стане грудей! 
У мерехтливих виблисках 
Погляди спалахують у полум’ї вуглин,
Зойки йдуть луною у місячному світлі,
Острахи ж розсіяно по сонцю.
Вся оголеність і безсилля 
Сонячного світла – 
Це втеча від місяця,
І зірок,
І мрій.
Здіймається – лиш морок усіх гір.
Зникають і відходять – лише виблиски
Із острівків вогню... 
Число 75 (листопад – грудень 2005 р.) 

журналу є тематичним, присвяченим 
казці: воно відкривається програмною 
статтею Арслана Баїра «Що таке казка» і 
містить низку сучасних авторських казок 
турецьких письменників або ж записаних 
ними старожитностей. Разом з тим редко-
легія числа кількома публікаціями згадує 
про дату смерті вождя турецького народу 
М.К. Ататюрка. Значне місце виділено 
також вшануванню, спогадам та віршам 
на згадку спочилого 10 жовтня минулого 
2005 року визначного турецького поета та 
письменника, справжнього велетня світу 
літератури – Аттили Ільхана. На ті спогади 
надихнуло пророцтво самого поета у його 
програмному вірші «An gelir» (“Прийде 
мить”), що, разом із розвідкою про життя і 
творчий внесок, наводиться повністю:
Прийде мить
Грімко впадуть хмари.
В небесах неосяжна врода
І та давня наснага – помре.
Прийде мить – скінчиться й бесіда,
Змовкнуть скрипки, зникне 
   натхнення...

Літературно-мистецько-культурний журнал AYKIRISANAT (“Крамольне мистец-
тво”), ISSN 1300-1434.
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Бажання помре.
...Час – то невидний цвинтар.
Поети вештаються наївні – пречисті,
Промовляючи свої вірші у відлюдних 
   притулках.
Почувши, від страху помре – 
Руйнівна сила велика – 
То наведена бомба – зірветься.
Прийде мить –
Аттила Ільхан помре...  

Нове, 76, число 2006 р. містить коротку 
літературну розвідку про творче зростан-
ня колективу авторів журналу, якому випо-
внюється 14 років, та іще раз переглядає 
установчі принципи своєї творчої концеп-
ції: чому мистецтво крамольне, чому від-
мінне від панівного курсу, чому ми праг-

немо подивитись на зворотний бік медалі? 
Редколегія звітує про ювілейні урочистості 
з нагоди ювілею свого дітища; публікації ж 
у цьому числі – про демократію та мораль 
у літературі. 

Наступне число журналу буде спеціаль-
ним, усі публікації буде присвячено відо-
мому письменнику Махмуду Макалу. Че-
каємо з нетерпінням!   

Журналом продовжено оголошений лі-
тературний конкурс короткого оповідання 
та вірша турецькою мовою. Запрошуємо 
до участі усіх бажаючих, небайдужих до 
тюркського красного слова, і тюркологів, 
які хочуть спробувати себе у літературно-
му жанрі.   

І.М. ДРИГА 
 

ПІСЛЯ десятиліття перерви у наукових 
зв’язках із тюркологами – вченими 

країн зарубіжжя – поновлення контактів, 
розбудова спільних планів та проектів щой-
но починають відновлюватися. Співпраця 
українських тюркологів із колегами бал-
канських країн розпочалася декілька років 
тому, але у 2005 році київським тюркологам 
відкрив свої двері університет Белграда, що 
у Сербії та Чорногорії. Кафедра орієнталіс-
тики цього поважного навчального закладу 
у 1997 році відсвяткувала своє сімдесяти-
річчя, а наступного року відзначатиме 80-
ту річницю від дня заснування. За цей час 
кафедра виплекала більш як п’ятсот орієн-
талістів – тюркологів, арабістів, синологів 
та японістів, має власну неабияку наукову 
традицію, здобула репутацію значного бал-
канського культурного та наукового центру. 
Спеціалісти кафедри своїми дослідженнями 
сприяють усталенню широких та толерант-
них поглядів на Схід у мультинаціональних 
та мультиетнічних суспільствах на терені 
колишньої Югославії. Тут насамперед слід 
згадати всесвітньо відомих в османістиці 

засновника кафедри проф. Фехіма Байрак-
таревіча та його першого асистента й багато-
річну завідуючу кафедрою проф. др. Марію 
Джуканович. 

Однією із випускників цієї кафедри є 
професор, доктор Мір’яна Теодосієвич, що 
нині продовжує плідно на ній працювати у 
галузі тюркської лінгвістики. Народившись 
у Белграді в родині дипломатів, М. Теодосіє-
вич одержала ґрунтовну освіту у Сан-Фран-
циско, Гаазі та Стамбулі – з традиційного 
для поколінь її родини фаху архітектури, а у 
Белградському університеті – з тюркської та 
арабської філології. Магістерську та доктор-
ську дисертації М. Теодосієвич було присвя-
чено мові османських мас-медій в Югославії 
та мові Фазила Хюсню Дагларджі. 

Найвагомішим внеском професорки 
Мір’яни Теодосієвич у справу світової тюр-
кології, поруч із численними її літератур-
ними перекладами і підручниками («Скажи 
їй, що я її люблю» (Пріштіна, 1988), «Ви-
бране з сучасної турецької  прози» (1997), 
«Мустафа Кемаль Аататюрк у югославській 
реальності» (1998), «З турецькою мовою по 

СЛОВО ТЮРКОЛОГІВ 
У ТЕОРІЇ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ

Мір’яна Теодосієвич. Турецька мова у повсякденній комунікації. – Белград, 2004 р. – 
ISBN 86-905733-0-5.  – 329 с. (Сербською мовою).
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світу» (2003), є укладене нею разом із др. 
Славолюбом Джінджічем та др. Дарко Та-
насковічем велике фундаментальне джере-
ло – турецько-сербський словник (1997). 

Тепер ми маємо нагоду ознайомитись 
із прикладним підручником з використан-
ня турецької мови у повсякденній комуні-
кації і використовувати його у викладанні 
теорії комунікаційного акту на магістеріу-
мі Київ ського національного університету 
імені Тараса Шевченка українським студен-
там-тюркологам. 

Підручник складається із тридцяти чо-
тирьох розділів і містить розлогий список 
наукової літератури турецькою, сербською, 
російською та англійською мовами. Його 
було укладено на основі знань, отриманих 
під час навчання авторки турецькою мовою 
у середній школі, ліцеї та університеті у 
Стамбулі, її роботи над підготовкою дисер-
таційного дослідження у Стамбульському 
університеті під керівництвом проф. др. 
Мухаррема Ерґін, проф. др. Мегмеда Ка-
план, проф. др. Душанкі Боянич-Лукач, 
участі у численних міжнародних тюрколо-
гічних конгресах та симпозіумах, перекла-
дах численних друкованих праць, синхрон-
них перекладах на найвищому рівні (М. Тео-
досієвич була особистою перекладачкою 
Й.Б. Тіто), а також частих відвідин близь-
ких родин турецьких друзів. Завдяки родині 
Озакинджи М. Теодосієвич ознайомилась із 
життям у турецькій сім’ї, звичаями, мовою, 
якою спілкуються кілька генерацій турків з 
різною освітою та родом занять. Крім того, 
авторка була безпосереднім свідком та ак-
тивною учасницею багатьох важливих в іс-
торії Турецької Республіки подій, товаришу-
вала з багатьма відомими представниками 
турецької культури і, що найважливіше, за її 
власними словами, відчула велику турецьку 
гостинність та мала щастя приятелювати із 
великою кількістю турецьких письменни-
ків, поетів, інтелектуалів. 

Як видно з вищенаписаного, блискуче 
володіння матеріалом дослідження дозво-
лило авторці розробити підручник, який 
призначений насамперед для студентів тре-
тього – четвертого років студій тюркських 
мов та літератур. Той факт, що більшість 
студентів тюркології до початку вивчення 
не володіють жодною з тюркських мов, ви-
магає від них приділення цій мові значно 
більшого часу і зусиль, аніж від студентів 

індоєвропеїс тики. До третього курсу кож-
ний студент оволодіває тюркською грамати-
кою та словниковим запасом, що дозволяє 
йому спілкуватися турецькою мовою і чита-
ти пресу та твори наукової та художньої лі-
тератури. Систематично навчаючись, тюр-
кологи опановують морфологію та синтак-
сис турецької мови, але через неможливість 
часто і подовгу бувати в Туреччині їм бракує 
знань про повсякденне життя країни, народ-
ну культуру та традиції. Мало хто з наших 
тюркологів має нагоду пожити тривалий 
час у невеличкому турецькому місті, а ще 
краще – в селі, аби долучитись до правічної 
традиції живої народної мови, місцевих го-
вірок або соціальних жаргонів, що виходять 
далеко за межі хрестоматійних граматичних 
правил. Тюрколог конче мав би зануритись 
у життя великих і малих спільнот із власни-
ми, чітко регламентованими, звичаями, які 
засвоюються у дитинстві й відтворюються 
у чітко визначених ситуаціях комунікатив-
ного акту. Повноцінна комунікація перед-
бачає знання багатьох виразів та висловів, 
що демонструє знайомство із турецькими 
звичаями та адекватність мовному сере-
довищу. Досягти такої адекватності має за 
мету підручник Мір’яни Теодосієвич.

Авторка прямо вказує на ті сегменти 
турецької мови, які здебільшого було пере-
кладено або випущено у навчальних грама-
тиках, а проте вони регулярно вживаються 
у повсякденному мовленні та вказують на 
справжнє знання мови. Підручник турець-
кої мови у повсякденній комунікації не є 
граматикою або підручником з мови, до 
якого ми звикли. Як зазначає сама авторка, 
існує безліч найрізноманітніших граматик 
турецькою, англійською, слов’янськими та 
іншими мовами, у яких детально розгля-
нуто як морфологію, так і синтаксис мови 
і за якими відбувається вивчення мови; її 
ж власна книга прагне зробити це вивчен-
ня мови креативним. Все те, що становить 
перешкоди і проблеми для початківців, по-
стає легким і може бути швидко засвоєним, 
якщо зібрати його в однім місці та належно 
пояснити. 

Керуючись насамперед помилками сту-
дентів старших курсів у комунікації та 
 перекладі, перший розділ книги має намір 
зібрати, класифікувати, пояснити та проілю-
струвати різноманітні вирази, широко вико-
ристовувані у повсякденному  спілкуванні: 
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привітання, знайомство, подяка, вибачен-
ня, поздоровлення та усілякі відповіді на 
них, доброзичення та прокльони, жестику-
ляція, арго, написання листів (офіційних, 
приватних та напівприватних, подяки за 
гостинність, присвячення книг) та звертан-
ня – кліше офіційних ситуацій (звертання 
до великої аудиторії) – все, чому можна ви-
вчитися, лише тривалий час перебуваючи в 
країні. Турки є вправними майстрами слова 
й майстерно комбінують різні вітання, сталі 
вирази, прислів’я та примовки, ономатопое-
тичні вирази, вигуки і вживають невербаль-
ні жести інакше як ми, що може збентежити 
невпевненого в собі знавця турецької дій-
сності. Тому в цьому розділі книги М. Тео-
досієвич вважала за доцільне не обмеж-
уватися тлумаченням виразів, а надавати й 
коментарі до турецьких звичаїв (наприклад, 
привітання із весіллям, народженням дітей, 
обрізанням, днем народження тощо; релі-
гійні та державні свята в республіці), тобто 
книгу до певної міри можна вважати розло-
гим підручником з країно- та лінгвокраїно-
знавства. Вдалими в цьому смислі є вибра-
ні й часто вживані у повсякденному житті 
перли з кліше у мовленні легендарних ге-
роїв традиційного тюркського народного 
театру – Караґьоза й Хадживата, які також 
можна знайти в підручнику з комунікації. 
Кожний з виразів, що їх слід відтворювати в 
комунікації як фразеологізми, проілюстро-
вано прикладом із усного мовлення, газет-
них статей, приватних листів, наукових та 
офіційних доповідей, а також літературних 
творів турецьких письменників, що супро-
воджуються еквівалентом сербською мо-
вою. Там, де такого еквівалента не може 
бути, подано дослівний переклад, аранжо-
ваний у притаманному сербській мові дусі. 
Цікаво, що такі новотвори носій сербської 
мови сприймає як питомі сербські, а відтак 
вивчає їх легко, невимушено і може пра-
вильно вживати їх в іноземній мові. Автор-
ка «грає» з власною мовою, «удобрюючи» 
її турецькими виразами, – і це дає читачеві 
змогу переконатися у її майстерності як до-
свідченої неперевершеної перекладачки. 

Показовою є вдумливість пояснень і ви-
бірки прислів’їв та виразів із використан-
ням слова «Аллах»: їх дібрано, керуючись 
саме сучасним їхнього вживанням та спи-
раючись як на допомогу носіїв мови, так і 
на власне мистецтво, вподобання й чуття 

мови, без якого створення такої ґрунтовної 
книги було б неможливим. 

У другому розділі підручника увагу при-
свячено окремим темам граматики, які є 
особливо важливими для іноземців і тому 
«втрачаються» або «оминаються» у комуні-
кації: вживання числівників і дотичних до 
них лексем (numara \ rakam \ sayı; пів – по-
ловина – четверть; числівникових атрибутів 
birinci/ilk, дробових та розділових числівни-
ків, приблизних чисел, дат, основних мір), 
та ідіом із числівниковими атрибутивами 
тощо. Окремий розділ присвячено конструк-
ції – копулі –dır, по-акторському талановито 
пояснено конструкцію «башибозук» (в ро-
сійськомовних підручниках мови – damı ya-
nan ev). Проте на особливе поцінування, на 
нашу думку, заслуговує чітке розме жування 
авторкою суфікса -ki, частки ki та суборди-
натoра – розділового сполучника ki. Розділ 
«Вирази з ki» (такі як bereket versin ki, değil 
mi ki, kaldı ki, ne(dir) ki, illa ki, ola ki, ta ki, 
yeter ki, velev ki та їм подібні) унаочнює 
матеріал і допомагає запам’ятати кліше пе-
рекладу. У підручнику окремі глави також 
посідають такі «традиційно» складні для 
вживання іноземцями теми, як герундій у 
різних функціях у реченні, форма diye, пе-
реклад сербських відносних речень турець-
кою мовою, пряма та непряма мова (переве-
дення дійсного стану, допоміжного діє слова 
«бути», наказового, умовного способів дієс-
лова, форми необхідності та питальних ре-
чень), а також вживання прямого мовлення 
у складі іменної конструкції. 

На нашу думку, дещо зайвим у роботі, 
присвяченій теорії комунікаційного акту, 
виглядає останній розділ – «Дещо з право-
писних правил», проте це легко зрозуміє 
будь-який тюрколог, що практикуює викла-
дання у вищій школі і знає про повну від-
сутність тем тюркського правопису, орфо-
графії та пунктуації в університетських 
програмах не лише Сербії та Чорногорії, а 
й  України. 

Нарешті, підручник прекрасно й дотеп-
но проілюстровано художником Аріфханом 
Іскандаровим з Узбекистану. 

Хотілося б сердечно привітати авторку 
із виходом конче необхідного тюркологові 
не лише в Сербії та Чорногорії, а й інших 
країнах світу підручника, побажати довгих 
років плідної праці й творчих успіхів. 

І.М. ДРИГА 
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Університет Ґазі, THBMER 
(дослідницько-прикладний центр 
тюркського народознавства).

Генеральне управління у справах науки 
та освіти Міністерства культури та 

 туризму Туреччини.
Національна комісія ЮНЕСКО 

в Туреччині.
Національний центр Міжнародної спілки 
лялькових театрів та театрів тіней 

(УНІМА) в Туреччині.

ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРИКЛАДНИЙ 
центр тюркського народознавства, що 

діє при літературному факультеті універ-
ситету Ґазі в Анкарі, який очолює досить 
молодий професор др. М. Оджал Огуз, 
зарекомендував себе як надзвичайно ак-
тивний та плідний науковий осередок. За 
постановою організованого 12–13 грудня 
2002 р. Симпозіуму з проблем музеєзнав-
ства народної культури Туреччини Цен-
тром було розпочато засновницьку діяль-
ність з організації виставки «До створення 
музею тюркського народознавства» та від-
криття такого музею в університеті Ґазі. 
Починаючи з 4–6 березня 2004 р., коли з 
ініціативи того ж Центру турецька наукова 
спільнота вперше замислилась над про-
блемами музейного збереження та збиран-
ня нематеріального культурного спадку 
тюрків, зібрані під час проведення відпо-
відного наукового конгресу документи та 
інформація були покладені в основу від-
критого 23 вересня 2005 року музею нема-
теріального тюркського культурного спад-
ку (Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, 
SÖKÜM). Відтоді дослідницько-приклад-
ний центр тюркського народознавства 
(надалі – THBMER) проводить значну ро-
боту з увічнення та збереження духовної 
спадщини тюркської культури. Початок 

цьому було покладено на тридцять дру-
гій генеральній конференції ЮНЕСКО, на 
якій було ухвалено угоду про збережен-
ня нематеріального культурного спадку, 
в розділі першому якої зазначалося, що 
нематеріальний культурний спадок будь-
якого народу становлять: 1) усні оповіді 
та мовні традиції як функція мови у пере-
дачі нематеріального культурного спадку; 
2) суспільні практики, ритуали та фести-
валі; 3) народознавство, фольклор та прак-
тики, пов’язані з природою й навколишнім 
середовищем; 4) видовищні мистецтва; 
5) традиції прикладних мистецтв. У руслі 
діяльності зі збереження такої спадщини 
тюркських народів центром було зібрано 
та видано окремі книги на теми: «Міста та 
їх типові символи» (абрикос Малатії, кай-
маку Афйона, синє виногроно Анталії та 
мед Анкари тощо), «Традиційні живі ре-
месла в Туреччині у 2004 році (вишивання 
та гаптування, килимарство, вівчарство, 
ткацтво, виготовляння ковдр, різьблення 
по дереву, сріблярство, склодувництво, ко-
вальство, різноманітне оздоблення паперу 
тощо)», «Традиційні живі святкування в 
Туреччині у 2005 році» (зимові свята Сая 
ґезме, ферфене, хизир ґемі, традиційний 
весняний курбан, братерський курбан, не-
вруз та свято яєць, день чігдем, хидреллез, 
сім травневих святих, закликання дощу, 
святкування на яйлі, збір винограду, День 
ашуре та поминки та ін.), «Тюркські на-
родні оповіді – від міфу до меддаху» (мед-
дах Лялін Каба, меддах Киз Агмед Ефенді, 
дихотомія «небо – земля», «скеля нарече-
ної», «кришталевий палац», Огуз каган, 
Насреддін Ходжа, Керем і Асли, Кьороглу, 
ашик Шенлік і т.д.). 

І от тепер, у контексті означеної 
 ЮНЕСКО програми увічнення немате-
ріального культурного спадку, а також 

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
“НЕМАТЕРІАЛЬНІ СКАРБИ 
КУЛЬТУРНОГО СПАДКУ: 
ЖИВИЙ КАРАҐЬОЗ”
27–29 квітня 2006 р., Анкара
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 виконання  положення статті п’ятої вищез-
гаданої угоди (охорона видовищних мис-
тецтв), 27–29 квітня 2006 року проф. др. 
Оджалом Огуз, керівництвом університету 
Ґазі, генеральним управлінням у справах 
науки та освіти Міністерства культури та 
туризму Туреччини, Національною комі-
сією ЮНЕСКО в Туреччині та Національ-
ним центром міжнародної спілки лялько-
вих театрів та театрів тіней (УНІМА) в 
Туреччині було організовано міжнародний 
симпозіум «Нематеріальні скарби культур-
ного спадку: живий Караґьоз», що зібрав 
учених, акторів, письменників, кінорежи-
серів та митців-лялькарів з кількох країн 
світу. Зазначимо відразу, що головну мету 
симпозіуму – відродження та вироблення 
шляху пожвавлення народного лялькового 
театру Караґьоз – було досягнено.

Починаючи, власне, з Міжнародно-
го симпозіуму з тюркських фольклорних 
наративів, з притаманним театральному 
мистецтву артистизмом проф. Оджал Огуз 
організовує секції засідань симпозіуму, 
об’єднуючи їх під іменами провідних ге-
роїв фольклорних сюжетів лялькового 
театру, атрибутами сцени та майстрами-
лялькарями, що увійшли до історії Кара-
ґьоза. Так, під час симпозіуму діяли секції: 
Хадживат, Шейх Кюштері, Тузсуз Делі Бе-
кір, Беберухі, Ферхад і Шірін, Хаялі Кю-
чук Алі, Хаялі Кятіп Саліх, Канли Ніґар, 
Палац із Кипарисами та Челебі. Доповіді 
було присвячено пропозиціям щодо того, 
як можна відновити театр Караґьоза (Іль-
хан Башґьоз), міжнародним вимірам роз-
витку цього фольклорного жанру (Оздемір 
Нутку), використанню образу Караґьоза 
в сучасних комунікаціях – рекламі, музе-
єзнавстві, комп’ютерній анімації та кіне-
матографі, журналах гумору та алюзіях у 
кіномистецтві сімдесятих років. 

Від України в симпозіумі взяла участь 
із доповіддю «Караґьоз – архівні тюр-
кологічні нотатки одного з фундаторів 
української тюркології Агатангела Крим-
ського» н.сп. Інституту  сходознавства 

і м .  А .  Крим с ь ко го  НАН  Укр а ї н и 
І.М. Дрига, що переклала цей рукопис ту-
рецькою мовою, додаючи до нього відпо-
відні текстологічні коментарі та зауважен-
ня щодо внеску А. Кримського у світову та 
українську тюркологію, аналіз твору, но-
татки та гіпотези щодо побутування тради-
ції тюркського лялькового театру у Схід-
ній Європі, пропозиції щодо відродження 
Караґьоза в тюркському  світі. 

Проте найбільш цікавою у дні симпо-
зіуму була можливість з ранку до вечора 
переглядати вистави майстрів ляльок ха-
ялі із власними сценами та реквізитами, 
зазирнути у їхню творчу майстерню за 
сцену, поспілкуватися та поділитись ін-
формацією й досвідом і, нарешті, взяти 
участь у гострій та відвертій дискусії з 
режисером нового художнього фільму 
Хільмі Явузом – «Чого було вбито Кара-
ґьоза?», що жваво обговорювався. У дис-
кусії взяв участь і проф. др. Талат С. Тал-
ман з Америки.

Одного з визначальних напрямів диску-
сії надала доповідь Пакізе Айтач «Суфізм 
у ґазелях сцен Караґьоза», а також секція, 
присвячена історії та творчому доробку 
майстрів театру – Орхана Курта, Мустафи 
Мутлу, Мегмеда Сайлана, Мюніра Джана-
ра, Гасан Хюсеїна Карабага. Майстерним 
перфомансом грецького Караґьоза потішив 
публіку зарубіжний маестро Панос Капе-
танідіс. Літніх подвижників традиційного 
тюркського лялькарства вперше було вша-
новано широкою публікою та державою, а 
подаровані їм квіти від вдячних глядачів 
розчулили їх до сліз.

Усі бажаючі мали можливість придбати 
пластикові комплекти традиційних ляльок 
та сценарії інсценізації кількох найбільш 
традиційних сюжетів. Сподіваємося, тепер 
тюркського Караґьоза й Хадживата поба-
чить і український глядач. Запрошуємо до 
участі у фестивалі лялькових театрів Ту-
реччини, що відбудеться наприкінці 2006 
року, усіх зацікавлених. 

 І.М. ДРИГА
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ТЕМА сеяхатнаме в тюркських літе-
ратурах здавна цікавила вчених – іс-

ториків та філологів. Так, ще у 1969 році 
журнал «Batı Dil ve Edebiyatları» («Західні 
мови та літератури») університету Анкара 
в Туреччині видрукував спеціальний но-
мер під заголовком «Сеяхатнаме про Ту-
реччину», який через малодослідженість 
на той час та широкий спектр проблем ли-
шався обмежений досить вузьким колом. 
Разом з тим започаткований ще Геродотом 
і розвинений давніми греками, римлянами 
та арабами жанр подорожньої літератури 
репрезентував як на Заході, так і на Сході 
(насамперед за Середньовіччя) прекрас-
ні зразки творів, що містили авантюрні, 
військово-релігійні сюжети і мотиви. Досі 
документальне значення мають записи 
мандрівників епохи Ренесансу (більшість 
з яких було написано латиною, французь-
кою та італійською мовами), присвячені 
адміністративній, суспільній та економіч-
ній будові Османської імперії. 

Усю мандрівну літературу Заходу, присвя-
чену Туреччині на семисотрічному відтинку 
історії, можна поділити на п’ять основних 
напрямів*: описи здебільшого морським 
шляхом хрестових походів у Святу Землю; 
описи мандрів військових полонених після 
повернення на батьківщину; толерантні або 
нетерпимі нотатки під час подорожей ман-
дрівників; леґації, листи, звіти та щоден-
ники послів і дипломатів, що перебували в 
Османській імперії; реалістичні або ж фан-
тастичні оповідання письменників. 

Проте, як зазначають у своїх дослі-
дженнях «Екзотизм у французькій літера-
турі від Шатобріана» П’єр Журда і «Турки 
й греки очима французьких мандрівників» 
проф. Арзу Етенсель Ільдем, насамперед з 
приходом романтизму у дев’ятнадцятому 

столітті поняття екзотизму на Заході роз-
починається саме в дотику до тюркського 
світу. Як видно з твору Антуана Галлана 
«Щоденні спогади про Стамбул» 1672–
73 рр., виданого Турецьким лінгвістич-
ним товариством спеціального випуску 
часопису «Турецька мова» «Сеяхатнаме» 
(03.1973р.), починаючи з шістнадцято-
го століття, тюрки, і зокрема Туреччина, 
мають власну безперервну низку авторів-
мандрівників: Сейді Алі Реїс, Евлія Челе-
бі, Юсуф Набі, Агмед Ремі Ефенді; у вісім-
надцятому столітті – Шехді Осман Ефенді, 
Кечеджизаде Іззет Молла; у дев’ятнадця-
тому – Садуллаг Паша, Намик Кемаль, Аг-
мед Мітхат, Абдульхак Хамід, Саміпаша-
заде Сезаї, у двадцятому – Х.Р. Ґюрпинар, 
Агмед Расім, Мегмед Рауф, Яг’я Кемаль 
Беятли, Агмед Хамді Танпинар, Меліх 
Джевдет Андай, Аттила Ільхан, Букет Узу-
нер, Недім Ґюрсель, Еніс Батур тощо. 

Сьогодні вивчення розлогої образності 
мандрівної літератури, насамперед у фан-
тастичних творах, допомагає виявити дис-
курс «чужого – тюрка» і пов’язані із ним 
кліше та стереотипи, та дозволить зробити 
цікаві знахідки, які стосуватимуться етніч-
ного образу і введуть до наукового обігу 
нові світлини та документи, а це буде ко-
рисним не лише для історії літератури, а 
й літературознавства, історії мови, історії, 
політології, мистецтвознавства та народо-
знавства. 

Відчуваючи нагальність таких літера-
турознавчих досліджень, Міжнародний 
фонд тюркських літератур Кіпру та Бал-
кан під керівництвом його засновника 
письменника Ісмаїла Бозкурта спільно з 
факультетом літератури університету Ха-
джеттепе (Анкара) і за підтримки мерії 
міста Невшехір, крім організовуваних що-
річно симпозіумів з тюркських літератур, 
у березні 2006 року проводять уже третій 
тематичний симпозіум (перший – «Тюрк-
ське оповідання» – відбувся у 2001 р., дру-
гий – «Тюркський роман» – у 2004 р.) на 
тему «Тюркська мандрівна література». 

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
“ТЮРКСЬКА МАНДРІВНА ЛІТЕРАТУРА” 

26–29 березня 2006 р., Невшехір, Туреччина 

* Prof. Dr. Tuğrul İnal, Hacettepe Üniversitesi. 
Gezi Edebiyatı Sempozyumu // KIBATEK Gezi 
Edebiyatı Sempozyumu bildirileri. 26–29 Mart 
2006 – Nevşehir. Yayına hazırlayanlar Dr. Kafiye 
Yinanç, Metin Turan. – 415 s.
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Усі доповіді понад сорока тюркологів 
із одинадцяти країн було розподілено по 
чотирьох основних секціях і напрямках, 
до першого з яких увійшли дослідження 
з історії та термінології даного питання, 
 літературознавчі характеристики жанру та 
бібліографічний аналіз мандрівних опо-
відей у тюркських літературах (доповіді 
проф. др. Нуруллага Четіна «Загальний 
погляд на тюркську подорожню літера-
туру» та письменника А. Кадіра Паксоя 
«Про подорожні замітки»). 

У другій групі було заслухано доповіді, 
що містили аналіз тюркських мандрівних 
нотаток або мандрівних оповідань про Ту-
реччину на широкому методологічному 
й тематичному тлі – від мовознавства до 
антропології, від соціології до історії літе-
ратури, розглянуті як у далекій, так і в най-
ближчій часовій перспективі. Найбільш 
інформативними були розвідки проф. др. 
Джеліля Ґарібоглу Наґієва «Азербайджан-
ська тема у мандрівних нотатках Евлії 
Челебі», а також доповіді Едіт Ташнадь 
«Анатолійський мандрівник Ігнат Кунош», 
доц. Ґражіни Зайонц «Відомий медик та 
мандрівник доби Абдульгаміда ІІ: др. Ше-
фареддін Магмумі», проф. др. Кубілая Ак-
тулум «Деякі види Стамбулу у зображенні 
Теофіля Ґотьє» та ін. 

Мандрівні нотатки разом з тим являють 
собою різновид біографії та усної історії. 
Письменник-мандрівник (homo viator) є вод-
ночас оповідачем і головним актором, він 
поєднує реальність і фантазію, більше, ніж 
спогадам, приділяє увагу власним почуттям 
і вибудовує принципово інший хронотоп. 
Тому третю секцію на симпозіумі було 
присвячено розвідкам про зв’язок подорож-
ніх творів із фольклором та народною куль-
турою, вибудуванням інакшої, міфологічної, 
картини дійсності. Серед цих доповідей – 
«Сеяхатнаме як народознавче джерело» 
доц. др. Алі Якиджи, «Мандри народних по-
етів та дестани про батьківщину» письмен-
ника Наїля Тан, «Мандрівні шляхи лелек у 
народній поезії» Хайреддіна Івґіна тощо. 

Нарешті, у четвертій секції відомі лі-
тератори Альпер Акчам та Юджель Фей-
зіоглу ознайомили учасників із власними 
творами у жанрі подорожніх нотаток, а 
Хасібе Шахоглу торкнулась творчої осо-
бистості проф. др. Орхана Куралла, спира-
ючись на його подорожні замітки. 

Українську делегацію на симпозіумі 
представляли науковий співробітник Ін-
ституту сходознавства ім. А. Кримського 
НАН України к. філол. н. І.М. Дрига з до-
повіддю «Анатолія очима західноукраїн-
ського-польського мандрівника-імпресіо-
ніста: Jan Rostafiński, Autem i arabą przez 
Anatolię» та доцент відділення сходознав-
ства КНУ ім. Тараса Шевченка др. філосо-
фії Тудора Арнаут з доповіддю «Ґаґаузи у 
мандрівних нотатках В. Мошкова». 

На симпозіумі з мандрівної літерату-
ри тюрків традиційно відбулося вручення 
літературної винагороди КИБАТЕК одно-
му з митців тюркського світу за вагомий 
внесок у розвиток культури та літерату-
ри тюркомовних республік. Цього разу 
лауреатом став казахський письменник 
Мухтар Шаханов, почесний громадянин 
Татарстану, лауреат премії ООН, якого у 
1997 році було визнано найбільш читаним 
поетом Середньої Азії. Пан Шаханов під 
час урочистостей з нагоди вручення ви-
нагороди виголосив полум’яну промову, 
в якій наголосив на потребі збереження 
та відродження національної ідентичності 
тюркських народів, зокрема – на території 
колишнього Радянського Союзу. 

Усі учасники та гості симпозіуму по-
бували також на спеціальному прийомі у 
відомої турецької письменниці-фантастки 
Алев Алатли. Перу Алев Алатли – пись-
менниці й колишнього спеціаліста з психо-
лінгвістики Каліфорнійського університе-
ту – належить понад 11 романів з продов-
женнями. Сповнена філософського змісту 
фантастична тетралогія Алев Алатли «По 
слідах Гоголя», присвячена подіям росій-
ської та радянської історії, перевидавалася 
в Туреччині 11 разів, а переклад цього тво-
ру на російську мову, здійснений україн-
ськими перекладачами, побачить світ най-
ближчим часом. 

Усі учасники симпозіуму відчули себе 
справжніми мандрівниками, відвідали 
прадавні підземні міста Каппадокії, разом 
спостерігали повне сонячне затемнення 
на схилах таємничих земляних пірамід і 
спробували себе у жанрі подорожніх що-
денників, створивши на основі вражень 
від змістовних мандрів збірку подорожніх 
спогадів для спеціального ознайомчого 
видання мерії м. Невшехір, Каппадокія. 

І.М. ДРИГА
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Університет Малтепе, 
Стамбул, Туреччина 

12–13 травня 2006 року черговий, Два-
дцятий Національний лінгвістичний ку-
рултай у Туреччині відбувся у приватному 
університеті Малтепе в Стамбулі. Тради-
ція проводити спеціалізовані річні Курул-
таї лінгвістів з усієї країни, запрошуючи 
зарубіжних гостей, триває в Туреччині вже 
двадцять років.

Сучасних українських тюркологів-лінг-
вістів цікавило насамперед коло актуаль-
них для турецьких лінгвістів проблем. 
Насамперед учасників та гостей курултаю 
вітали проф. др. Айтекін Беркман та орга-
нізатор курултаю проф. др. Бетюль Чотук-
сьокен. Вступну програмну промову, що 
описувала стан розвитку сучасної тюрк-
ської лінгвістики, зробив відомий у світі 
лінгвіст проф. др. Доган Аксан.   

Проблемам відтворення сегментів тексту 
на різних його рівнях, виділення й опису  
текстових одиниць, текстових домінант та 
мовних засобів актуалізації змісту було при-
свячено доповіді першої секції: «Логічні ні-
сенітниці у мові турецьких рекламних сло-
ганів» (проф. др. Налан Бююккантарджи-
оглу), «Штампи в текстах турецькою мо-
вою» (проф. др. А. Сумру Озсой – проф. др. 
Бюлент Санкур – н.сп. Г. Месут Мерал) та 
«Післяйменники önce та sonra як пусковий 
гачок гіпотетичного припущення» (проф. 
др. Лютфіє Октар – н.сп. Озґюн  Кошанер). 

Друге засідання першого дня курултаю 
репрезентувало цілий напрям у турецькій 
психолінгвістиці, зокрема – школу лінгвіс-
тів, що вивчають проблеми розвитку мов-
них навичок з огляду на вікову психоло-
гію. Цілу низку доповідей на цю тему зро-
били доповідачі другої секції курултаю: 
проф. др. Неджаті Байкоч Дьонмез – доц. 
др. Нілай Ердемір («Семантичне вивчення 
структури мови турецьких малюків віком 
12–30 місяців»), проф. др. Неджаті Байкоч 
Дьонмез – н.сп. Ебру Юксель («Вивчення 
навичок мовного сприйняття  малюків у 

ДВАДЦЯТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ КУРУЛТАЙ 

12–13 травня 2006 р.

віці 30–47 місяців з м. Ескішехір»), проф. 
др. Неджаті Байкоч Дьонмез – др. Тюлін 
Ґюлер («Вивчення навичок мовного сприй-
няття  малюків у віці 48–72 місяці»). 

Доволі новим для турецької лінгвісти-
ки є напрям теорії лінгвістичного аналізу 
художнього тексту, який у перший день 
засідань було представлено виступами: 
«Зв’язок між мовою та фантазією у романі 
Пеямі Сафа «Крісло мадемуазель Норалії» 
доц. др. Айше Мельди Юнер, «Семантич-
ний погляд на п’єсу Агмеда Вефіка Паші 
«Zoraki Tabib» доц. др. Хюльї Ашкин Бал-
ди – Альпера Бахтіяроглу «Два герої рома-
ну з точки зору теорії відчуження у романі: 
Біхруз та Ефруз» н.сп. Алі Озер.

Термінологію, що використовувалася у 
доповідях наступної секції курултаю, було 
запозичено турецькими лінгвістами з се-
мантичної морфології та синтаксису. Допо-
відь «Слово diye та що воно дає для кому-
нікації» проф. др. Фатми Еркман – Озлем 
Ґьорюр – Омера Делікґьоз апелювала до 
денотативного простору тексту, у якому 
текст розглядається як продукт мисленнє-
вої діяльності гносеологічної природи та 
певної інформаційно-смислової структури. 
Доц. др. Мустафа Аксон подав свій аналіз 
надмови породженого змісту та її зв’язку із 
дієсловами на позначення чуттів. Доповідь 
доц. др. Н. Енґін Узун «Фактори, що впли-
вають на потенціал похідності, та виміри 
похідності турецьких афіксів» було присвя-
чено такому наріжному поняттю турецької 
граматики, як здатність до похідності, та 
визначенню факторів, що сприяли розвитку 
потенціалу похідності в історії мови.

Проблеми граматичної семантики ви-
світлювали н.сп. Озґюр Касим Айдемір 
(«До етнолінгвістичного та функціонально 
лінгвістичного дешифрування турецьких 
мовних конструкцій, що слоганізуються»); 
А. Тугба Кушчу – Джанан Бату («Історич-
ні та географічні асоціації слова köpü- в 
турецькій мові») та др. Зебри Караджаер 
(«Чи має лише висхідне значення афікс 
 висхідного відмінку в турецькій мові»).
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Україну на Національному лінгвіс-
тичному курултаї Туреччини в цьому 
році було представлено доповіддю «Сьо-
годенний стан «малих» тюркських мов 
в Україні» (турецькою мовою), яку ви-
голосила науковий співробітник Інсти-

В РАМКАХ започаткованого департа-
ментом лінгвістики Сеульського наці-

онального університету та департаментом 
корейської мови та літератури Корейсько-
го університету мультинаціонального на-
уково-дослідницького проекту з проведен-
ня польових лінгвістичних студій і утво-
рення єдиної сучасної лінгвістичної бази 
даних усіх алтайських мов світу з метою 
з’ясування походження корейської мови 
(тривалість проекту 1.9.2003 – 31.8.2006) 
та за підтримки Фонду досліджень Кореї 
(Korea Research Foundation, проект номер 
2003-072-AL2002) дослідницька група 
південнокорейських лінгвістів-алтаїстів-
тюркологів, очолювана лінгвістом-тюрко-
логом доктором Йонг Сонг Лі, відвідала 
Україну та наш інститут з 22.01.2006 по 
18.02.2006 р.  

Протягом понад ста років усіма вчени-
ми світу було проведено численні дослі-
дження та зібрано надзвичайно великий 
мовний матеріал, що міг би бути викорис-
таний для порівняльних досліджень з ме-
тою встановлення походження корейської 
мови. Проте актуальною є перевірка цьо-
го матеріалу та створення оновленої єди-
ної бази даних з усіх алтайських мов – з 
огляду на найсучасніші методологічні та 
технічні досягнення у лінгвістиці, і зокре-
ма порівняльній діалектології. Найвагомі-
шим та найбільш важливим складником 

такої бази даних є насамперед лексичний 
та морфемний склад нині існуючих на 
земній кулі алтайських мов. Природно, 
що при дослідженні до уваги якнайсер-
йознішим чином беруться також дані тих 
мов алтайської мовної єдності, і зокрема 
мов тюркської мовної сім’ї, які на даний 
момент є мертвими, оскільки вони можуть 
мати найбільш безпосереднє відношення 
до встановлення історичних коренів ко-
рейської мови.   

Південнокорейські дослідники-тюрко-
логи та алтаїсти, відвідуючи країни ком-
пактного проживання тюркського насе-
лення, і зокрема Україну, мали на меті до-
слідити усі алтайські мови, розшифрувати 
отриманий у результаті польових діалекто-
логічних студій лінгвістичний матеріал та 
описати зафіксовану структуру мови, якою 
вона є на даний момент, виділити із зібра-
них даних аудіальний та візуальний по-
льовий матеріал, створити на його основі 
об’єднану лінгвістичну базу даних алтай-
ських мов та зробити її доступною усій на-
уковій спільноті світу через інтерактивну 
мережу. 

Відповідальність за виконання проекту 
було покладено на департамент лінгвіс-
тики Сеульського національного універ-
ситету. Усіх дослідників – докторів лінг-
вістики, що брали участь у проекті, було 
поділено на три робочі групи:  спеціалісти 

туту сходознавства ім. А. Кримського 
І.М. Дрига. 

За попередньою домовленістю наступ-
ний, двадцять перший, лінгвістичний Курул-
тай у Туреччині відбудеться в м. Кайсері.

 І.М. ДРИГА

УВІЧНИТИ “МАЛІ” ТЮРКСЬКІ МОВИ: 
СПІЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОЕКТ 
СЕУЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА 
ім. А. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
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з тюркських, монгольських та тунгусо-
маньчжурських мов. При цьому, усвідом-
люючи об’єм польових робіт та тривалість 
проекту, його керівники наполягали на 
негайному зібранні насамперед матеріалу 
тих мов, що опинились на межі зникнен-
ня. Міжнаціональними робочими групами 
лінгвістів було вивчено і описано чимало 
таких «малих» та рідкісних мов. Напри-
клад, шановний доктор Йонг Сонг Лі осо-
бисто здійснив комплексний та системний 
опис таких мов: вересень 2003-го та січень 
2004 р. – киргизька мова фую; квітень 
2004 – шорська мова; квітень 2005 – чу-
васька мова; квітень – травень 2005 р. – 
тувинська мова у найбільш північній 
точці області Сіньцзянь Китаю; червень 
2005 р. – чатангська (мова тофа) в області 
Ховсгол Монголії; жовтень 2005 р. – мова 
жовтих уйгурів тощо. 

На території України серед таких тюрк-
ських мов, що опинились на межі зникнен-
ня, існує, на жаль, аж три мови: караїмська 
(кримський та волинсько-галицький діа-
лекти), кримчацька та урумська (кипчаць-
ко-половецькі та кипчацько-огузькі говір-
ки). Проте дослідники не обмежились по-
шуком та записом носіїв цих мов, а взяли 
до уваги та побіжно записали матеріал лі-
тературної кримськотатарської, гагаузької 
мов та огузьких говірок урумської мови. 

Робоча група лінгвістів-тюркологів (за 
участі представника від Інституту сходо-
знавства – н.сп., к.філол.н. І.М. Дриги) від-
відала місця локальних поселень тюрків у 
Донецькій області, Криму та на Волині і за-
писала близько 10 Гб лише аудіоматеріалу, 
не враховуючи значно більшого обсягу ві-
деозаписів. У результаті даного досліджен-
ня в руках у корейських та українських 
вчених опинився безцінний мовний мате-
ріал, якщо враховувати те, що, скажімо, 
нині існує лише один носій, спроможний 
швидко говорити кримчацькою мовою; з 
десяток носіїв кипчацько-половецьких ді-
алектів урумської; не більше восьми – тих, 
що хоча б почасти пам’ятають кримський 
діалект; та двоє знають галицько-волин-
ський діалект караїмської мови і можуть 
відтворити автентичне фонетичне обличчя 
цих діалектів. Вік усіх носіїв перевищує 

шістдесят, а здебільшого становить вісім-
десят і більше років. 

Слід зазначити, що дослідження про-
водилися за ретельно методологічно ви-
віреною та розробленою протягом десяти 
років книгою опитування інформантів, що 
включала: 1) особисті дані про інформанта 
та володіння його та його рідних рідною 
мовою; 2) основний лексичний фонд мови 
(розподілений по чотирьох розділах за 
ступенем вживаності), аж до питомо тюрк-
ської та сучасної професійної термінології; 
3) фонетику та основні фонологічні яви-
ща, властиві тюркським мовам; 4) повсяк-
денні діалоги; 5) граматику (морфологію) 
та синтаксис (прості, ускладнені та склад-
ні речення). Дослідники брали до уваги та 
записували також при нагоді матеріал ет-
нографічного та фольклорного характеру, 
який, проте, не становив основної мети 
дослідження. Крім того, лінгвістичні запи-
си здійснювалися за допомогою найсучас-
нішого технічного обладнання, яке нині 
робить можливим цифрове обчислення 
фонетики носіїв у фонологічних та акус-
тичних лабораторіях, застосовуючи єдині 
критерії діалектального опису, та відкри-
ває безмежні простори для подальших фі-
лологічних і суто лінгвістичних студій. 

Ми висловлюємо щиру дружню та ко-
легіальну подяку всім, хто, жертвуючи 
вільним часом, не шкодуючи матеріаль-
них та моральних зусиль, а почасти – і 
решток власного безцінного здоров’я, до-
помагав нам у нагальній та надзвичайно 
важливій справі увічнення та збереження 
зазначених тюркських мов у нашій країні. 
Серед них: д.філол.н., проф. А.М. Меме-
тов, к.філол.н. Е.М. Меметова, др. філосо-
фії, доц. Т.І. Арнаут, академік Ю.А. Пол-
канов,  к.і.н. І.В. Ачкіназі, Д.А. Перко-
ва, Н. Бахши, к.філол.н. В.І. Кіор, к.і.н. 
О.Д. Огнєва, Т.Г. Улюра, В.Я. Арабаджи, 
В.Ю. Ормелі, В.З. Тір’які, С.Б. Сінані, а 
також безцінні наші інформанти Д.І. Ребі 
та нині покійна М.І. Ребі, Л.І. Шугурова 
та А.З. Зарахович, В.І. Кіор та К.Г. Сидо-
ров, М.Х. Корочева та Д.М. Ель. Низько 
вклоняємося усім прихильникам тюрко-
логії в Україні. 

І.М. ДРИГА  
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12 квітня 2006 року наукова 
громадськість Національної 
академії наук України своїм 
спільним зібранням широко 
відзначила 140-річчя від дня 
народження видатного вченого-
правознавця М.П. Василенка, 
ім’я якого за понад 50 років 
було майже забуте. А між 
тим вчений був ініціатором 
утворення Української академії 
наук, її другим президентом, 
заслуговує на вдячну пам’ять 
нащадків.
За ініціативою видатного вченого, 

директора Інституту держави і права НАН 
України, академіка Ю.С. Шемшученка роз-
почато видання вибраних творів ученого. До 
першого тому увійшли праці М.П. Василенка, 
що стосуються історії України. Поміж них 
великий інтерес становить праця вченого, 
присвячена Кримському ханству, яка 
буде цікавою і для сходознавців. За згодою 
видавців подаємо цю працю для ознайомлення 
сходознавців з творами великого вченого 
України.

КРЫМСКОЕ ханство обнимало собой 
Таврический полуостров и земли на 

севере и востоке от него, где оно не имело 
определенных границ. Состав населения 
Крымского ханства был самый разнород-
ный: оно постоянно передвигалось и видо-
изменялось. Прилив тюркских народнос-
тей начинается не позже первой половины 
XIII в., с нашествием на Русь татар, если 
не считать рано пришедших в Крым хозар. 
Прилив этот шел двумя путями: сухим – 
через перешеек – и морем. Первыми про-
никли в Крым, главным образом, кочевые 
народы и, между прочим, татары; затем 
турки-сельджуки, которые вследствие не-
урядиц в Малой Азии искали приюта в 

Крыму. По предположению 
В.Д. Смир нова, турецких им-
мигрантов нужно видеть в 
тех поселенцах южного бере-
га Крыма, которые чертами 
лица похожи на европейцев, 
но говорят на турецком языке 
и которых некоторые ученые 
считают отуречившимися 
греками и генуэзцами. Турец-
кая иммиграция носила сна-
чала частичный характер. Но 
в XIII в. довольно большая 
группа турок-сельджуков пе-

реселилась из Добруджи в Крым. Турки 
поселились по южному берегу Крыма, где 
жили также и христиане, преимуществен-
но генуэзцы, главными центрами которых 
были города Кафа и Судак. Татары жили 
внутри и на севере полуострова. Мест-
ность эта в турецких источниках носила 
сначала название Дешти-Кыпчак, а впо-
следствии стала называться Крымом. Цен-
тром ее был город Солхат, переименован-
ный затем в Крым. Одни считают это сло-
во искажением имени кимвров, древней-
ших будто бы его обитателей; другие видят 
в нем испорченное название Киммериума, 
древне-греческого поселения; третьи про-
изводят его от Кримни, описываемого Ге-
родотом. Город Крым был центром Крым-
ского ханства приблизительно до полови-
ны XV в.; затем столицей делается Бакчэ-
Сарай. История Крымского ханства до по-
явления династии Гиреев находится в тес-
ной связи с историей Золотой орды. Крым 
считается владением золотоордынских ха-
нов, но он не был их резиденциею. Один 
только хан Узбек жил здесь некоторое вре-
мя; для других ханов Крым служил вре-
менным местом убежища от придворных 
переворотов; здесь же находили приют та-
тарские узурпаторы и авантюристы. 

Н.П. Василенко

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО*

СПАДЩИНА

* Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. Том 1. Історичні праці. – К.: “Юридична 
думка”, 2006. – С. 493–501.
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 Ордынские татары нередко совершали на-
беги и грабили полуостров. От этих грабе-
жей меньше всего страдали генуэзцы, 
умевшие вовремя заключать договоры с 
временщиками и узурпаторами и ладить с 
татарскими приставниками, сидевшими в 
Кафе и Судаке, для заведывания ханскими 
подданными; в некоторых актах пристав-
ники эти называются тудунами, иначе ти-
танами. Первым официально признанным 
владетелем Крыма обыкновенно считает-
ся Орам-Тимур, получивший удел от дяди 
своего, хана Менгу-Темура, во второй по-
ловине XIII в. (Ф. Хартахай думает, что 
крымский юрт возник еще в первой поло-
вине XIII в., когда в Крым проникли тата-
ры, пришедшие с Батыем). В орде во вто-
рой половине XIII в. начинаются междоу-
собия. Благодаря выгодному материально-
му положению, обусловленному крупны-
ми земельными владениями, из среды ту-
рецкой знати, именуемой эмирами, беями, 
впоследствии мурзами, выдвигались вре-
менщики, пользовавшиеся то благоволе-
нием хана, то поддержкой эмиров. Первым 
исторически известным временщиком был 
Ногай. Он стремился основать новое госу-
дарство, сделав главным базисом его 
Крым. Часть беков, помогавших Ногаю, 
впоследствии изменила ему и пристала к 
его врагу, Токта-хану. Ногай был разбит и 
вскоре затем убит. Смуты в Золотой орде 
способствовали ослаблению ханской влас-
ти в Крыму. По смерти Берды-бека эмиры, 
правившие отдельными провинциями, 
стали претендовать на самостоятельность. 
Один из них, Мамай, вступил в Крым, объя-
вил ханом одного из сыновей Узбека и 
двинулся на Сарай (около 1374–1375 г.). 
После битвы на Куликовом поле (1380) 
Мамай ушел в Кафу, где и был убит. Ханы 
в Крыму сменялись беспрестанно; устано-
вить их последовательность не представ-
ляется возможным. Только с XV в., с 
утверждением в Крыму династии Гиреев, 
изменяется характер истории крымского 
юрта. Государственная его организация до 
XV в. была, вероятно, копией с организа-
ции Золотой орды. Во главе стоял намест-
ник или хан, главный начальник как в во-
енном, так и во всех других отношениях. 
После наместника наибольшее значение 
имели чины военные: оглох – главный на-
чальник соединенных сил в набеге; ту-

ман – начальник 10-тыс. войска, лишних – 
тысячи, юз (башы) – сотни, он (башы) – 
десятка. В ярлыках, напечатанных Нови-
ковым в “Российской Вивлиофике”, упо-
минаются затем: вельможа, начальник 
(даруга), волостной городовой, сельский. 
Все это, вероятно, были чины гражданско-
го управления. Двор крымского наместни-
ка имел целый штат конюших, сокольни-
ков, барсников, волчарей, ловчих и т. д. 
Система налогов имела много общего с 
грабежом. Как велики были размеры нало-
гов, неизвестно; они были подушные, 
ясачный оброк, бурновая тамга, амбарная 
подать и т. п.; взималась также подать с 
покоренных народов. Подати собирали 
баскак или бакаул (по-русски давитель), 
таможник, раскладчик подушных, застав-
щик, мостовщик базарный, поборгцик, по-
шлинник и пр. Устройство суда и расправы 
до XV в. нам неизвестно. Сословий было 
четыре: дворянское, духовное, народ и 
рабы. Среди дворянства различают две 
группы: правительственную, созданную 
государством, и родовую. Первая особого 
значения не имела; вторая управляла судь-
бами крымского юрта. Духовное сословие 
возникло в XIII в., с принятием ислама. Во 
главе духовенства стоял муфти, занимав-
ший второе место после хана; затем следо-
вал хазы или духовный судья, который су-
дил, впрочем, и некоторые гражданские 
тяжбы; мудерисы заведывали школами, 
шейхи – монастырями; софу – отшельни-
ки. Народ татарский был свободен; рабами 
у татар были военнопленные не татарской 
расы. Религия крымских татар была снача-
ла языческая; они были преданы в сильной 
степени шаманизму. Магометанство начи-
нает проникать с XIII в., но получило пра-
во господства только около половины 
 XIV ст. В первой половине XV в. на Крым-
ском престоле появляется династия Гире-
ев; первым ханом из ее среды был Хаджи-
Гирей. Происхождение его вызывает много 
догадок; новейшие ученые видят в нем 
сына крымского хана конца XIV в., Таш-
Тимура. Деятельность Хаджи-Гирeя была 
направлена, главным образом, на утверж-
дение династии и на защиту от притязаний 
соседей. Он победил хана Золотой орды; с 
польским королем Казимиром находился в 
дружественных отношениях, имел доволь-
но мирные отношения к русским, старался 
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 обезопасить себя от Отоманской Порты. 
Хаджи-Гирей перенес столицу в Бакчэ-Са-
рай; умер в 1466 г. На престол вступил, по-
сле борьбы, один из восьми его сыновей, 
Менгли-Гирей. Окончательному утверж-
дению его способствовали турки. Крым-
ское ханство сделалось вассальным по 
отношению к Турции (1478). На земли со-
седей крымские татары делали постоян-
ные набеги, а в мирное время получали 
оттуда подарки; отсюда появление ряда 
крымских послов при русском и польском 
дворах. Менгли-Гирей находился в друже-
ственных отношениях с вел. кн. Иваном III 
и вел переговоры насчет союзного с ним 
действия против Польши и Литвы, на 
пределы которых не раз нападал. Под ко-
нец жизни Менгли-Гирея сыновья его ста-
ли нападать и на русские пределы. Мен-
гли-Гирей ввел звание калги или вице-хана, 
на которого переносились права наследни-
ка престола, и назначил калгою сына Ма-
гомет-Гирея, после смерти последнего 
крымские ханы назначались султаном и 
были как бы его наместниками. Менгли-
Гирей умер, вероятно, в 1515 г. В дальней-
шем ханский престол стал предметом пар-
тийной и родственной борьбы. Многие из 
ханов кончали свою жизнь насильственно 
или в ссылке. Один из преемников Мен-
гли-Гирея, Магомет-Гирей II Жирный 
(1577–1584), создал степень второго на-
следника, получившую название нур-эд-
дина. Гази-Гирей II Бора, т. е. Буря (1588–
1608), стремился к самостоятельности и 
сделал попытку заменить принцип родо-
вого старшинства упрочением власти за 
прямым нисходящим поколением от отца 
к сыну; поэтому калгою он сделал не бра-
та, а сына своего Тохтамыша, который по-
сле его смерти и был провозглашен ханом, 
но Порта его не утвердила, и Тохтамыш 
был вскоре убит своими противниками. 
Хан Магомет-Гирей III (1623–1627) выд-
винул Чобан-Гиреев (т. е. Пастухов-Гире-
ев), побочную линию Гиреев; он нашел 
проживав шего в Ак-Мечети частным че-
ловеком Чобан-Мустафу, про которого хо-
дила молва, что он был сын одного из Ги-
реев от молдаванки, переименовал его в 
Девлет-Гирея и назначил нур-эд-дином. 
Чобан-Гиреи имели впоследствии пред-
ставителей и на ханском престоле, чем на-
стоящие Гирей были очень возмущены. 

Правление Ислам-Гирея III совпало с эпо-
хой Хмельницкого и присоединением Ма-
лороссии к России; сношения с казаками и 
с Москвой занимают при нем видное мес-
то. По отношению к Порте он держал себя 
очень самостоятельно и независимо. По-
сле его смерти крымским ханом был про-
возглашен находившийся в ссылке в Родо-
се Могамет-Гирей IV (1654–1666), раз уже 
правивший Крымом; но он не пользовался 
симпатиями подданных и не нашел в них 
поддержки, когда после своего вторичного 
свержения хотел сопротивляться распоря-
жениям Порты. Умер он в Дагестане в 
1674 г. Преемником его был назначен Аа-
диль-Гирей I (1666–1671), представитель 
боковой линии Гиреев, встретивший враж-
дебное отношение среди крымских вель-
мож. Это способствовало его падению. Он 
был сослан в Родос, а на его место ханом 
сделался сын Бегадыр-Гирея, Селим-Ги-
рей (1671–1678). Все источники говорят о 
последнем как об очень умном и хорошем 
человеке, свободном от непомерного 
власто любия. Ему пришлось воевать, 
вместе с турками, сначала против Польши, 
затем и против России. Насколько была 
удачна война с Польшей (Бучацкий дого-
вор, восстановивший обязательные отно-
шения Польши к татарам), настолько вой-
на с Россией была неудачной. За безуспеш-
ную осаду Чигирина (1677) Селим-Гирей 
был лишен престола и сослан в Родос, а на 
его место посажен Мюрад-Гирей I (1678–
1683), продолжавший войну с русскими. В 
1678 г. Чигирин был взят. Началась война 
с Австрией, кончившаяся поражением ту-
рок под Веной (1683). Хотя хан и расхо-
дился во мнениях насчет этой войны с ве-
ликим визирем, но последний всю вину за 
поражение взвалил на Мюрад-Гирея, и он 
был лишен престола. Ханом был назначен 
Хаджи-Гирей, весьма непопулярный сре-
ди крымских вельмож; они подняли вос-
стание, и Хаджи-Гирей должен был спа-
саться бегством, процарствовав меньше 
года. Крымские вельможи прямо потребо-
вали себе в ханы Селим-Гирея I, который 
во второй раз царствовал с 1684 по 1691 г. 
Согласие Порты на требование вельмож 
объясняется тогдашним незавидным поло-
жением дел в Турции. Селим-Гирей это 
хорошо понял, равно как понял он и грозу, 
надвигавшуюся на Крым со стороны рус-
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ских. Против последних он старался укре-
пить границы своего ханства; по отноше-
нию к Порте держал себя довольно неза-
висимым, опираясь на любовь народа. Как 
только он увидел нерасположение к себе в 
войске, он отказался от престола. Его пре-
емник, Сеадет-Гирей II, человек крутого 
нрава удержался на престоле лишь не-
сколько месяцев; в 1692 г. на его место, по 
проискам великого визиря, был назначен 
ханом калга Сафа-Гирей I, всецело пре-
данный наживе и барышничеству. Он так-
же вскоре был свергнут, и ханом в третий 
раз стал Селим-Гирей I (1692–1699), но-
сивший теперь титул хаджи или эльхадж. 
При нем Петр совершил Азовские походы. 
После заключения Карловицкого мира Се-
лим-Гирей отказался от ханства, рекомен-
довав себе в преемники сына своего Дев-
лет-Гирея II (1699–1705). Калгою был сде-
лан брат его Шагин-Гирей, а нур-эд-дином 
другой брат Сеадет-Гирей. По смерти Ша-
гин-Гирея калгою был назначен Шегбаз-
Гирей, который вскоре был убит по проис-
кам Сеадет-Гирея. Против хана произошло 
восстание, усмирить которое Девлет-Ги-
рею стоило немало усилий. Затем после-
довал ногайский бунт; Крыму угрожали 
русские. Ввиду всего этого Девлет-Гирей 
II был отставлен, а на его место в четвер-
тый раз сел Эльхадж-Селим-Гирей I 
(1703–1704). Девлет-Гирей уступил пре-
стол только после сопротивления. После 
смерти Эльхадж-Селим-Гирея власть над 
Крымом сосредоточивалась в руках его 
потомков, которые своей жестокостью и 
бестактностью ускоряли падение Крым-
ского ханства. Ханом сделался опять Дев-
лет-Гирей, но в том же 1704 г. его заменил 
его младший брат Гази-Гирей, о котором, 
ввиду его снисхождения к христианам-не-
вольникам, говорили, что он рожден от 
христианки. За неудачный совет султану 
начать войну с Россией, Гази-Гирей был 
снова заменен Девлет-Гиреем, но послед-
ний, несмотря на любовь народную, опять 
был свергнут и сослан в Родос. Ханом был 
назначен Каплан-Гирей, тоже лишенный 
престола за неудачный совет; снова был 
возведен Девлет-Гирей и снова заменен 
Каплан-Гиреем, когда война с Петром Ве-
ликим кончилась неудачно. Каплан-Гирей 
был сменен Сеадет-Гиреем. Против по-
следнего, равно как и против следовавше-

го за ним Магомет-Гирея, поднял восста-
ние ширинский бей, и они должны были 
покинуть Крым. Снова на престоле поя-
вился Девлет-Гирей. Когда он возмутил 
татар против турок и прогнал турецкого 
посланника, его заменили Менгли-Гиреем 
(1725–1730). Бунт мурз против последнего 
повел к замене его Каплан-Гиреем (1730–
1736), а когда совершилось при последнем 
вторжение в Крым Миниха (1736), ханом 
снова сделался Менгли-Гирей (1736–1741). 
В 1737 г. Миних снова вступил в Крым и 
опустошил его. Менгли-Гирей хотел отом-
стить, но поход его в 1738 г. на Россию 
окончился неудачно. В 1741 г. на престоле 
появляется Селим-Гирей, но вследствие 
бунта мурз уступает место опять Каплан-
Гирею. Затем мы видим опять Селим-Ги-
рея, а после него, в продолжение двух лет, 
Арслан-Гирея (1753–1755). В 1755 г. ха-
ном делается жестокий и несправедливый 
Алим-Гирей, которого мурзы, при посред-
стве ногайцев, вскоре лишили престола. 
Ханом сделался Керим-Гирей, заменен-
ный Портой в 1764 г. Селим-Гиреем (1764–
1768). Последнего снова сменил Керим-
Гирей, один из лучших ханов, хотя и он 
обирал народ. Его сменил племянник его 
Девлет-Гирей, который был свергнут по-
сле поражения при Ларге, и на его место 
снова был назначен Селим-Гирей. Послед-
ний был вовлечен Турциею в войну с Рос-
сией, опустошительную для Крыма. Это 
повело к его свержению. Татары избрали 
себе ханом Шагин-Гирея, который объя-
вил независимость Крыма от Турции и 
уступил России Керчь, Еникале и Кин-
бурн. За происки в Турции Шагин-Гирей 
был заменен в 1774 г., при посредстве Рос-
сии, бра том его Девлет-Гиреем, но после 
Кучук-Кайнарджийского мира снова был 
сде лан ханом и облечен духовной властью 
великого халифа. Султан прислал ему все 
знаки ханского достоинства и приказал 
всенародно молиться за него. Шагин-Ги-
рей был последним ханом Крыма. Причи-
ны падения ханства: 1) отсутствие серьез-
ных задач внутренней политики у крым-
ских ханов и страшная эксплуатация ими 
населения; 2) постоянная смена ханов; 3) 
хозяйничанье Порты в Крыму, выражав-
шееся в бесцельном и частом свержении 
ханов, которые притом принуждены были 
участвовать во многих турецких войнах, и 
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4) внутренний строй Крымского ханства, 
не допускавший правильного государ-
ственного развития, и внутренняя рознь 
составных его элементов. За время с XV 
по XVIII в. в строе ханства произошло 
много перемен, в зависимости от совер-
шавшегося в это время постепенного пе-
рехода крымцев от кочевого быта к осед-
лому. Отдельные крымские роды сдела-
лись крупными земельными собственни-
ками, частью благодаря собственным за-
хватам, частью вследствие пожалования 
ханом. Из этих родов главное значение 
имели пять: Шырын, Барын, Кулук, Сулеш 
и Мансур. С XVI в. им принадлежало, в 
сущности, правление крымского юрта. Об 
этом говорит в 1506 г. сям Менгли-Гирей в 
своем ярлыке к литовскому князю Сигиз-
мунду (“Сб. кн. Оболенского”, стр. 52, 90). 
Каждый из крымских родов имел свои 
точно разграниченные владения, носив-
шие название бейлык, т. е. княжество. У 
каждого бея была своя столица, свой двор, 
свои калга и нур-эд-дин, избранные из 
дворян той же фамилии. Беи имели право 
жениться на ханских дочерях, не брить бо-
роды, как и хан, и посылать своих послов 
к иностранным государям за подарками. 
Они нередко вели между собою войны и 
вполне самостоятельно делали набеги на 
чужую землю. Во время одного из таких 
набегов была сожжена, между прочим, 
Тула. Пять крымских родов считались 
представителями высшего сословия. Каж-
дый глава рода в своем бейлыке считался 
неограниченным властителем, в руках ко-
торого находилась администрация и суд. 
Для последнего бей получал от кади-аске-
ра (государственного судьи) грамоту. Зави-
симость беев от хана выражалась в обязан-
ности поставлять войска и нести извест-
ную долю военных издержек. Для решения 
вопроса о войне хан обязан был собрать 
совет пяти беев, которые могли посылать 
вместо себя по слов. Хан не имел права 
брать податей ни с беев, ни с их вассалов; 
евреи, жив шие на их землях, тоже не пла-
тили ему подушной подати. Как верхо-
вный глава ханства, хан получал только 
следующие доходы: пенсию от Турции, та-
моженный сбор, соляной сбор, от гатмана 
(коменданта) Дубосар, от правителей Бу-
джака и Каушан, от ногайских сераскиров 
и медовые деньги, всего около 120 т. пиа-

стров, не считая доходов с земельных вла-
дений хана и подарков, получаемых от 
иностранных государей. По смерти бея 
владетелем бейлыкя становился калга – 
непременно старший сын, затем нур-эд-
дин – второй сын, и только по смерти всех 
сыновей бея бейлык переходил к старше-
му внуку его. Остальное поколение бея и 
его побочное потомство составляло дво-
рянство под именем “Эмир-заде”, исказив-
шимся потом в мирза, мурза. Были два 
разряда мурз: прямые потомки владетель-
ных беев, жившие в пределах бейлыка, и 
затем татарская шляхта, более отдаленная 
от родоначальника или пожалованная ха-
ном. Было еще и низшее дворянство, “ка-
пыкуль” (рабы у дверей), составившееся 
из янычар; его чуждалось высшее дворян-
ство и не входило с ним в сношения; 
исключение составляли только пользовав-
шиеся особою милостью хана. Дворянство 
было сословием военным по преимуще-
ству. Это зависело от характера татарского 
народа, который постоянно был вооружен-
ным войском, готовым для войны и набе-
гов. В мирное время дворяне жили обык-
новенно в своих поместьях, проводя время 
в забавах и взаимных посещениях. Духов-
ное или ученое сословие (улемы) занима-
лось делами религии и образования наро-
да, составляло проекты и редактировало 
государственные законоположения. Во 
главе его стоял муфти, пользовавшийся 
особым уважением и занимавший, по-пре-
жнему, второе место после хана. Духовен-
ство состояло из четырех фамилий, вла-
девших земельною собственностью и мо-
настырями, настоятелями которых (шей-
хами) были старшие в роде. К улемам при-
надлежали имамы, муллы, муэзины и вооб-
ще лица духовного чина. Татарское духо-
венство жило, кроме доходов с земли, по-
даяниями народа, которые оно вымогало 
за требы с чрезвычайною назойливостью. 
Большинство населения Крыма составлял 
простой народ. Он был свободен, но эко-
номическое положение его было очень тя-
жело, так как ханы распоряжались его тру-
дом, облагали первые его потребности на-
логом, и на нем лежали тяжелые пови-
нности в пользу государства. Ханы разда-
вали дворянам, например, право на извест-
ное число рабочих дней известного аула, 
давали право взимать пошлину за водопой 
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и т. п. Владетели бейлыков обрабатывали 
свою землю двояко: чрез рабов или вас-
сальным порядком, по которому установ-
лены были определенные поборы: ушур, 
десятина со всяких продуктов, зексат (ми-
лостыни) – 5 % со скота, птицы и проч., 
питир (заупокой). Был и особый вид эк-
сплуатации рабочих сил, сохранившийся 
теперь в Малороссии: “толока”, при кото-
рой народ работал за угощение сверх по-
ложенного срока. Хан отдавал налоги на 
откуп. Откупная система тяжело ложилась 
на народ; откупщики выжимали из него 
все соки. Видное место в доходах хана и 
других чинов государства играли подарки 
иностранных государей, за получением 
которых все чины – начиная от хана, кал-
ги, нур-эд-дина и кончая начальником при-
дворных музыкантов, придворным садов-
ником, поваром – посылали своих послов, 
которые требовали особого подарка для 
тех лиц, представителями которых они яв-
лялись. Подарки эти были чувствитель-
ным бременем для соседних государств, в 
особенности для России и Полыни. Цен-
тральное и дворцовое управление Крым-
ского ханства состояло из массы всевоз-
можных чинов и стоило очень дорого. Во 
главе управления стоял хан, который до-
лжен был происходить из династии Гире-
ев; практиковавшееся сначала выборное 
начало при замещении ханского престола 
было заменено потом назначением Порты, 
причем родовое старшинство обыкновен-
но не соблюдалось. Затем следовали калга 
и нур-эд-дин (см. выше), султаны – хан-
ские сыновья, смотря по личному досто-
инству, занимавшие различные должнос-
ти, матери, жены и дочери хана, калги и 
нур-эд-дина, имевшие свой особый двор и 
получавшие ежегодный денежный оклад; 
наконец, целый ряд самых разнообразных 
чинов. Суд находился в руках начальников 
бейлыков, отчего последние назывались 
еще кадылыками. Кадылыков в Крыму 
было 48. Бей получал грамоту на звание 
кади от казы-аскера, и юрисдикция его не 
подчинялась хану. Дворянство имело, по-
видимому, свои особые суды, решения ко-
торых утверждались казы-аскером, руко-
водствовавшимся при этом советами муф-
тия. Отдельные суды имели мусульман-
ское духовенство и иноверцы, как христи-
ане, так и евреи. Хан назначал кадиев в 

собственном кадылыке, турецкий султан – 
в четырех своих кадылыках: Кафе, Судаке, 
Мангуте и Ени-Кале. С появлением горо-
дов появились и особые городские судьи – 
шегер-кади, назначавшиеся кади-аскером. 
На суде этих шегер-кади всегда присут-
ствовал помощник кади-аскера – наиб. Все 
остальные дела, изъятые из ведения этих 
судей, реша лись в государственном сове-
те или диване. Последний имел самый 
разнохарактерный состав: калга, нур-эд-
дин, шырын-бей, муфти, главы пяти родов, 
кади-аскер, op-бей, сераскиры трех ногай-
ских орд, казнадар-башы, дефтердар-башы 
и проч., а также представители каждой 
ветви пяти родов. Не явившийся в заседа-
ние бей мог присылать своего представи-
теля. В диване решались все дела внутрен-
него управления, объявление войны, набор 
войска, направление походов и проч. Суд 
происходил по Корану, на который суще-
ствовала масса толкований. Уголовными 
преступлениями в Крыму считались: от-
ступление от веры, прелюбодеяние, гра-
беж, убийство, воровство и пьянство. По 
Корану или шариату все эти преступления 
наказывались строго, но строгость эту 
всегда умели на практике обходить разны-
ми толкованиями закона. Суд начинал дей-
ствовать тогда, когда кто-нибудь обращал-
ся к нему; разбирательство дел было сло-
весное. Наказание преступника предостав-
лялось истцу, который мог применить 
месть (“око за око”) или ограничиться пе-
нею. Политических преступлений в Кры-
му, где представители высшей власти по-
стоянно менялись, не знали. Коран слегка 
толь ко затрагивает гражданские отноше-
ния подданных, но мусульмане не стесня-
лись этим. В документах крымских татар 
встречаются обряды при совершении век-
селей, духовных завещаний, купчих кре-
постей, суждения о незаконном наруше-
нии обязательств и проч. Порядок насле-
дования в Крыму, при существовании 
многоженства, был очень сложен. Брак 
был простым договором, совершаемым 
вне мечети. Обеспечивался он особым 
вкладом, “магр”, который в случае рас-
торжения брака выдавался стороне неви-
новной. Муж приносил жене калым, жена 
мужу – приданое. Это взаимное обдарива-
ние называлось никъяг. Брак расторгался 
редко. В высших сословиях  господствовало 
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затворничество женщин; в низших клас-
сах женщина пользовалась большею сво-
бодою. О древней крымско-татарской об-
разованности и культуре точных сведений 
нет. Менгли-Гирей основал в 1500 г. выс-
шее духовное училище – медресе, откуда 
впоследствии выходили ученые лица ду-
ховного сана. Главными предметами обу-
чения были арабский язык и арабская фи-
лософия, которая пользовалась вообще 
большим уважением среди татар. Из та-
тарских философов XVII в. известен Аб-
дул-Азиз-Эфенди. Светская литература не 
пользовалась уважением; крымские ханы 
не покровительствовали ей. Историческая 
литература у татар очень бедна. Более из-
вестны из историков Раммал-Ходжа, Мо-
гамет-Риза и анонимный автор истории 
крымских ханов. Изящная литература 
была более развита. Историк Могамет-
Риза в своем сочинении: “Семь Планет”, 
приводит образчики поэтического творче-
ства Батыр-Гирея, Газы-Гирея, Софа-Ги-
рея и др. Крымские татары рано стали за-
писывать народные песни; сохранилось 
много сборников их (джонк). На татар 
имела большое влияние турецкая поэзия. 
Сказки в Крыму были многочисленны и 
заменили собой все роды изящной литера-
туры. Наука вращалась, главным образом, 
в области юридическо-богословских во-
просов; любили татары заниматься и 
астрономией, в связи с астрологией. Му-
зыка татарская состояла из оглушающего 
барабана (дасул), бубна (дарие) и пронзи-
тельной зурны (род кларнета). Живопись и 
скульптура были запрещены Кораном. Ар-
хитектура процветала; памятником ее 
остался бахчисарайский дворец. Начало 
сельского хозяйства и промышленности 
совпадает с началом оседлой жизни и 
основанием у крымских татар городов. 
Влияние генуэзцев в этом отношении было 
невелико. При татарах разведено в Крыму 
много фруктовых деревьев, раз ных сортов 
виноградных лоз; стало процветать вино-
делие, табаководство; процветало также 
пчеловодство, шелководство, коневодство. 
Достаточно было и хлеба: татары никогда 
не нуждались в нем. Из обрабатывающей 
промышленности известны были кожевен-
ное производство, выделка оружия со все-
возможными украшениями в восточном 
вкусе; свечные заводы. Татары добывали 

соль. Охота для высших классов служила 
развлечением, для низших – важной ста-
тьей дохода. Горнозаводской промышлен-
ности не было. Ремесленники и промыш-
ленники составляли особое сословие, за-
нимавшее средину между высшим клас-
сом и народом. Делилось оно на цехи и 
артели. Цех состоял из нескольких арте-
лей, по числу ветвей производства. Тор-
говля сосредоточивалась в городах, глав-
нейшими из которых были: Бакчэ-Сарай, 
Гёзлев, Кафа, Карасу-базар, Перекоп, Ар-
бат, Керчь, Акмеч, Балаклава. Главными 
предметами торговли были предметы, 
привозимые из-за границы: сукно, бархат, 
шерстяные, шелковые и бумажные ткани, 
золотые вещи и драгоценные камни. Не-
маловажным предметом торговли были 
также рабы; главным их рынком была 
Кафа, где их постоянно находилось тысяч 
до тридцати. С начала XVIII в. история 
Крыма находится в тесной связи с стрем-
лением русских на юг, окончившимся при-
соединением Крыма к русскому государ-
ству. Сношения России с Крымом нача-
лись еще при Иване III, который в 1474 г. 
заключил с Менгли-Гиреем союз, обещав 
ему убежище у себя в случае нужды. С тех 
пор сношения поддерживаются постоянно 
и носят то дружественный, то воинствен-
ный характер. Главным предметом для 
дружественных сношений служила тор-
говля, причем крымцы старались получить 
как можно больше выгод, добиться бес-
пошлинной торговли. Это им нередко и 
удавалось, ввиду того, что внезапные и 
опустошительные набеги крымцев были 
очень опасны и тяжелы для Москвы, и она 
старалась всячески предупреждать их. 
Вследствие этого крымским торговцам 
удалось освободиться при Василии III от 
платежа тамги и т. п. Другим поводом для 
сношений с Москвою служили подарки, 
которых требовал не только хан, но его 
двор, беи, чиновники и проч. Москве при-
ходилось платить очень много, чтобы 
только обезопасить себя кое-как от напа-
дений. В 1648 г. московский царь предла-
гал хану запретить чиновникам обращать-
ся за подарками к московскому царю. По-
дарки эти обратились в своего рода дань, 
которая вымогалась при всяком удобном 
случае. В 1592 г. татары требовали у рус-
ского царя денег на постройку городов, 
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как обычной дани; в 1631 г. татарское по-
сольство укоряло царя, что город Перекоп 
обветшал, и требовало, чтобы царь почи-
нил его. Малейшее несогласие или не-
довольство крымцев вело к нападению их 
на русские пределы. Нападения эти были 
так часты, что трудно даже уследить за 
ними по источникам. Носили они характер 
чисто разбойничьих наездов: приходили 
татары обыкновенно неожиданно, грабили 
жителей, жгли села и затем уходили, уводя 
за собою толпы пленников и пленниц, ко-
торые продавались затем в Кафе. В первое 
время после основания Крымского ханства 
набеги были очень часты. В 1571 г. крым-
ский хан доходил до Москвы и сжег ее. В 
XVII в. набеги повторяются реже. Это об-
ъясняется, с одной стороны, теми неуря-
дицами, которые господствовали в Крыму, 
и необходимостью для крымских ханов 
участвовать в многочисленных войнах, ко-
торые вела Турция, с другой – значитель-
ным укреплением к тому времени южной 
русской границы рядом крепостей и коло-
низацией ее служилыми элементами. С 
конца XVII ст., особенно после присоеди-
нения Малороссии, Россия деятельно на-
чинает стремиться на юг, в Крым. Первой 
серьезной, хотя и неудачной попыткой 
осуществить это стремление – если не 
считать малоизвестного похода русских в 
1559 г. – были крымские походы в правле-
нии Софьи Алексеевны. Затем следует по-
ход графа Миниха при Анне Иоанновне в 

1736 г., когда русские проникли в Крым и 
опустошили его. В 1737 и 1738 гг. прони-
кал в Крым граф Ласси. В 1771 г., во время 
первой турецкой войны, в Крым был по-
слан князь Василий Михайлович Долгору-
ков, который скоро овладел всем полу-
островом. С этого времени Россия считала 
себя уже обладательницей Крыма, стара-
ясь свергнуть с него опекунство Турции. 
По Кучук-Кайнарджийскому миру (1774) 
Крым был объявлен независимым от Тур-
ции. Шагин-Гирей начал было преобразо-
вывать ханство на европейский образец, 
но это взволновало духовенство, а чрез 
него и народ, который особенно был недо-
волен тем, что государственные доходы 
были отданы на откуп. При таких услови-
ях хану пришлось скрываться в горах. 
Здесь, по поручению Потемкина, явился к 
хану генерал Игельстром и стал уговари-
вать “отдаться милостям монархини”. 
Хану ничего не оставалось делать, как по-
следовать этому совету. Он отправился в 
Керчь, а оттуда был выслан на житье в Во-
ронеж. 9 апреля 1783 г. Крым был объяв-
лен присоединенным к России. Турция 
признала это присоединение только по 
миру в Яссах 25 декабря (6 января) 1792 г. 
После войны 1853–56 гг. очень многие 
крымские татары оставили Крым и затеря-
лись в массе мусульманского населения 
Турции. К началу настоящего столетия та-
тарское население Крыма едва ли многим 
превышало 100 тыс.
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Розділ І
КРАЇНА ТІГРУ ТА ЕВФРАТУ

НА високих Арменських горах почина-
ються обидві річки, Тігр та Евфрат. Ті 

річки спочатку течуть далеко одна від дру-
гої, але потім, помалу зближаючись, зли-
ваються в однім ложі і впадають в Перську 
затоку. Колись дві сі річки впадали в море 
кожна окроме, але їх гирла були так близь-
ко одно до другого, що, розливаючися ши-
роко кожний рік, вони врешті вимили собі 
спільне ложе. Сторону між Тігром та Евф-
ратом Греки прозвали Месопотамією, себ 
то Межиріччям. Сторона ся розділялася на 
дві держави: Асірію та Халдею, границі 
сих двох держав були не зовсім виразні. 
Асірія лежала на півночі, головне місто в 
ній була Ніневія, що стояла над Тігром, 
Асірія займала ще й східній берег Тігру аж 
до самої Медії. Халдейська держава була, 
на полудні, її головне місто Вавілон лежа-
ло на обох берегах Евфрату. Вавілонська 
цівілізація була найдавнійшою в Азії. По-
літична перевага переходила то до Ніневії, 
то до Вавілону, як, напр., переходила вона 
в Єгипті то до Мемфісу то до Теб.

Країна Тігру та Евфрату часто залива-
лася великими повідями сих річок, отож не 
диво, що звідти пішла по світі легенда про 
всесвітній потоп; може коли в дуже давні 
часи була така велика повідь, що затопила 
всю Месопотамію. Зостався уривок з тво-
ру одного халдейського письмовця Бероза, 
перекладений на грецьку мову. Там роска-
зується, що одному цареві, на ймення Ксі-
зутрос, найвищий бог сказав, що в такий 
і такий день має бути потоп. По божому 
наказу, він заховав у землю книги давніх 
часів у місті Сефарваімі (сонцевому міс-
ті), потім збудував судно, просмолив його 
і сів у нього з родиною та з приятелями, 
взяв їжи, скілько треба було, і взяв по парі 
з усяких пород звірів, птиць і гадів. Настав 
потоп, а коли він ущух трохи, то Ксізутрос 
пустив скількох птиць летіти, але вони 
вернулися назад, не маючи де спинитися. 
За другим разом вони вернулися з болотом 
на лапах; за третім разом зовсім не верну-
лися. Ксізутрос тоді вийшов з судна з жін-

кою, дочкою та керовничим; вони покло-
нилися землі, дали поданок богам і зникли. 
Ті, що зосталися на судні, почули, як голос 
якийсь казав, що Ксізутрос був узятий до 
богів за своє благочестя. Вони вернулися у 
Вавілон і відкопали давні книги, заховані 
перед потопом. Судно ж запинилося в Ар-
менії в стороні Гордійців, де шукали потім 
його обломків і збірали їх, як святощі.

В того ж таки Бероза є росповідь про 
«стовпотворіння» Вавілонське та про змі-
шання мов: після потопу люде зробилися 
де-далі дуже горді своєю силою і почали 
нехтувати богами. Потім вони почали бу-
дувати у Вавілоні дуже високу башту, аж 
до неба, і вже от-от досягали до самого 
неба, але вітри прилинули на поміч богам 
і перекинули башту на робітників. До того 
часу люде мали всі одну мову, але після 
того боги зробили їм так, що вони всі ста-
ли різно говорити.

У різних індо-європейських народів є 
легенді про те, як велетні (хмари, злі духи) 
хотіли злізти на небо, се просто по етична 
картина бурі, коли чорні хмари застилають 
небо, а потім разсипаються дощем і тума-
ном під промінням сонця та під подихом 
вітру. Але в жадній з тих легенд нема спо-
гаду про змішання мов. У Вавілоні ско-
рійше, ніж де, могла з’явитися подібна 
легенда, бо там з найдавнійших часів був 
збір усяких племен, що говорили різними 
мовами, бо місто се було здавна багатим, 
промисловим та ремісничим. Само ймен-
ня Вавілон чи Бабель де-які перекладають 
«змішанням», хоч воно, здається, має влас-
тиво значити «божа брама».

Племена, що стрічалися у Вавілоні, 
спогадуються під різними назвами в Бі-
блії, у грецьких та римських історіків, та 
в написах асірійських і вавілонських. Але 
дуже трудно розібрати, які то власне були 
племена і як вони ріднилися межи собою. 
З найдавнійших пам’ятників видно, що 
халдейський народ склався з двох племен, 
Аккадів і Сумірів. Аккади жили на полудні 
понад Перською затокою; здається, вони 
належали до єтіопської раси, і може сі Ку-
шіти, що Греки називали єтіопами, похо-

Леся Українка

ІСТОРІЯ АСІРІЙЦІВ ТА ВАВІЛОНЦІВ
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дять з гір Гінду Куш. Вони дуже смугляві 
сливе чорні, але зовсім не подібні до не-
грів, їхні мови наближаються до так званих 
семітичних (як, напр., давня гебрейська).

Суміри жили далі на північ, велика час-
тина їх увійшла в народи Медії та Сузіа-
ни. Тепер їх зачисляють до раси скітської 
або туранської, що звуть тепера угро-фін-
ською, раса та дуже роспросторена і пле-
мена її єсть і понад Амуром і в Фінляндії 
і у Венгрії. Вона середня між жовтою ра-
сою і білою і, може, повстала від їхнього 
 змішання.

Халдейці звуться в Біблії Касдім, тепе-
рішні їхні нащадки звуться Курди. Греки 
звали Халдейцями святців вавілонських.

Назва Асірійців пішла від назви Асу-
ра, найвищого бога ніневійського. В Біблії 
відносини межи народами завжди пред-
ставляються в формі родинних відносин, 
отже там говориться, що Асур був сином 
Сема (Сіма) і братом Елама, батька Пер-
сів, Арама, батька Сірійців, та Арфаксада, 
батька Гебреїв і Арабів. Перший же царь 
Вавілону Немрод зветься вже сином Хама 
і братом Куша, батька єтіопів, Мізраіма, 
батька єгиптян і Ханаана, батька Фінікій-
ців. – Отже, значить, Біблія зачисляє Асі-
рійців до семітичних народів, а Вавілонян 
(Халдейців) до єтіопських.

Так говориться в Біблії про першого 
царя вавілонського Немрода: «Куш поро-
див Немрода, що став потужним на землі 
і був сильним ловцем перед Ягве (богом); 
звідси пішло примівля: неначе Немрод, 
сильний ловець перед Ягве. Початком 
його держави був Вавілон, Арах, Аккад 
і Халанне в землі Сеннаар. З сеї ж землі 
вийшов Асур і збудував Ніневію і майдани 
в сьому місті, і Халу, і Резен між Халою і 
Ніневією; се велике місто».

З сього видно, що Біблія уважав ваві-
лонську державу давнійшою ніж асірій-
ська. І хоч зачисляє Асірійців до иншої 
раси, але каже, що вони вийшли з вавілон-
ської держави.

На барельєфах Ніневії часто стріча-
ються сцени царського полювання. Диких 
звірів, а надто левів було багато в долинах 
Тігру та Ефрату. Отож не дивно, що в ле-
гендах затримався образ героя, що побиває 
диких, непевних звірів. Є дві великі статуї 
асірійські, що представляють Самдана, 
героя асірійського, він придушує правою 

рукою лева до своїх грудей. Де далі ловці 
вигубили і повиганяли диких звірів і поча-
лося хліборобське життя. Деякі племена, 
вибравши пастуший спосіб життя, пере-
йшли Евфрат і пішли в Гарран, а звідти в 
Палестину. Їх стали тоді звати Гебреями 
(зарічними людьми). Вони вийшли з міс-
та, що зветься в Біблії Ур-Касдім (Ур хал-
дейський), се було велике місто давньої 
держави, але від нього зосталися тілько 
непевні легенди та величезні звалища. 
Про початок халдейської цівілізації є в Бе-
роза легенда, де говориться, що колись бог 
Оаннес, що мав риб’ячу постать, виходив 
що дня з моря і научав людей. Він навчив 
їх письма, науки, хисту, будівництва, зако-
нів та хліборобства. При заході сонця він 
вертався знов у море. Можна думати з сеї 
легенди, що халдейська цівілізація почи-
налася десь в країні близшій до моря.

Долина Тігру та Евфрату була досить 
подібна до нільської долини. Там низина, 
там дуже гаряче і дощ іде дуже рідко. Поки 
там не було каналів, що робили з неї родю-
чу країну, вона певне була тим, чим є те-
пер, – пустинею то пісковатою то болотя-
ною. Так її описує один римський історік: 
«Євфрат розливається що весни, коли рос-
тають сніги на горах Арменських. Всі поля 
були б затоплені і обернені в озера, коли б 
люде не одводили зайвої води каналами та 
ровами, от як роблять і в Єгипті з Нілом. На 
ті канали йде багато роботи, бо земля там 
дуже мняхка і лехко розмивається потока-
ми: от чому ниви не родять, коли гирла та 
канали переповняються, звідти походить, 
що лишня вода розливається по рівнинах 
близьких до моря і там робить озера, за-
рослі очеретом. Копання каналів конечне 
потрібне, але забірає багато рук робочих; 
надто велика вода однаково шкодлива для 
хліборобства, як і велика посуха».

Отже в халдейській державі було сила 
каналів, вони прорізували країну вздовш і 
впоперек, єднали Тігр з Евфратом, де які 
з них були такі широкі, що по них могли 
ходити кораблі. Сі одводи зменшували 
бистрину Тігра, так що по ньому могли 
плавати судна. Греблі стримували Евфрат 
в його ложі і не давали йому затопляти 
землі. Сі водяні роботи робили з сеї низи-
ни роскішну країну. Геродот її так описує: 
„Між всіма сторонами, які ми знаємо, ся 
сторона найбагатша на дари Деметри (на 
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збіжжя). Земля не пробує там родити фіг, 
винограду та маслин, але вона дуже здатна 
до всякого збіжжя, що вона вер тає двіс-
ті раз стілько, як посіяно, а в роки, коли 
вона сама себе перевертає, то віддає й до 
трьохсот. Листя на пшениці та на ячменю 
мають чотирі пальці завширшки, Вавіло-
няне вживають кунжутовий олій. Рівнина 
вкрита пальмами. Більшість пальм родить 
плід, його їдять, з нього роблять вино і 
мед. Бони так вирощують пальми, як ми 
вирощуємо фіги».

З очерету, що ріс по болотах, робили 
мати, вітрила, кошики різні, або залиті 
асфальтом, щоб стримували рідке, або 
 прості.

Каміню в Халдеї не було, дерева, окрім 
пальм, теж не було, але глина була дуже 
добра, отож з неї робили цеглу випалю-
вану на вогні, або висушувану на сонці. З 
тієї цегли й будували хати, перекладаючи 
її очеретяними матами заасфальтованими. 
З такого матер’ялу були збудовані найдав-
нійші халдейські міста, що від них зоста-
лася досі великі звалища. Численні канали 
поліпшували рільництво, а разом з тим 
улекшували зносини між різними містами. 
Через те в Халдеї рано почалася торговля. 
Цівілізація почалася в Халдеї, потім пере-
йшла в Асірію і з’єднала різні дрібні пле-
мена під сими двома великими державами. 
Через се тепер трудно довідатись, які вони 
були ті дрібні племена, що зложили потім 
велику державу, і скілько кожне з них до-
ложило свого до великого діла цівілізації. 
Думають що туранська раса почала виро-
бляти метали і видумала те дивне пись-
мо, що зветься кунаічним (клинчастим). 
Остатніми часами однак учені схиляються 
на сторону аккадійської культури.

Розділ II
ПЕРВІСТНІ ЧАСИ

Халдейські та асірійські племена жили 
довго незалежно одно від другого, от як 
спочатку були єгипетські племена. Кожне 
місто мало свого князя, часами один з них 
брав гору над иншими. У Бероза є список 
різних дінастій, але трудно розібрати, до 
яких племен і часів кожна з них належа-
ла. Взагалі списків царів ще мало для того, 
щоб зрозуміти історію народу. У грецьких 
та римських історіків все більше легенди 
самі про ті давні часи. Так, напр., у всіх 

багато говориться про Семіраміду, цари-
цю вавілонську. Легенди про неї подібні 
до легенд про Сезостріса, всі великі давні 
будови, канали, греблі, все то зачисляється 
до часів її панування. Легенда говорить, 
що вона одружилася з асірійським царем 
Ніносом і вони вкупі звоювали Скітію та 
Бактріану. Нінос має, здається, означати 
просто місто Ніневію. Семіраміда може 
взята й з історічної якої особі, але до неї 
причеплено дуже багато чисто легендарно-
го, так, напр., росповідь про те, що Семіра-
міда була дочкою богині риби Деркето, а 
що вигодували її голуби. Правда на одно-
му написові знайдено ймення цариці Сам-
мураміт, а в другому давнійшому ймення 
царя Гаммурабі, що хвалиться своїми ка-
налами. Отож може з Саммураміт зробили 
Семіраміс і приточили до неї всі роботи 
царя Гаммурабі.

Остатніми часами багато знайдено 
пам’ятників асіро-халдейських. Багато 
знайдено барельєфів та пліток з написами. 
Асірійці вживали для писання глиняні та-
блички і писали на них, поки вони були ще 
вохкі. Писали вони письмом кунаічним, 
так як Перси, тілько що у Персів кожний 
знак ставав за букву, а в Асірійців за ці-
лий склад. Отже їхній спосіб писання був 
сіллабичний і потребував дуже багато роз-
маїтих знаків. Учені довго не могли дійти 
толку з тим письмом, аж поки не знайшли 
Бегістунської скелі. На ній розібрали най-
перше перський напис, бо він був найлех-
чий, а потім уже медійський (скітський), а 
потім халдейський (асіро-вавілонський).

Хоч письмо халдейське було дуже 
трудне, однак його прийняло багато сусід-
ніх народів, що говорили різними мова-
ми: Сузіане, Арменці, Медійці та Перси, 
і тілько Перси переробили те письмо в 
 фонетичне.

В руїнах дворця царя Санхеріба знайде-
но цілу бібліотеку з глиняних таблиць. Всі 
ті писання заняли б наших аркушів 10 000. 
Їх ще дуже небагато розібрано. Тим часом 
між ними мало знайдено таких, щоб від-
носилися до первістної історії. Нігде не 
знайдено згадки про напад єгиптян (ца-
рів  ХVIII дін.) на Асірію, про нього відо-
мо тілько з єгипетських пам’ятників. Але 
се не дивно, бо Асірійці любили писати 
тілько про власні перемоги, а де їх було 
побито, про те вони найчастійше мовчали. 
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Однак на Евфраті знайдено руїни замку 
Тутмеса III, отже, значить, єгиптяне там 
були. Врешті сі єгипетські перемоги не 
були дуже сталими. Окрім того, єгиптяне 
вдовольнялися податями, а царів зостав-
ляли краєвих. Коли царі асірійські та хал-
дейські бились межи собою, то теж справа 
кінчалася на податях. Імення де яких з тих 
царів списані на тих таблицях, але ще не 
зовсім розібрано, як треба їх читати. Для 
пізнійшої історії ймення вимовляються 
так, як вони подані в Біблії.

Один напис з тих давнійших часів від-
носиться до війни одного царя Тіглат Піле-
зера. Напис той займає три круглих валика 
(часом, замість таблиць, уживалися круглі 
стовпчики, ціліндри так звані). В написі 
тому говориться, що царь той ходив з вій-
ськом у гори на північ і на схід від Асірії, 
звоював скілька племен між Евфратом і 
Середземним морем, а потім напав на Ва-
вілон і звоював його. Далі царь той хва-
литься своїми полюваннями та будовами.

На другому (зовсім иншому) написі ви-
дно, що пізнійше Вавілонці самі звоювали 
Тіглат-Пілезера. З тих різних написів ви-
ходить, що Тіглат-Пілезер царював в XII 
віці до Р. X. Се найдавнійший відомий для 
нас історичний час.

Нащадки Тіглат-Пілезера втеряли все, 
що він завоював у Сірії та Арменії. Потім 
настала нова дінастія, але ймення її царів 
также мало відомі, як і ймення нащадків 
Тіглат-Пілезерових.

Більше історічних відомостей зостало-
ся, починаючи від панування Асур-ак пала 
чи Асур-назір-пала, що царював десь у 9 чи 
8 віці. Зосталися руїни дворця сього царя. 
При сьому дверці була теж церква бога ві-
йни, обидві будова стоять на штучно зро-
бленій горі, як і всі асірійськи великі бу-
дови. Мури дуже товсті, з невиналеної це-
гли, накладені зверху гіпсовими кафлями з 
барельєфами та написами. При дверях, по 
обидва боки, стояли великі статуї то левів 
крилатих, то крилатих биків з людською 
головою, то всяких постатів з орлиними 
та лев’ячими головами. В середині залі всі 
ті переходи теж були вкриті барельєфами, 
що з’являли царське полювання на різних 
звірів, або царські походи. Всі ті малюнки 
забрані в Британській музей.

Асірійці були народ жорстокий та во-
йовничий; жаден люд так не поважав сили 

і не утискав подоланих, їхня влада була 
дуже тяжка і через те часто повставали 
проти них. Перемоги їхні ніколи не були 
певні. Асірія була чисто військовою дер-
жавою. В написах, де вихваляються цар-
ські войни, ніколи не говориться про добре 
правління, про дбалість за підданих, тілько 
завжди про кари і муки над повстанцями. 
Так, напр., цар Анур назір пал хвалиться, 
що він зломив повстання: «Я забив кожно-
го з двох (половину всіх). Я поставив мур 
перед мійською брамою: я здер шкуру з 
їхніх старшин і покрив нею мур. Скілька 
їх було замуровано живцем в мурованні, 
скіль розіп’ято і на паль посажено вздовж 
муру. Скільком я казав здерти шкуру на 
моїх очах і покрив мур їхньою шкурою. Я 
казав уложити їхні голови нашталт вікна, а 
з їхніх тіл проколених зробити гірлянди». 
Жаден опись війни не обходиться без та-
ких подробиць: «Одним я повідтинав руки 
й ноги, иншим носи й вуха, иншим вико-
лов очі. Я поставив один мур біля міста і 
там запер полоненних живих, поставив 
другий і там виставив голови мертвих і т. 
д» Після такої перемоги царь тішився: «На 
руїнах лице моє роспускається; в загожен-
ню гніву свого я маю потіху».

До царювання сина Асур-назір пала 
Салманесера відноситься один цікавий 
пам’ятник–обеліск чорного базальту, пів-
тора сажні заввишки з трьома сходами на 
версі. Він покритий п’ятьма рядами баре-
льєфів і довгим написом, де списана істо-
рія Салманесерового царювання. Барельє-
фи дуже добре доховалися, вони з’являють 
царя, що приймає дари подоланих народів, 
між тими дарами різні звірі: мавпи, слон, 
двугорбі верблюди, дикий віл, антілопа і 
ще якийсь звір, думають, що то носоро-
жець, але він зовсім не подібний до носо-
рожця.

Сі звірі (мавпи та носорожець) наво-
дять на думку, що то змальовані племена 
з Індії та Бактріани. Є на барельєфі якийсь 
чоловік, що кланяється цареві до ніг, ду-
мають, що то Іегу, цар жидівський. На на-
писі стрічається ймення Іегу і теж Газаеля, 
царя Сірії.

Салманесеровий дворець стоїть по се-
редині руїн двора його батька Асур-на-
зір-пала. Там при брамі стоять два крилаті 
бики з людськими головами, на них списа-
ні войни царські і вся історія  завоюваннів. 



Східний світ №2 2006190

Історія Асірійців та Вавілонців

Є в тому дворці скілька статуй царя і ца-
редворців і богів, а окрім того, велика 
сила барельєфів уже з військового побиту: 
міста в облозі, жінки в полоні, утікачі на 
верблюдах, здоганяючі стрільці на конях, 
тарани розбиваючі мури, бранці на полях, 
євнухи, що лічать голови забитих, і хиже 
птаство, що налинуло після війни клювати 
трупи. Написи подібні до тих, що ми не-
давно споминали: «Я забрав їхніх вояків 
у неволю, я напав на них, наче бог пові-
ді Бін, я сповнив пустиню трупами їхніх 
кінників, я попалив їхні тіла, я склав гору 
з їхніх голов при мійській брамі, я сплюн-
дрував і спалив їхню країну».

Статуй асірійських було далеко менше 
знайдено, ніж барельєфів. Є статуя Асур-на-
зір-пала з гаком і з батогом в руках, друга 
статуя невідомого царя дуже побита, дві ста-
туї святих якихсь, на одній з них згадується 
ймення царя Пула. Жінкою сього царя була 
та Саммураміт, що з неї зробили Семіраміс.

Царі сього давнього періоду, як уже 
сказано, мало відомі. У грецьких авторів є 
легенда про царя Сарданапала. Імення се 
повстало може з іменнів двох царів: Асур-
назір-пала і далеко пізнійшого Асур бані 
пала, але вони а ні вдачею, а ні вчинками 
нічим не подібні до того легендарного 
Сарданапала. Ось яка ся легенда: Проти 
асірійського царя Сарданапала повстали 
Арбакес, ватаг медійський, та Белезіс, свя-
тець вавілонський, їм же помагав і царь 
арабський. Сарданапал до тої пори прова-
див життя роскішне та бездільне, але при 
непевному стані річей йому вернулась од-
вага Його предків. Три літа він витримував 
облогу і тричі одбивався од ворогів, але 
потім помічне військо з Бактріани зрадило 
його і перейшло до повстанців, повідь Тіг-
ру розмила Ніневійські мури, ворог всту-
пав до міста. Тоді Сарданапал, бачивши, 
що все пропало, спалив сам себе, і скарби, 
і жінок своїх укупі з власним дворцем. Ні-
невія була зруйнована, Асірія розділилась, 
Арбакес та Белезіс заложили свої власні 
держави, перший в Медії, другий в Ваві-
лонії. – Більша частина вчених уважають 
сю росповідь за чисту легенду, але инші 
стараються погодити її з історією, підстав-
ляючи тілько инші ймення та инші часи, 
але всі їхні об’яснення дуже непевні.

В другій половині VIII віку до Р. X. ца-
рював Тіглат-Пілезер II. Він збудував два 

великі дворці, але їх розвалив один з його 
нащадків Есар гаддон і збудував собі з них 
новий дворець. Через те пропало багато 
написів Тіглат-Пілезера. Проте всеж відо-
мо, що він звоював царя Вавілонії Меро-
даха Баладана, звоював Дамаск, Самарію, 
Тір (фінікійську колонію), частину Арабії 
та Сінайський півострів. Біблія ще пише, 
ніби він ходив на ізраельського царя Пека-
га і звоював частину Палестини, але в асі-
рійських пам’ятниках нема про те спогаду. 
Так само в тих написах нічого не споми-
нається про Шалма-незера нащадка Тіглат 
Пілезера, що ніби теж ходив на Палестину. 
Може бути, що Біблія переносить на тих 
двох царів войни, що були при Саргоні. 
Саргон же тілько раз спогадується в Бі-
блії. Від сього царя (Саргона) починають-
ся певнійші, більш відомі часи асірійської 
історії.

Розділ III
САРГОНІДИ

Недалеко від руїн Ніневії, біля міста 
Хорсабаду знайдено великий дворець царя 
Саргана. Всі мури в тому дворці вкриті ба-
рельєфами, брами і передні мури прикра-
шені статуями величезних крилатих биків 
з людськими бородатими та рогатими голо-
вами (рогів тих чотирі і вони пристають до 
високої шапки). Верхньої частини дворця 
нема, вона була певне з дерева і через те 
згинула, що ж було з каміню, те зосталося. 
Барельєфи заявляють різні баталії, облоги, 
процесії, полювання, царів, святців, богів. 
Подекуди видко сліди барв, отже Асірійці 
красили свої барельєфи. Написів велика 
сила, з них вичитано багато нового для іс-
торії. Ті барельєфи завезені в парижський 
музей. На придверних крилатих биках є 
напис царя Саргона: «близько гори Мусрі, 
замість Ніневії, я збудував, по волі богів 
і по волі мого серця, місто Гізір Саргон». 
Далі вичисляються боги й богині, що бла-
гословили се місто. Потім пишеться, яких 
матер’ялів ужито до будови: чорне дере-
во, сандал, кедр і фісташкове дерезо. Але 
жадного того дерева не зосталося, бо, ви-
дно, в дворці була пожежа колись, так що 
навіть деякі глиняні барельєфи від вогню 
 попсувалися.

В написах нічого не споминається про 
Саргонових предків, отже певне він був 
або якам бунтівником, що захопив собі 
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царство, або з нього починалася нова діна-
стія, здалека споріднена з попередньою ді-
настією. В написах все говориться про по-
ходи, що провадилися під час 17 літ. Вони 
вичисляються по порядку. Спершу поход в 
Сузіану і перемога над сузіанським царем. 
Потім поход в Палестину і зруйнування 
там міста Самарії. Війна з єгиптянами та 
Філістимцями і перемога над ними. По-
корення цариці Арабії. Потім повстала 
Сірія і Саргон зломив повстання; усми-
рення повстання описано з тою властивою 
Асірійцям жорстокістю, яка не зміняєть-
ся нігде в їхніх пам’ятниках. Повстання в 
Арменії теж було зломлене таким самим 
 способом.

Всі ті росповіді про войни дуже однако-
ві і описані дуже одномаїто. Причиною до 
війни найчастійше виставляється неслух-
няність чужих народів асіріїським богам. 
Чужі боги беруться в полон, рубаються в 
пень, святі діброви теж вирубуються. Ваві-
лонський царь Меродах Баладан не досить 
шанував богів, тоді Саргон пішов на нього, 
розбив його, одібрав усі царські клейноди 
і заставив собі покоритися і поклонитися. 
Потім Меродах Баладан втік назавжди з 
Вавілону. Походи Саргона сягали аж до 
Малої Азії і до острова Кіпру.

Після Саргона настав син його Санхе-
ріб. На руїнах Ніневії знайдений дворець 
Санхеріба. На сьому дворці теж знати слі-
ди пожежі, скрізь вугіль і попіль. Однак 
зосталося там сила барельєфів досить до-
бре дохованих. 70 хат було в тому дворці і 
сливе всі прикрашені барельєфами походів 
Санхеріба, на кожну хату осібний поход, 
або облога міста над річкою, або поход в 
гори, або в долину порослу пальмами, або 
ні болота. Инші барельєфи з’являють уже 
не походи, а способи будування, різні бу-
дівничі приряди, рештування, перевоз ко-
лосальних статуй і т. д. У дворці Санхеріба 
знайдено 27 дверей з биками та левами та з 
різними фігурами, що мають голови орли-
ні, риб’ячі або лев’ячі.

По асірійському звичаю в сьому дво-
рці списана історія царювання Санхеріба 
на головних придверних биках. Ще в Сірії 
знайдено багато написів, що належать до 
часів Санхеріба.

Санхеріб царював 24 роки в кінці VIII і 
в початку VII віку. Перший його поход був 
на Вавілон. Вавілонське царство було зво-

йоване і Санхеріб посадив там царем свого 
вихованця. Потім Санхеріб пішов на Ме-
дію, Арменію; Малу Азію, Сірію та Фіні-
кію. Далі він напав на Іудею, пройшов через 
неї „огнем і мечом», але на поміч Жидам 
та Фінікійцям прийшли єгиптяне та Етіо-
пи. Санхеріб пише, ніби він побив їх усіх, 
але в Біблії говориться, що перше царь Іу-
дейський хотів від нього відкупитись, але 
Санхеріб не згодився на викуп, тоді Ангел 
Божий прилетів у ночі на асірійський та-
бор і вигубив багато війська, так що після 
того Санхеріб мусів завернутися в Ніне-
вію. Геродот росказує єгипетську легенду, 
ніби на асірійський табор напали миші і 
погризли всю зброю, так що Санхеріб му-
сів покинути війну. Деякі вчені кажуть, що 
Ангел у Жидів, а миші у єгиптян означали 
лихе повітря, пошесть. Але як би там не 
було, тілько певне те, що Єрусалим тоді 
не був звойований. Тим часом Меродах 
Валадан знов вернувся у Вавілон і готував 
там повстання. Санхеріб вийшов з Палес-
тини і більше туди не вертався, а провадив 
войни з Арменією, Сузіаною та Халдеєю. 
Покорив знов Вавілон і настановив там 
царем свого сина, але тілько що Санхеріб 
вийшов з Вавілону, як там знову повстали. 
Найшовся якийсь вояк Сузуб (Меродаха 
Баладана вже не було на світі) і назвався 
царем Аккадів та Сумірів. Його добили й 
взяли в полон, але він утік, награбував зо-
лота по церквах, з’єднався з царем Сузіани 
і вдарив на Вавілон, але через зраду одно-
го головного старшини Санхеріб побив 
Сузуба і Сузіан. Ся перемога, як завжди, 
описується на асірійському пам’ятнику в 
самохвальному і жорстоко дикому тоні.

До тої пори царі асірійські уника-
ли руйнувати Вавілон, яко місто народу 
близького по вірі. Але на сей раз Санхеріб 
його не пожалував, розруйнував у пень, 
навіть церкви розграбував та попалив, по-
забіравши звідти богів ще тих, що то ко-
лись Вавілонці забрали у Тіглаг Пілезера. 
Потім він заставав моряків фінікійських 
тримати сторожу при Халдеї та Сузіані, 
плаваючи по Перській затоці. Звичайний 
спосіб утримування в покорі подоланих 
народів був у тому, щоб переселяти племе-
на у чужі сторони між чужі народи, щоб 
вони не могли єднатися з рідними собі 
племенами для повстання. Отож асірійські 
царі часто  переселяли цілі племена в да-
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лекі країни. До себе ж перетягали людей 
з далеких країв. Тих чужих людей ужива-
ли на тяжкі роботи, як то було і в єгиптян. 
Не диво отже, що з награбованих скарбів 
полоненними людьми царі асірійські ста-
вили собі великі та пишні будови: не жаль 
було тих скарбів, що лехко здобувалися, не 
жаль було й життя тих чужих людей, що 
гинули на тяжких роботах.

Різні походи в инші краї різно малю-
валися на барельєфах: кожна країна ма-
лювалася з властивими їй ростинами, 
звірми, кожний народ у властивому йому 
убранню. Окрім того, над ними завжди 
були вгорі поясняючі написи, але в дворці 
Санхеріба барельєфи вгорі дуже попсовані 
вогнем, так що написи по більшій часті по-
обвалювані. Однак там можна розпізнати, 
що один барельєф відноситься до походу в 
Палестину, власне змальована там облога 
міста Лахісу, звідки Санхеріб посилав вій-
сько на Єрусалим.

Санхеріба забили в церкві два його сини, 
але їм з того нічого не прийшло, бо царем 
став третій син Санхеріба, що зветься в Бі-
блії Есар-Гаддон, а в асірійських написах 
Асур-акге-іддін. Знайдено два глиняних 
валики, де списані його девять походів. 
Перший поход на Фінікію і перемога над 
нею, потім переселення одного племена 
фінікійського в Асірію. Далі знов войни з 
Арменією, Малою Азією, Халдеєю, Сузіа-
ною та Арабією. Він наставив одну свою 
гаремну жінку царицею в Арабії. Потім 
поход в Єгипет. Есар-Гаддон збудував собі 
дворець, розваливши для того дворець Ті-
глат Пілезера І. Він збудував теж дворець 
у Вавілоні і взагалі відбудував се місто, що 
батько його Санхеріб зруйнував.

В кінці Есар-Гаддонового царювання, 
етіопський царь Тарака напав на Єгипет. 
Син Есар Гаддона Асурбаніпал пішов обо-
роняти єгипетських князів, що були підда-
ні Асірії. Асурбаніпал одбив Етіопів, але 
тілько що він одійшов від Єгипту, як Та-
рака знов зайняв Єгипет. Тоді Асурбаніпал 
вернувся, обложив Теби, звоював їх і на-
грабував з них багато скарбів. Єгипет піс-
ля того якийсь час при дванадцяти князях 
уважався підданим Асірії, але то було не 
довго. Взагалі Асірія не вміла утримувати 
довго за собою звойованих країв.

У Вавілоні сидів намістником брат 
Асурбаніпала, але хутко він схотів бути 

сам царем і здійняв повстання в Сузіані та 
Арабії. Однак Асурбаніпал обложив Ваві-
лон, голодом примусив його покоритися, 
розруйнував його самим найстрашнійшим 
способом, як було в звичаї у царів асірій-
ських. Брата ж свого він, як кажуть одні іс-
торіки, помилував по прозьбі сестри, але 
як кажуть другі, він його живцем спалив, 
та се щось більше похоже до асірійських 
звичаїв. Однак повстання не було так од-
разу тим задавлене. Панування асірійське 
було таке тяжке й жорстоке, що при ньо-
му тоді тілько можна було думати, що по-
встання зовсім утихло, коли вже нікому 
було повставати. Проте після довгої війни 
повстання в Сузіані та Арабії на який час 
вгамувалося.

Свої військові перемоги Асірійці ува-
жали перемогами своїх богів над чужи-
ми, і через те після перемоги нищилося і 
плюндрувалося все, що належало до чу-
жої подоланої віри. Зосталось чимало ма-
люнків, де видко, як рубалися чужі святі 
діброви, розбивалися чужі идоли, руйну-
валися чужі церкви і т. п. Запевне се не 
могло встановляти згоди між переможця-
ми і подоланими. В двох дворцях Асурба-
ніпала змальовані його походи і перемоги 
в самих диких сценах: облоги міста, цілі 
зграї пов’язаних бранців, жінки й діти по-
доланих, співаючі хвалу цареві, подолані 
царі і князі в ногах у Асурбаніпала, потім 
усякі найстрашнійші муки і знущання над 
бранцями, врешті поле, вкрите трупами та 
хижим птаством... От такі малюнки, вид-
но, були дуже милі для царів асірійських, 
бо їх по всіх дворцях було чимало. Багато 
теж малюнків полювання царського, але то 
скоріш було різницею, а не полюванням. 
Звірів для царського полювання ловили в 
клітки, а потім для царя пускали їх в об-
горожені місця і там царь їх бив та стріляв. 
Один тілько барельєф знайдено, що з’яв-
ляє царя просто в саду, лежачого на софі, 
а при ньому на стільці сидить його жін-
ка (єдина фігура асірійської жінки), обоє 
щось п’ють.

Ще в одному дворці Асурбаніпала зна-
йдена ціла бібліотека з таблиць, стовпчиків 
та валиків глиняних. На де яких писання 
таке дрібне, що його треба в лупу розгля-
дати. При дверях тої бібліотеки знайдено 
барельєф бога з риб’ячим тілом, учені ду-
мають, що він має з’являти Оаннеса, зга-
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даного у Бероза. В бібліотеці багато всяких 
записів: описання походів, царські накази, 
списки богів, описання поданків, календа-
рі, астрономичні вичислення, контракти, 
печаті різні і сила різних словарів.

Невідомо напевне, скілько царював 
Асурбаніпал, які були його нащадки, коли 
і як скінчилася дінастія Саргонідів і Ніне-
війської імперії. Після найбільшої сили і 
влади Асірія раптом стратила волю і не-
залежність. Такі переміни часто бували 
межи давніми східними царствами. Ста-
лося найперше, що Єгипет зовсім вибився 
з під асірійської влади при саїській діна-
стії. Потім Медія за Дейокеса почала на-
бірати сили і злучатися в одну незалежну 
монархію. Син Дейокесовий Фраортес хо-
тів зовсім визволитися з під Асірії, але за-
гинув на війні разом з більшою частиною 
війська. Сан Фраортеса Кіаксарес розбив 
асірійське військо в полі і вже підступав 
облогою під Ніневію, коли набігли Скіти 
з Європи. Скіти, як відомо, промчались 
огнем і мечем аж до Єгипту і тоді багато 
азіятських країн попало під їхню владу, 
між иншими Медія і Асірія. 28 літ сиділи 
Скіти господарями в Азії. Врешті Медійці 
їх вигнали і стали самі великою державою, 
а потім забрали під себе і Ніневію; яким 
способом вони її зихопили – невідомо. Є 
легенда, ніби остатнього ніневійського 
царя Саракоса обложили в місті Медійці 
та Вавілонці, і він, не мавши де дітись, 
спалив сам себе з дворцем, як Сарданапал. 
Правда, в руїнах Карсабаду та Куюнджіку 
знати сліди пожару, але ж невідомо, коли і 
як був той пожар. В жадних написах нема 
спогаду про таку справу з Ніневією. За-
брання Ніневії зачисляють до VII в (625 р.) 
до Р. X.

Розділ IV
ХАЛДЕЙСЬКА ДЕРЖАВА

Халдейські царі часто пробували відді-
лятися від Асірії і часом то їм вдавалось, 
але не надовго. Один царь вавілонській 
Набонасартак прославився тим, що від 
першого року (747 до Р. X.) його царюван-
ня святці халдейські лічили астрономичні 
роки. За царя Меродаха Баладана здійма-
лися раз у раз повстання у Вавілоні, однак 
все таки Вавілон не міг визволитися з під 
Асірії аж до самого нападу Скітів. Однак 
се не значить, щоб Вавілон був зовсім з’єд-

наний з Асірією, ні, у ньому були завжди 
свої царі (часом тілько, в небезпечні часи, 
вони замінялись асірійськими намістника-
ми) і свої порядки громадські, але Вавілон 
був залежний від Асірії, він мусів плати-
ти податки асірійському цареві, постачати 
йому військо, помагати в роботах великих 
і т. п. Така залежність була може ще тяжча, 
ніж справжнє підданство, бо людові при-
ходилося платити податки і служити двом 
царям, та ще царям азіатським, диким, 
жорстоким та ненаситним. При тому ж іще 
податки переходили через руки вавілон-
ського царя, перш ніж дійти до асірійсько-
го. Царям вавілонським теж було прикрим 
панування Асірії, бо вони були гордими 
царями найбагатшої в Азії країни, мали всі 
царські звичаї і хотіли, щоб тією багатою 
країною не ділитися ні з ким. А людові теж 
краще було мати свого одного царя, ніж 
двох, зовсім же без царя азіятські народи 
вже здавна не звикли бути. Ото ж царь ва-
вілонський люд раз у раз повставали про-
ти спільного ворога  Асірії, але надаремне. 
Коли ж набігли Скіти і зробили великі пе-
реміни в політичному житті усіх західно-
азіятських народів, то Вавілон набрався 
більше сили, та й зруйновану Асірію не 
тяжко було подолати. Ото ж вавілонський 
царь Набополасар, що був наставлений у 
Вавілоні намістником асірійського царя, 
з’єднався з медійським царем Кіаксвром, 
вони вдвох подолали Асірію і розділили 
її між собою і всі її країни, які ще зоста-
валися під її владою при Скітах. Кіаксар 
узяв собі саму Асірію, Арменію і Малу-
Азію до річки Галіса, Набополасар узяв 
Сузіану, Месопотамію, Сірію та Палести-
ну. Після того Набополасар уже ні з ким не 
воювався, а впоряжав своє царство, надто 
ж Вавілон, дуже розруйнований за царів 
асірійських – Санхеріба та Асур бані-пала. 
Невідомо тілько, що власне він відбуду-
вав, бо всі найбільші роботи та найкращі 
будови вавілонські історіки зачисляють до 
свого найславнійшого царя Набукодоросо-
ра (сина Набополасарового), а Геродот від-
носить їх до напівлегендарної цариці Ніто-
кріс, матері остатнього царя вавілонсько-
го. Геродот вихваляє сю Нітокріс за те, що 
вона поробила багато каналів на Евфраті і 
тим за тримала надто бистру  течію його і 
надто простий напрямок, так що ворогам 
стало тяжче добіратися до Вавілону. Окрім 
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того, вона викопала велике озеро близько 
Евфрату і в те озеро спускали лишню воду 
з річки, озеро було глибоке, але все вимо-
щене та вимуроване камінем. Ще вона зро-
била міст через Евфрат в самому Вавілоні, 
і той міст міг здійматися геть, коли треба 
було.

В халдейській та медійській державах 
був який час спокій, коли се царь єгипет-
ський Неко задумав собі уділити шматок 
Асірії і пішов через Палестину, не чіпаючи 
її, просто до Евфрату. Але царь іудейський 
Іосія належав до прихильників халдей-
ських і хотів спинити єгипетське військо 
біля міста Магеддо, де вже не раз єгиптяне 
били Гебреїв за Тутмеса III. І тепер єгип-
тяне подолали Гебреїв і пішли далі на хал-
дейське царство. Але Набополасар послав 
свого сина Набукодоросора; той подолав 
царя Неко і гнав його аж до самої Пелузи і 
хотів гнати ще далі, але в Пелузі він почув, 
що умер його батько Набополассар, отож 
він зоставив своє військо, а сам вернувся у 
Вавілон прийняти царство по батькові.

За царювання Набукодоросора, під час 
43 літ (від 604 до 561) вавілонське царство 
було в найбільшій силі і славі. Однак ніхто 
з греко-римських історіків не згадує про 
сього царя; тілько один каже, що він робив 
подорожі в Афріку та Іспанію. В написах 
вавілонських багато говориться про його 
будови, але нічого про його войни. Тілько 
в Біблії говориться про його походи, при-
наймі про походи на Палестину, 

Новий царь іудейський був настановле-
ний при помочі Набукодоросора і корився 
спершу йому, але був таємним прихиль-
ником Єгипту. Через який час він повстав, 
надіючися не поміч з Єгипту, але жадна по-
міч не прийшла. До вавілонського війська 
прилучилися сусідні племена, що Жиди 
вигнали з Палестини. Усе те військо стало 
облогою під Єрусалимом. Царь іудейський 
умер під час облоги, а сина його з жінками 
та царедворцями узято в полон і він сидів 
37 літ у темниці в Вавілоні. Все військо іу-
дейське було переведене у Вавілон і багато 
мирного люду з ним, надто ремісники, ко-
валі та слюсарі, либонь для того, щоб ніко-
му було ковати нової зброї Іудеям. Церква 
єрусалимська і царський дворець були зо-
всім пограбовані.

Набукодоросор сподівався, що вже Іу-
дея приборкана зовсім, але того ще не було. 

Новий царь, теж настановлений від На-
букодоросора, мусів здійняти повстання, 
бо люд іудейський, що зостався в країні, 
конечне хотів визволитись. Отож той царь 
вступив у спілку з єгиптянами та Фінікійця-
ми і повстав. Набукодоросор знов обложив 
Єрусалим, облога тревала півтора року, в 
місті вже зовсім не було хліба, коли ворог 
увійшов, проломивши стіну. Вороги церкву 
спалили, місто розруйнували, остатніх лю-
дей в неволю забрали, зоставивши в країні 
тілько що найбіднійших, щоб управляли 
землю. Старшин повбивали, царських ді-
тей стратили у батька на очах, самого царя 
ослипили і вкинули в темницю вавілонську, 
там він і вмер. Потім: Набукодоросор вою-
вав з Фінікійцями та єгиптянами, але неві-
домо, чим та війна скінчилась.

Як і всі войовники царі, Набукодоросор 
багато будував. Бганці з різних племен зро-
били Вавілон найкращим містом того часу. 
Місто те займало великий чотирьохкутник 
і було обгорожене подвійним муром, квар-
тали міста, становили кожний немов осіб-
не місто і всі вони між собою розділялися 
ланами збіжжя. На східному березі Евфра-
ту був царський дворець і, так звані, «ви-
сячі сади», були то штучно насипані гори 
з терасами, на терасах тих розсажені були 
сади; сади сії царъ насадив для своєї жін-
ки, дочки медійського царя Кіаксара, аби 
вони нагадували їй чудові гори медійські. 
Біля царського дворця була ще піраміда зо 
сходами, де святці правили одправи перед 
богом Меродахом, ся піраміда є найдав-
нійша будова халдейська, а Набукодоросор 
тілько поправив її, про се говориться в од-
ному написові, що вирізаний на чорному 
каміні; напису той великий і, цікавий, там 
описується спосіб збудування церков та 
дворців вавілонських. Найславнійшою бу-
довою була церква Бела (Ваала) і башта на 
вісім поверхів в різні барви помальована, 
та сама башта, що про неї склалася леген-
да «стовпотворення вавілонського». Башта 
ся стояла з незапам’ятних часів нескінче-
на, а Набукодоросор її поновив прилучив 
до міста Вавілону, провівши мійську стіну 
поза нею, перше ж вона стояла на одши-
бі від міста. На місці тому і досі є вели-
чезні звалища і сливе на кожному каміні 
 виписане ймення Набукодоросора.

Набукодоросор царював 43 роки. Про 
кінець його царства Жиди склали легенду 
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і з неї видко, що вони найгірше з усіх ца-
рів вавілонських ненавиділи сього. В книзі 
пророка Данівла росказується, ніби Набу-
кодоросор був покараний за свою нечесть 
і знущання над божим народом страшною 
карою: він був обернений у вола і сім літ 
жив серед диких звірів, «йому давали, 
наче волові, їсти траву, тіло його кропила 
роса небесна, аж поки не виросла на ньому 
шерсть». Може се яка небудь перекручена 
вавілонська легенда, а може Жиди, бачив-
ши крилатих волів з людською головою, 
та левів, та инших аллегорічних звірів на 
дверях царського дворця; уявили собі, що 
то постаті царя. Там же у Даніила роспо-
відається й про Балтазара (ніби то сина 
Набукодоросора), як він справляв бенкет і 
на стіні з’явилася рука, що написала три 
огнистих слова, віщуючих погибель Ва-
вілону; Балтазара ніби в туж ніч убито, а 
другого дня Дарій завоював Халдею. Все 
це легенда, бо вона не сходиться ні з ин-
шими пам’ятниками, ні з хронологією, бо 
коли настав Дарій, то самостійного ваві-
лонського Царства давно вже не було, а 
були тілько від часу до часу повстання, та 
їх Дарій хутко пригнічував. Взагалі книгу 
Даніила не вважають певним історічним 
свідоцтвом, бо вона написана в пізнійші 
часи і замість історії там більше легенди, 
правда, цікаві, але вже для инших причин.

Взагалі швидка погибель вавілонсько-
го царства послужила для сили легенд. У 
Бероза говориться, ніби сам Набукодоро-
сор перед смертю заповідав погибель Ва-
вілонові. По трьох царях нічим не славних 
настав Набонагід, остатній нащадок Набу-
кодоросора, тоді прийшов Кір з Персами 
та Медійцями і обложив Вавілон. З історії 
перської ми знаємо подробиці тієї обло-
ги і яким способом Вавілон був звойова-
ний. Може ся облога Вавілону Персами та 
Медійцями (за Кіра однак, а не за Дарія) 
і велике свято, що на той час справляли. 
Вавілонці, і послужили до легенди про 
Балтазаровий бенкет. Як зайняли місто, то 
Набонагід сам віддався Кірові і за те було 
йому життя подаровано і дозволено дожи-
вати віку в чужій країні. Після того разів 
два здіймалося повстання у Вавілоні і ви-
ставлявся названий, ніби син Набонагіда, 
Набукодоросор II, але ті повстання Дарій 
загнітив у початку. Потім уже ні Асірія ні 
Халдея не були незалежними ніколи.

Розділ V
ПАМ’ЯТНИКИ

Всі асірійські будови ставилися на 
штучно насипаних горах з сходами, гори ті 
були обкладені великою цеглою, отже ви-
ходило наче підмурівок. На сі підмурівки 
йшло сливе стілько само роботи, як і на 
саму будову. В Халдеї (звідки, здається, й 
почався хисть будівничий асіро вавілон-
ський), там сі підмурівки були потрібні, 
аби повідь не займала будов, а в Асірії 
вони були хіба за для того, щоб надавати 
величности царським будовам. На такій 
штучно насипаній горі робилася долівка 
для будови, вона складалася з двох накла-
док товстої цегли та піску, мури теж цегля-
ні, часом облицьовані тесаним камінем, 
часом кахлями мальованими, або гіпсом, 
або просто вапном, і завжди прикрашені 
малюнками. Будови завжди були на чоти-
рі кутки і дві стіни були лицеві. В серед-
ині було багато довгастих кімнат, або одна 
галерея, що оточувала головний двір, або 
середню одкриту салю; вікон не знайдено 
в жадній давній асійрійській будові. По 
обидва боки дверей на кутках при одвірках 
стояли крилаті воли з п’ятьма ногами так, 
що, дивлячися на вола з боку, видно чотирі 
ноги, а дивлячися з переду – дві. Воли ті 
причеплені до муру, от як єгипетські статуї 
Озіріса. Часом, замість волів, були леви. 
Двері були в горі закруглені і помальова-
ні жовтими фігурами людей та звірів на 
блакітному полі. Асірійці рано вивчилися 
робити бані та арки, либонь через те, що 
будували все з цегли, а з неї трудно инак-
ше дах зробити. Подекуди були й дерев’яні 
дахи, бо на руїнах знаходились обгорілі 
балки межи цеглою. Певне були й колони, 
бо вони є на малюнках, але їх ніде не зна-
йдено, отже певне були вони з дерева, або 
дуже мало вживалися при будовах.

Цегляна долівка певне вкривалася ма-
тами та килимами. Пороги при хатах були 
виложені камінем з різьбою узорною. На 
лівій стороні цегел та плит кам’яних було 
вибите ймення того царя; чия була будова. 
На порогах, підмурівках, межи придвер-
ними волами часто знаходилися малі идо-
ли з написами, що мали боронити будову 
від лиха. Ось один напис про закладини 
будови в дворця Саргонового: «я вибрав 
місце, для закладин, я поклав невипале-
ну цеглу1, збір жінок кинув на середину 
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 амулети охоронні проти злих духів, щоб 
перепросити богів за образу, що покопано 
землю на честь богам Нісрош, Сере, Міліт-
та. За їхнім високим дозволом я збудував 
собі царську оселю і салі з слонової кости, 
з чорного дерева, з мастікового дерева, з 
кедрини, з соснини, з фісташкового дере-
ва, я споїв їх рівними балками з соснини 
та мастікового дерева і стримав залізни-
ми штабами». Є малюнок, як перед царем 
бранці возять матер’яли і будують дворець, 
инші знов везуть крилатих волів, котячи їх 
на валиках і підважуючи киями. Робітники 
все чужинці, а Асірійці тілько наглядають 
над ними.

Дворці асірійські були дуже великі, 
церкви ж маленькі (принаймі всі, які досі 
знайдені), ставилися вони наче придомки 
до дворців. Були теж піраміди, чи башти з 
уступами2, вони були разом і церкви і об-
серваторії астрономичні. Вони мали сім 
поверхів, кожний поверх посвячений окро-
мій планеті і кожний різно пофарбований, 
сонцевий поверх був золотий, а місяце-
вий срібний, се були найвищі поверхи. Сі 
башти, так само як і мури Ніневійські та 
Вавілонські, зовсім розвалилися, бо вони 
були тілько облицьовані цеглою, а наси-
пані з землі, отож коли облицьовка обва-
лилася, то й земля зовсім розсипалася, так 
що тепер ледве знати сліди тих величезних 
валів та башт. Отож з міста Вавілону ледве 
зосталися сліди його колишнього плану, а 
про всі препишні будови, роскішні сади і 
т. д., що робили його найкращим в світі, 
ми не можемо навіть мати поняття. З ма-
люнків та статуй теж сливе нічого не зо-
сталося. В Ніневійських руїнах знайдено 
більше, бо там будували з міцнійшого ма-
тер’ялу. Однак все ж недавно знайдено ві-
сім статуй вавілонських з зеленого твердо-
го каміню. Всі ті статуї подібні між собою, 
і сидячі й стоячі мають руки складені на 
грудях, будова тіл міцна, постаті кремезні, 
локті дуже гострі, голови однак всім по-
оббивані, так що не видно, до якого тіпу 
людей належали. Окроме знайдена голова 
досить доброї роботи з дуже виразними 
рисами лиця, тілько ніс одбитий, так що 
теж трудно розглядіти її тіп. На статуях ба-
гато написів, але вони ще не розібрані.

Асірійці може й перейняли де які спо-
соби хисту, єгипетського, однак їхній хист 
дуже одрізнявся від єгипетського по своє-

му стілю. От хоч би й в розмірі людського 
тіла: єгипетські постаті довгі, аж худі, не-
мов безжилі, асірійські кремезні і мускули 
в них надто виразні, Асірійці, які єгиптя-
не, краще малювали звірячі постаті (над-
то ж кінські), ніж людські, але і там межи 
двома народами зоставалася та сама ріж-
ниця в стілях. Єгипетський хист найбіль-
ше служив религії, – асірійський – царям. 
Єгиптяне лишили по собі і церкви та мо-
гили (де дворець, де церква, часом трудно 
вгадати), Асірійці лишили великі дворці і 
малесенькі церкви. Єгиптяне малювали і 
походи царські, і звичайні людські роботи 
та забави, і святі одправи, і життя на тім 
світі, і безліч богів; Асірійці малювали ца-
рів, царську челядь, царські войни, царські 
полювання. Увесь хист служив царській 
славі.

До слідах фарб можна думати, що баре-
льєфи асірійські були помальовані, здаєть-
ся, не цілком, а тілько подекуди. Шматки 
позолоти теж наводять на думку, що в дво-
рцях вживалася ідея покраса. Що до ста-
туй золотих та срібних, то їх ніде не знахо-
жено, хоч у давніх історіків часто про них 
спогадується. Знайдено багато маленьких 
річей бронзових, залізних, глиняних, але-
бастрових, ваза з іменням Саргона; різні 
штуки з слонової кости, уламки меблів, 
багато гирь до ваги в постаті лежачих ле-
вів з написами, на деяких написи на двох 
мовах фінікійській та асірійській. Великий 
бронзовий лев, знайдений в Харсабаді, що 
тепер в парижському музеї, не єсть гиря до 
ваги, хоч і має кільце на спині, немов до 
чіпляння, бо він надто великий, на тяжко-
му п’єдесталі і видно, що колись він був 
міцно пришрубований до чогось. Лев сей 
досить гарної роботи, хоч і чудного стілю. 
Невідомо, до чого власне він служив.

Асірійці дуже любили різьбу на камі-
ні. Знайдено дуже багато малих камінних 
стовпчиків чи то валиків, учені звуть їх 
ціліндрами вавілонськими. Були то влас-
тиве печатки, щоб прикладати при всяких 
записах, контрактах і т. п. На них були ви-
різані барельєфом (як от єгипетські вдо-
вбані барельєфи) різні постаті, найбільше 
святих істот. Работа на деяких, ціліндрах 
дуже тонка, але більшість дуже недбало 
зроблені. Ціліндри робилися зо всяких 
твердих камінів, дорогих (як от кришталь, 
агат, лапіс-лазулі і т. п.) або й недорогих 
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(як от кремінь і т. п.). Всі ті ціліндри були 
продіравлені, щоб можна було всадити 
дрота залізного і при помочі його качати 
ціліндр по глиняній табличці, на якій тре-
ба приложити печать. Найкращий ціліндр 
дуже тонкої роботи учені вважають печа-
тью царя Санхеріба. На ціліндрах малю-
валися цілі сцени з царського побиту, але 
найчастійше з релігійного. Дивні постаті, 
мішані форми звіро-людські часто можна 
бачити на тих печатях, але ще не відомо 
напевно, що кожна з них значила, яке ре-
лігійне поняття. Написи на них короткі на 
різних мовах, різними буквами. Ціліндри 
вавілонські одрізняються від асірійських і 
стілем і виборов тем до малювання. Най-
більше знайдено вавілонських ціліндрів, 
асірійських менше, а перських та фінікій-
ських зовсім мало.

Розділ VІ
ВІРА

Віра асірійська та халдейська ще мало 
відома, хоч над нею багато стараються вче-
ні, щоб зрозуміти її сістему, бо та віра ви-
димо мала великий валив на віру сусідніх 
народів, надто на віру жидівську. Сусідні 
народи теж внесли багато свого в асіро-ва-
вілонську віру, але тепер поки що трудно 
ще зважити, скілько хто від кого перейняв. 
Що змішання різних вір мусіло, бути в Асі-
ро Вавілонії, се лехко здумати, коли при-
гадати, скілько усяких людей приводилося 
з різних сторін, і як далеко сягали походи 
асірійські. Самий вже звичай мішання. та 
переселеная подоланих народів багато по-
магав змішанню віри. Про те з усіх тих по-
різнених частин витворилася помалу одна 
віра, що розвивалась і перемінялася по-
ступово, все приймаючи і перетворюючи 
впливи чужі. В Асірії віра була трохи од-
мінна від вавілонської, але більше в назвах 
богів, та в їх расположенню по старшині, 
ніж в самому духові релігії.

В Асірії найстарший бог був Асур, до 
нього ж завжди взивають асірійські царі, і 
ймення царські часто починаються з імен-
ня бога Асура (Асур-бані-пал, Асур-назір-
пал і т. д.), або кінчаються ним (Набу-кудур 
асур). Від нього походять три бога – ство-
рителі світа: Оанес, Бел, Ау і їхні жіно-
чі форми: Анаітіс, Мілітта, Тааут. Потім 
була трійця: Самас (сонце), Сін (місяць) і 
Бін (повітря). Далі боги планет: Адар (Са-

турн), Меродах (Юпітер), Нергал (Марс), 
Істар (Венера), Небо (Меркурій). Ще стрі-
чаються ймення богів Нісрох та Нуаг і бо-
гинь Нана та Зерпаніт, але невідомо, які то 
властиве були боги. Окрім сих головних 
богів, було ще дванадцять порадників не-
бесних, що з’являли дванадцять знаків зо-
діака. Далі була велика сила менших богів, 
духів, ангелів і т. д.

У Вавілоні найвищий бог звався Ел 
чи Бел (в Біблії Віл або Ваал). Де які вче-
ні думають, що те слово прикладалося до 
всякого бога, от ніби святий. При новій 
халдейській державі найстаршими богами 
були, здається, Небо і Меродах, принаймі 
їхні ймення часто входять в імення цар-
ські (Небо-поласар, Меродах Баладан і т. 
д). Ще стрічаються инші ймення богів, але 
невідомо, які сили світові мають ті боги 
з’являти. Багато є также на малюнках див-
них сімволичних постатів, але теж трудно 
зважити, що то за постаті, чи богів, чи так 
яких ідей. Є усякі рогаті, крилаті, звірого-
лові людські постаті, є постаті чудні міша-
ні, де поєднані частини тіла різних птахів 
та звірів. Є і просто людські постаті богів, 
але часом трудно розібрати, чи то змальо-
вані чужі, чи таки асіро вавілонські боги, от 
як на одному малюнку, де вояки несуть на 
плечах богів та богинь, чи то боги асірій-
ські відобрані з чужого полону, чи то чужі 
боги забрані в полон, трудно  вгадати.

Асірійці які єгиптяне любили сполу-
чувати людські форми, з звірячими. Може 
навіть вони просто перейняли сі постаті 
мішані від єгиптян, та тілько переробили 
їх на свій лад. Знайдено було два сфінк-
са асірійських, що були зовсім подібні до 
єгипетських, тілько мали на голові шапку 
з рогами і були крилаті. Крилаті бики та 
леви дуже подібні до тих сфінксів, тілько 
що стоять, а не лежать і мають довгу боро-
ду, голова у них людська, тілько вуха воло-
ві. Певне сі крилаті створіння мали якесь 
особливе значіння для Асірійців, але нам 
трудно домислитись, яке власне, чи були 
то боги світла, чи емблеми сили і влади. 
На одному барельєфі є змальовано, що по-
біч риб по воді пливуть ще й крилаті бики, 
один з них має голову людську. На пер-
ських руїнах знаходяться такі самі крилаті, 
воли, тілько крила у них трошки инакші. 
Перси певне перейняли ті фігури від Асі-
рійців, так само як і фігуру «Феруера», 
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генія царського. На асірійських малюнках 
над головою царя в постать ніби людини 
до пояса з луком в руках з крилами і хвос-
том птичим, на ньому надітий круг наче 
колесо, часом, замість людської постаті, 
буває просто круг, а від нього йдуть кри-
ла і хвіст птичі На одному ціліндрі перед 
постатею царя Санхеріба є такий самий 
«Асур», тілько він мав не одну, а три го-
лови, можна думати, що то з’являе трійцю 
Самас, Сін і Він, під ним внизу намальо-
ване фантастичне дерево з овочами. Таке 
дерево часто стрічається на барельєфах, 
здається, воно мав бути «святим деревом» 
або «деревом життя», про яке споминаєть-
ся і в жидівських легендах про рай. Часто 
при ньому намальовані фігури ангелів, що 
стоять на колінах, тримаючи поданки, або 
різних богів та царів, що, здається, прав-
лять перед ним якусь одправу. Ангели ті 
завжди міцного, кремезного тіпу і мають 
по четверо або по шестеро крил. Взагалі 
притому дереві малювалися різні надзви-
чайні істоти, такі люблені в асірійському 
хисті, трудно було б перелічити, скілько 
було різних поєднаннів усяких форм в асі-
рійському фантастичному хисті, хіба може 
єгиптяне переважила їх у сьому. Слід тіль-
ко спогадати, що на тих малюнках дуже 
часто стрівається постать чоловіка і вона 
зовсім відповідає описанню бога Оаннева 
у Бероза, отож либовь то і єсть бог Оаннес; 
стрічається теж і жіноча постать рибо-лю-
дини, її уважають богинею Деркето, маті-
рью легендарної цариці Семіраміди.

Сі мішані істота знаходять собі де-які 
пояснення в легенді про створення світу, 
що є списана у Бероза: «Був час, коли все 
було темрява і вода, і в сій воді зародилися 
потвори, звірі, що сами собою родились і 
постаті у них були різні: люде з двома кри-
лами, деякі з чотирма, з двома обличчями, 
з двома головами, одна чоловіча, друга жі-
ноча, обидві на одному тілі і тіло те разом 
чоловіче й жіноче. Люде з козиними рога-
ми й ногами, або з кінськими ногами, инші 
мали ноги фінські, а руки людські. Були 
теж бики з людською головою, собаки з 
чотирма тулубами і з риб’ячим хвостом; 
инші четвероногі змішаної постаті, риби, 
плази, гадюки і різні дивні потвори єднаю-
чі в собі частину різних царств природи, їх 
образи можна бачити в церкві Бела. Жінка 
на ймення Оморка панувала над тими ство-

ріннями, в мові халдейській вона зветься 
Тааут, у Греків море і місяць. Коли все 
було в такому стані, Бел прийшов і розру-
бав жінку на двоє: нижня половина її тіла 
стала землею, а верхня – небом, створіння 
ж, що жили ранійше, зникли. Се єсть спо-
сіб вираження в образах того, яким спосо-
бом вохка матерія створила світ і все живе 
створіння3. Бел потім разрубив свою влас-
ну голову, а инші боги змішали його кров 
з землею і з того повстали люде і через те 
вони наділені розумом і приймають участь 
в божій думці. Бел, розділивши темряву, 
одрізнив небо і землю і впорядив світ; і всі 
створіння, що не могли знести сили світла, 
погинули. Бел побачив, що земля незасе-
лена, хоч і родюча, казав одному меншому 
богові розрубати собі самому голову і, мі-
шаючи з землею кров, що текла, він ство-
рив звірів, що можуть жити на вільнім по-
вітрі. Бел створив теж зорі, сонце, місяць 
п’ять планет».

Хоча з сього уступу з книги Беро-
за можна б думати, що потворні постаті 
на малюнках мають з’являти первістних 
створіннів хаотичного світу, однак сим не 
можна всього пояснити. Бо на багатьох ма-
люнках ті потвори очевидно з’являють бо-
гів, подібних до єгипетських, або аллего-
ричні фигури сил природи. Часто бачимо 
на малюнках боротьбу крилатих ангелів 
та сильних героїв з потворами, у потвор 
тих обличча не то страшні не то смішні і 
нагадують обличча чортів на давнійших 
іконах Христіянських. Такі самі малюн-
ки стрічаються і на перських пам’ятни-
ках, там їх поясняють боротьбою добра і 
зла або Ормузда і Арімана4. Здається, що 
таке саме пояснення може підходити і до 
асірійських картин боротьби геніїв з по-
творами. На багатьох ціліндрах є ті карти-
ни і ціліндри ті вживались яко амулети від 
слабостів, бо Асіро-Вавілоняне вірили, що 
всяка слабість походить від злих духів. Че-
рез те у Вавілоні була дуже розвита наука 
заклинаннів – магія. Астрологія не менш 
була розвита, бо планети і зорі уважалися 
маючими силу над долею людською, отже 
ворожба по зорях була дуже розпросторе-
на у всіх давніх народів, надто ж у єгиптян 
та Халдеїв.

Трудно вгадати, яка була віра у Асі-
рійців про життя на тім світі. Зосталося, 
правда, щось подібне до трактату на сю 
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тему, під назвою: «Схід Істар в підземне 
царство», так описується там ся «незмін-
на країна». «Се оселя, куди ввіходять і не 
виходять, куди спускаються і не вертають-
ся, се темниця, де для голодного є тілько 
порох, де замість їжи болото, де світла не 
видко, де живуть у темряві, де тіні, мов 
птахи, наповняють склепіння». Се опи-
сання підходить однаково, як до міфичної 
«підземної країни», так і до справдешньої 
могили; врешті всі представлення первіст-
ні про «той світ» повстали з прямої думки 
про могилу і темряву, яка в ній панує, се ми 
бачимо у всіх народів на первістних ступ-
нях розвитку релігії. Потім уже, коли біль-
ше розів’ються теорії про душу окрему від 
тіла, про одрізнення праведних і грішних 
душ на тім світі, про надгороду і кару їх, 
тоді починають вироблятися легенди про 
рай для праведних і пекло для грішних, 
поки ж сі теорії не мають розвитку, то для 
всіх людей кладеться один кінець – «не-
змінна країна», «царство вічної темряви» і 
т. д., надгорода ж за добрі і злі діла дається 
тут на землі. Так, здається, було в Асіро-
Вавілонян, так напевне було у Жидів. Вза-
галі семітичні племена одрізняються від 
арійського і коптського мало розвиненою 
вірою в життя на тім світі, віра ся, коли й 
розвивалася у них, то вже в пізнійші часи 
і під чужими впливами. При такій вірі не 
дивно, що АсіроВавілоняне мало дбали 
про могили, домовини і задушні одправи; 
через недостачу могильних пам’ятників, 
історія не має такого багатого археологич-
ного матер’ялу, який мала напр., в Єгипті. 
Навіть полив’яні глиняні домовини, зна-
йдені в асірійських могилах, відносяться 
вже до пізнійших насів.

Про обряди асірійські теж мало звісно. 
На деяких барельєфах є малюнки прине-
сення доданків та одправ перед богами, 
але їх трудно добре зрозуміти, не маючи в 
руках їх описання. Більше можна де чого 
довідатися з біблійних росповідів, над-
то з книг пророків, але все ж і там часто 
описи бувають темні, а в деяких місцях 
видно, що жидівські пророки дуже мало 
розуміли віру халдейську і її обряди, при 
тім же завжди відносилися до неї вороже 
і з призирством, як і взагалі до всіх чужих 
релігій. В Біблії Халдеї (Вавілонці) з’явля-
ються політеїстами, мало не дикими идо-
лопоклонцями та огнепоклонцями, віря-

чими більше в самих идолів камінних, ніж 
в сили природи безпосередні. Біблія надає 
їм чарівництво «волхованіє», хоч разом з 
тим признає за ними й певну мудрість, час-
то стрічаються вирази: «мудреці халдей-
ські». Але Жиди дуже пристрастно судили 
про Вавілонців, бо тії довго були їхніми 
затятими ворогами, через те до біблійних 
описаннів «мерзости вавілонської» треба 
відноситися дуже обачно і не брати всього 
на чисту віру. Більш усього можна бачити 
халдейські обряди по тих звичаях, яких 
набралися сами Жиди після полону ваві-
лонського, але сі звичаї краще буде розі-
брати при історії жидівській5. Слід тілько 
сказати, що огнепоклонство і чарівництво 
було справді розпросторено у Вавілона, 
як то видно по малюнках і по численних 
закляттях на ціліндрах, досить вже хоч би 
того: дві псевдо науки, що так панували в 
Європі в середні віки, – астрологія та ма-
гія походять з Вавілону (хоч туди початки 
їх могли бути занесені з Єгипту, а надто 
астрології). Цікаво тут згадати деякі ма-
люнки, що відносяться до невідомих об-
рядів поклонення перед гадюками. Так, 
напр., є малюнок якоїсь одправи перед 
двома гадюками прив’язаними до хрестів, 
у одної голова собача, у другої лев’яча. 
Трудно сказати, що мають значити сі гадю-
ки, хоча видно з других джерел, що культ 
гадюк був розширений у всіх семітичних 
народів. На вавілонських малюнках гадю-
ки часто стріваються. Де які вчені поясня-
ють, ;ніби гадюки були сімволами криво-
го ходу світил небесних, инші кажуть, що 
вони означали мудрість одвічну (в Біблії 
змій часто зветься «мудрим»), инші бачи-
ли в них емблему блискавиць і т. д. Окрім 
гадюк, не видко, щоб іще поклонялись 
яким звірям живим (як у єгиптян) або роб-
леним, є часто звірячі форми у богів, але 
вони завжди поєднані з людськими, отже 
то мають бути фантастичні емблеми, щось 
може на шталт великих гіерогліфів, а слі-
дів воклоненні просто звірям (як у єгиптян 
та Браманів) не знайдено.

Зосталася сила талісманів, гороскопів, 
альманахів вавілонських, поняття про них 
в певній мірі можуть дати наші «Соломо-
ни», «Оракули» і т. д.) Все то було мудрос-
тею святців вавілонських і сією то мудрос-
тею вони найбільше тримали в руках гро-
маду і державу. Так описує Діодор  магів 
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халдейських: «Халдеї – то найдавнійші 
з Вавідонців, вони складають у Вавіло-
ні окрему громаду, подібну до святецької 
касти в Єгипті. Настановлені, щоб глядіти 
божих одправ, вони проводять життя в ме-
дітаціях про філософські питання, і вони 
придбали собі велику славу яко астрологи. 
Найбільше вони займаються ворожбою і 
провіщають прийдешність. Вони стара-
ються одвертати лихо і привертати добро 
чи то очищеннями, чи то поданками, чи то 
чарами. Вони вміють ворожити, угадувати 
долю по птичому літанню, вони вміють 
розгадувати сни і дива. Знаються на роз-
гляданні утроби поданкових звірів і ка-
жуть, що знають усе по правді ворожити. 
Але у них того всього учаться инакше, ніж 
у Греків. У Халдеїв та наука переходить з 
роду в рід, син переймав її від батько і за 
для своєї науки увільняється від всіх по-
винностів громадських. Маючи за учи-
телів своїх батьків, вони мають подвійну 
користь, – одно, що вони пізнають все без 
затайки, а друге, що більше можуть вірити 
своїм учителям».

Отож можна думати, що сі «науки» ча-
рівництва та ворожби були більше відомі і 
поважані в Асіро-Вавілонії, ніж справжня 
наука, хоч, як пізнійше побачимо, і та нау-
ка стояла там досить високо, наскілько в ті 
часи були до того способи.

Замісць медицини більш обходилися 
магією, соб то заклинаннями та різними 
талісманами, котрих так багато скрізь по 
музеях. Коли б сі магичні ціліндри усі ро-
зібрати як слід, то вияснилось би чимало 
тепер темного в релігії асіро-вавілонській. 
Магія та астрологія звязувала релігію з 
наукою, так що розібрати сі обидві науки 
було б дуже користно для того, щоб знати, 
в якому стані була тоді наука, як вона від-
носилася до релігії, і врешті, що нам тепер 
зосталося переживати з чарівництва і релі-
гії асіро-вавілонської. А мусіло зостатися 
чимало, бо колись мага та астрологи хал-
дейські були славні по цілому світі і наука 
їхня далеко розходилася, пішла і на захід 
до Фінікіян, а через них до Греків, а через 
Греків по цілій Європі. В середні віки по 
цілій Європі може не менше було магів та 
астрологів, ніж у давньому Вавілоні, але 
наука їх навряд чи багато пішла вперед 
проти вавілонської. Спадщину вавілон-
сько-європейської магії та астрології має-

мо ми й тепер в «Оракулах», «Сонниках» і 
т. п. книгах, що й досі ще у великій чести 
між неосвіченим людом. Наскілько бага-
то там вавілонської мудрости видно хоч 
би з того, що деякі «магичні слова», що 
вживалися в чарівних закляттях в середні 
віки, учені познаходили на вавілонських 
ціліндрах, напр., фомулу закляття магіч-
ного: «Гілка, гілка, беша, беша». По ваві-
лонському то значить: «геть, геть, лихий, 
лихий!» Подібні слова перейшли в Європу 
і зосталися там хоч не зрозумілі, та власне 
через те вони здавалися ще більш чарів-
ними для людей, що їх не розуміли. На-
певне не менше зосталося нам і від релігії 
вавілонської, бо вона мусіла мати великий 
вплив на віру жидівську, а всім відомо, 
який вплив мала жидівська давня віра на 
христіянську. Але поки що ми сами ще не 
знаємо добре, скілько полишили нам спад-
щини давні народи.

Розділ VІІ
ЗВИЧАЇ

Хоч і мало зосталося малюнків на релі-
гійні теми, мало церков та статуй божих, 
однак по стілю написів царських видно, 
що Асірійці (або принаймі їхні царі) були 
дуже побожні. Царі завжди провадять вой-
ни ніби то для слави бога Асура, по його ж 
наказу ніби, і робляться ті войни, перемога 
над ворогом – єсть то перемога бога Асура 
над чужими богами і т. д. Але царі асірій-
ські не звуть себе синами божими, як царі 
єгипетські, вони звуть себе слугами божи-
ми, «рабами божими». В їхніх молитвах 
прокидається часто принижений тон влас-
тивий семітичним народам; так, напр., го-
вориться в написі Асур баніпала: «Хай ні-
коли не наблизиться до мене гнів і лютість 
бога, хай мої провини та гріхи зникнуть, 
хай я погожуся з богом, бо я раб його поту-
ги, низькопоклонець величних богів». Або 
знов у написі Набукодоросора: «Я доручив 
себе богові Меродахові, я взяв край його 
шати, і він пізнав усі таємні бажання мого 
серця. Владарю! я тебе благословляю, я 
створіння рук твоїх. Хай вищає влада твоя 
висока, хай шириться поклонення твоїй 
святости, хай моє серце шанує тебе (бога), 
хай мов життя буде тобі присвячене».

Царь певне був старшиною святців, го-
ловою религії, принаймі він часом малю-
ється з такими емблемами, що належать 
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до богів і святців – батіг і гак, але, врешті, 
не слід забувати, що були то теж і сімволи 
влади караючому і отримуючої, отож мо-
гли відноситись однаково до світської і до 
релігійної влади. Звичайне царь малював-
ся так: в подвійній тіарі з торочками, в сер-
гах, в браслетах на руках і на ногах, борода 
і волосся круто кучеряві; одежа оздоблена 
зірками і облямована тороченням; за ним 
слуги несуть парасоль та опахала.

Влада царська була необмежена. Царь 
настановляв сам вищих урядовців, най-
частійше з своїх царедворців приближе-
них, євнухів, то що, сі всі вищі урядовці 
були подібні до перських сатрапів. Сі 
вищі урядовці правили частіш округа-
ми асірійськими, завойовані ж краї мали 
своє управлення і тілько після одного або 
скількох повстанців царь настановляв над 
ними своїх урядовців, «обертався з ними, 
як з Асірійцями». Тоді вже ті урядовці збі-
рали податки в подоланих краях, набірали 
військо і взагалі брали в свої руки все, що 
було доти в руках місцевої влади. Над усі-
ма такими управителями в кожній країні 
був старшина, а при ньому рада краєва. 
Спадкових каст не було в Асірії, нація роз-
ділялася на урядовців і на простих людей, 
платячих податки, з сих же людей і військо 
набіралося, тай урядовці з них же виходи-
ли, тілько вже ставши близше до влади, 
вони тримали себе по панському, яко маю-
чі силу в країні. Тілько у Вавілоні, де було 
змішано багато чужих усяких племен, пле-
мя халдейське забрало собі святецьку вла-
ду і сталося ніби святецькою кастою, разом 
з тим кастою міцною, маючою великий ва-
лив і владу. Святці халдейські були вищі 
від инших племен ще й тим, що, окрім свя-
тецької філософії та святих одправ, знали 
найкраще науку і, як на ті часи, вона була 
у них дуже развинена. Напр., астрономія з 
найдавнійших часів була більше розвине-
на у Вавілонії, ніж навіть в Єгипті. Все, що 
можна було постерегти на небі простим 
оком (без помочі оптичних струментів), 
все те вже знали Халдейці. Довго де які 
одкриття астрономичні европейські вчені 
залічували до Греків, а потім виявилося, 
що ті одкриття зробили ще далеко раній-
ше халдейські вчені. Наука про числа була 
теж досить розвинена. Знайдене багато 
аріфметичних трактатів, по них ми може-
мо думати, ще Піфагор взяв свою знакоми-

ту таблицю множення від Халдеїв. У біблі-
отеці Асурбаніпала знайдено багато таких 
аріфметичних та астрономичних розправ. 
Асірійці були вже учениками Халдейців і 
далі від них не пішли. Астрономи халдей-
ські, наглядаючи за місяцем, дійшли бо 
того, що могли розлічувати час по місяцю 
і вилічувати затміння місячні дуже достот-
но. Затміннів сонця вони не одважувалися 
вилічувати, а тілько записували їх дуже 
пильно. Халдейці ж видумали поділ круга 
на 360 градусів, градуса на 60 мінут, мі-
нути на 60 секунд, секунди на 60 терцій. 
Вони встановили дванадцять знаків Зо-
діака. Вони встановили тиждень в сій днів 
присвячених кожний якийсь планеті, сей 
тиждень і досі не змінився. Вони видума-
ли годинник соняшний, встановили поділ 
дня на 24 години, години на 60 хвилин, 
хвилини на 60 хвилинок. Вся лічба халдей-
ська була основана на сістемі 60, поділи і 
помноження сього числа становили усякі 
міри геометричні та аріфметичні. Така сіс-
тема і досі вважається найкращою, бо вона 
дав можливість поділу на всі дільники 10 
й 12 разом. Основою міри лінейної був ло-
коть, він ділився на 60 ліній, локоть же по-
множений на 360 складав стадію (в  Асіро-
Вавілонії шляхи мірялися на стадії, яку 
нас на версти). Окрім того, був принятий 
ступінь в 36 ліній і він, взятий в квадра-
ті, становив основу міри площин. Ступінь, 
взятий в кубі, був основою міряння плинів 
(як у нас кварта або гарнець) і становив со-
бою медімн, вага такого медімна, налитого 
водою, звалася талантом і бралася за осно-
ву всякої ваги, талант ділився на 60 мін, 
міна на 60 драхм6. Більша частина халдей-
ських мір була прийнята в різних сторонах 
Азії, потім в Греції, а звідти де що пішло і 
далі в Європу.

Окрім математичних наук Халдейці за-
ймались і науками природничими, але тут 
труднійше зважити, як далеко сягали їхні 
відомости, бо від їхніх природничих роз-
прав позоставалися тілько дуже понищені 
уривки. Однак знайшовся між иншими і та-
кий уривок, де списані були звірі, відомі то-
дішнім вченим, при кожній народній назві 
кожного звіря приписана ще й наукова наз-
ва і теж до якої сем’ї звірячої він належить 
і описання признаків того звіря. Се показує, 
що природничі науки, надто описуючі, були 
досить широко розвинеш в Халдеї.
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Однак люд більше поважав і боявся 
халдейських святців за їхні ворожбитські 
науки, ніж за справжні, тим же непевним 
впливом найбільше вони трмалися.

Асірійці були учнями Халдеїв, що до 
наук світських та релігійних, що ж до 
влади і сили військової, то ще вони часто 
брали гору над Вавілонцями. Асірійська 
держава була військова. З історії асірій-
ської мало що лишилось, окрім описив 
військових тріумфів, але за те сих описав 
дуже багато. Так званий «військовий хист» 
був у них дуже розвитий. Ми бачимо на 
малюнках такі військові приряди, що, зда-
валось би, могли б бути тілько при пізній-
шій греко-римській цівілізації. Єсть там 
тарани ручні, щоб розбивати стіни, тарани 
на колесах, башті на колесах, засажені во-
яками стрільцями, є на малюнках, як люде 
підкопуються підземники ходами під во-
рожив замок, як стрільці йдуть геть укри-
ті щільне здвигнутими щитами і кидають 
запалені стріли, як вояки лізуть на мури, 
закидаючи шнурові драбини. Напади, ра-
бунки, юрби полоненних, купи здобичі раз 
у раз бачимо ми на малюнках асірійських, 
так само часто як і на єгипетських, та й 
ще частійше і з більшими подробицями в 
малюванню. Тут ми бачимо і більшу лю-
тість асірійських військових звичаїв, в по-
рівнянні з єгипетськими, єгиптяне більше 
любили показувати на малюнках просто 
більшу зручність і силу свою військову і 
державну, але вони не кохалися так як Асі-
рійці, в самому лютуванні своєму, в жор-
стоких сценах руйнування і завдавання 
мук подоланим. Асірійці ж власне кохали-
ся в тому. В їхніх описах і малюнках повно 
самих страшних тортур і знущання над 
бранцями. Зразки таких описив ми бачили 
при історії войн асірійських, нема потреби 
їх тут наводити. На малюнках можна теж 
бачити різну військову одежу та зброю: є 
там панцирі, зроблені з малих блях, наче з 
луски; в кольчуги з кільців залізних; є шо-
ломи з кольчужними запонами; є сливе вся 
та зброя, що пізнійше вживалася у Греків 
та Римлян. Зброя та військові способи, як 
видно, були кращі в Асірійців, ніж у єгип-
тян. Так, напр., у них було кінне військо, 
верховці, чого єгиптяне не знали сливе до 
остатніх часів своєї незалежности; на по-
возах їздили царі та старшина, а прості во-
яки верхи, або йшли пішки. Часто видно 

на малюнках вояків, що, їдучи, обертають-
ся на коні цілим тілом назад і стріляють 
з лука, такий спосіб потребував чимало 
зручности і він показує, наскілько вивчене 
було військо Асірійське.

Вавілонська держава була не така силь-
на військом, але за те сильна багатством, 
наукою і ремісництвом. З найдавнійших 
часів вироби вавілонські були славні по 
всіх цівілізованих країнах. Тканини ваві-
лонські були, по грецькому виразу, «мнях-
кі та ніжні мов сон», либонь вони були по-
дібні до теперішніх шалів кашемірських 
та єдвабів індійських. Тканини ті були жи-
вих ярих барв з дивно витканими або ви-
шитими малюнками квіток, зірок або тих 
надзвичайних створіннів, що в них так ко-
халися Вавілоняне. Фінікійські купці роз-
возили тканини ті по всіх усюдах і люде 
переймали те вишивання та прилажували 
його кожний під свій смак. На асіро-ваві-
лонських малюнках завжди дуже старанно 
вироблені вишивання на одежі царів, богів 
та старшин, з того можна постерігати, до 
якого хисту дійшли вони в оздобних ви-
робах. З тих же малюнків ми бачимо, яка 
тонка робота була і в метальових покра-
сах, браслетах, намистах, перстнях і т. д. 
Робота в сих речах не нижча від єгипет-
ської Асірійське золотарство цінили на-
віть атенські Греки, а вони вже зналися на 
тому. Надто любили Асірійці рельєфи на 
блясі, такої роботи багато в руїнах дворців. 
В палаці Асур-назір-пала знайдено силу 
дрібних оздоб з золота, слонової кости та 
з дорогого каміння. Де які з них роботи 
єгипетської, в єгипетських же могилах не 
раз знахожено речі роботи асірійської. Але 
скоріш можна думати, що єгиптяне були 
учителями Асірійців у тому всьому.

Вже в дуже давні часи Вавілон був осе-
редком торговлі азіатської. Скілька вели-
ких караванних шляхів проходило через 
Вавілон: один на Аравію та Єгипет, другий 
на Бактріану та Індію, третій на Арменію 
та Малу-Азію. Шляхи ті були добре утри-
мувані і по них стояли навіт заїздні дво-
ри для мандрівців. Великий торговий рух 
був теж на Евфраті та на Перській затоці. 
Водою тією плавали різні човни: круглі 
без носа і корми плетені з лози та обшиті 
просмоленими шкурами, ті човни наладо-
вувалися товаром і на них зводились осли, 
такими човнами плавали купці арменські 
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і взагалі купці з верхніх сторін у Вавілон. 
Продавши у Вавілоні товар (найчастійше 
було то пальмове вино), купці продавали 
і лозу та де рево з човнів, а шкури наван-
тажували на ослів і вже ослами їхали до 
дому, бо вгору Евфратом не можна було 
плисти, – надто бистра була течія. Не всі 
човни були круглі, були і довгі на шталт 
єгипетських і подовгасті, тілько на жадних 
не було вітрил. Ще часом перевозили де-
рево то що на шкуратяних міхах, надутих 
повітрям, таким способом плавали часом 
утікачі, як то видно з малюнків, спосіб сей 
і досі вживають мешканці Месопотамії. 
На Перській затоці мали Вавілонці чима-
лий флот, він провадив торг корінням та 
пахощами арабськими; золотом, слоновою 
кістю та чорним деревом єтіопськими, і 
великими собаками індійськими. Ті індій-
ські собаки були одного часу так у моді, що 
за перського панування один сатрап віддав 
чотирі міста халдейські на утримання тих 
собак. Понад* Індійським океаном Ва-
вілонці теж мали свої торгові порти най-
багатші в тодішньому світі. Взагалі флот 
вавілонський був тоді в славі великій.

Вавілоняне не мали справжніх грошей, 
а розплачувалися дорогим металом на 
вагу, або розмінювалися товаром. Ранійше 
ніж видумати гроші, вони видумали век-
слі, може власне через те, що такі гроші, як 
їхні, були за тяжкі для перевозів по кара-
ванних шляхах і лехко можна було статись 
ограбованим та окраденим у дорозі. Отож 
і видумали замість важкого металу поси-
лати далеким купцям легеньку табличку 
з записом довгу, щоб купець той (вірник) 
міг собі, приїхавши у Вавілон отримати 
свої гроші, а до тієї пори бути певним, що 
колись мусить отримати їх. Від таких век-
слів не далеко вже було до такої торговлі, 
яка розширена тепер в Європі. Переважи-
ти Вавілонян в торговлі не могли й Фіні-
кійці, бо вони торгували більше чужим то-
варом, а Вавілонці мали до того ще й своє 
надзвичайне ремісництво та натуральне 
багатство. Вавілон тримав у себе в руках 
торговлю довго, навіть при перській владі, 
тілько вже коли його звоювали Греки, та 
позасновували скрізь по близу свої грець-

кі колонії, та подавали тим колоніям різні 
привілегії, тоді вже Вавілон мусів уступи-
тися, торговля перейшла до Греків та Фіні-
кійців, а Вавілон швидко пішов на упадок, 
стративши головну свою силу – багатство 
і торговлю. За римських часів Вавілон 
вже лежав у руїні цілковитій і більше не 
 відродився.

З асіро-вавілонських пам’ятників не 
видно так усього народнього життя, як, 
напр., з єгипетських, з них видно тілько 
виставне військове та трошечки торгове 
життя. Через те, щоб пізнати хоч трохи 
стан культури асіро-вавілонської, ми му-
симо вдаватися до історіків з чужих наро-
дів, надто до грецьких та жидівських. Всі 
вони сходяться на тім, що моральна куль-
тура вавілонська (так само асірійська) 
стояла дуже низько. Напр., положення 
жінок там було некраще, ніж у Турції те-
пер. Геродот росказує про давній вавілон-
ський звичай продавати дівчат з публіч-
ного торгу. Релігія їхня дозволяла і навіть 
вимагала несвітських вчинків, людських 
жертв, грубого идолопоклонства і всяких 
соромних одправ, коли вірити росповідям 
біблійнім. Пророки жидівські не жалують 
темних барв, малюючи звичаї в сучасно-
му їм Вавілоні, ставлять його нижче Со-
дому та Гоморри і т. д. Однак не треба при 
сьому забувати, що жидівській народ був 
у вічному політичному ворогуванні з Ва-
вілоном, отож не дивно, що йому все ваві-
лонське мусіло здаватися бридким. Біль-
ше можна покладатися на грецьких істо-
ріків, однак і тут треба пам’ятати, що ба-
гато бридких звичаїв, про які росказують 
греки (ми можемо тут обійтись без опису-
вання їх), залежали більше від вимаганнів 
релігії, ніж від вимаганнів культури. Але, 
що правда, який народ, така й його віра. 
Врешті не дивно, що таке велике місто, 
як Вавілон, з різноплеменним людом тор-
говлі, шукаючим поживи і темним, могло 
зробитися гніздом усякої нечесті. Досить, 
щоб зрозуміти се, придивитися до тепе-
рішніх великих та торгових міст і прига-
дати ріжницю між теперішньою ти дав-
ньою вавілонською загальною освітою та 
культурою.
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1 Завжди ж цегла випалювалася на сонці.
2 Здається то були ті «високі місця», про які говориться в Біблії.
3 З сеї фрази видно, що Бероз, бувши чоловіком пізнійшнх часів (власне Олександра Вел.), від-

носився вже критично до народних легенд. Можна думати, що він їх часом підправляв для ідеї. 
Треба однак пам’ятати, що книга Бероза вже пізнійшого часу. Там, правда, могли затриматись і 
дуже давні легенди, але мусіло бути теж багато примішки філософії того часу, – єгипетської, а 
то й грецької, от хоч би фраза про «вохку матерію» – себ то водяну стіхію, се нагадує певний на-
прямок грецької філософі, де доказувалося, що світ повстав з «елементу води».

4 В асірійській вірі було чимало подібного до перського дуалізму, хоч у Асірійців сей дуалізм 
не був таким виразним.

5 При ній можна буде краще оглянути взагалі характер віри семітичних народів.
6 Всі сі назви: стадія, талант, міжа, драхма – назви грецькі. 
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L.V. Matveyeva
ANTIQUITY AND MODERNITY (AFTER STUDIES BY V. P. BUZESKUL)

The article presents analysis of works by V. P. Buzeskul – a famous historian of late XIX – early XX 
century – containing materials, latest of that time, on some problems of ancient Greek history. Studying 
original sources V. Buzeskul attempted to coordinate their data with general theories that circulated 
in ancient Greek learned society in order to apprehend the world of Antiquity and re-interpret it as 
modernly perceived.

O.B. Bubenok
THE INTEGRATION OF THE ALANS 

INTO KHAZAR SOCIETY IN VIII–X CENTURIES AD
According to the data of medieval written sources, archaeological and anthropological investigations 

we can find out that the Iranophone Alanian population lived in different places of the Khazar state: in the 
Northern Caucasus where Alans were divided into two groups: Western, named As, and Eastern one, named 
Alan; in Don region where Alans were called Burtas (F.rdas) – “Ford-As”; in the Crimea where indigenous 
Alans lived nearby Gots; in the central part of Khazaria. Such distribution has been a result of different 
migrations of the Sarmatian-Alanian tribes and Khazarian internal police concerning depending peoples. 
The territory of the Khazar kaganate was devided into two regions: inner Khazaria – its central part ruled by 
kagan and bek, and vassal states ruled by indigenous rulers and Khazar tuduns. Al-Arsia people lived in the 
central part of the Khazar kaganate and presented the most important element of Khazar military strength 
being professional soldiers.  Don Burtases were the vassals of the Khazar kagane and bek. They had to pay 
contribution to Khazar rulers, give them military support during wars and defend Khazar kaganate borders 
in peacetime. Moreover Alans participated in international commerce, were engaged in agriculture and 
handicraft in the Khazar state. In international political situation that appeared in late IX century AD Western 
Alania became independent. Later on Eastern Alania became an independent state as well.

O.D. Vasylyuk
AGATHANGEL KRYMSKY ABOUT 

IVAN FRANKO’S POEM “ABU-QASYM’S BABUSHES”
Ivan Franko’s poem “Abu-Qasym’s babushes” was written on the motif of an Arabian tale. Firstly it was 

published in Lviv in 1895. A. Krymsky discussed it in his correspondence with I. Franko. In his review of 
the poem A. Krymsky underlined the mastership of poetical form of the Ukrainian poet. He considered it 
to be a national poem, as the poet depicting Arabic mode of life, used characters and comparisons from the 
Ukrainian life. A. Krymsky indicated several drawbacks of the poem, mainly in the translation of Arabic 
words, terms and names. I. Franko corrected them in the new version of the poem, published in 1902. In 
the new edition of the poem the poet wrote, that he was happy, that his poem was commented on by one 
of the most experienced specialists in Oriental languages among the Ukrainians.

A.L. Zelinsky
TO THE DISCUSSION ON IDENTITY OF POSIDIPPUS’ BERENICE 

(P. MIL. VOGL. 309 AB 78–82)
Identification of Berenice mentioned in epigrams 78–82 is the most discussible among the issues 

arisen by the recently discovered poetry book of Hellenistic poet Posidippus.  There were two Berenices 
of the house of Ptolemy, which might be heroines of these epigrams: Berenice of Cyrene, daughter 
of Magas, and Berenice Syra, daughter of Ptolemy II and Arsinoe I. The article presents number of 
arguments for identification of Posidippus’ Berenice as Berenice of Cyrene.

Yu.M. Kochubey
TO THE HISTORY OF UKRAINIAN-TURKISH CULTURAL RELATIONS
(“TWO YEARS IN CONSTANTINOPLE” BY OLEXA HRYSHCHENKO)

The article deals with the book “Deux ans à Constantinople. 1919-1921. Journal d’un peintre” 
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published in Paris in 1930. In this book Ukrainian painter Olexa Hryshchenko described vividly with 
many ethnographic details his exilic life in Istanbul after the October revolution. With an eye of a 
painter he describes the monuments of Byzantine art and architecture as well as the Islamic heritage of 
the Turkish capital. This book contributed to popularization of the new Turkish Republic in Europe and 
expresses feelings of friendship between Ukrainian and Turkish peoples.

S.I. Liman, S.B. Sorochan
BYZANTINE EMPIRE IN WORKS 

BY HISTORIANS OF KHARKOV UNIVERSITY (1804–1885)
The article is devoted to the history of origin and formation of Byzantine studies in Ukraine. 

The influence of two contrary concepts of E. Gibbon and D. Finlаy on Kharkov Byzantinists is 
researched. Researches of Kharkiv Byzantinists were mainly devoted to early Byzantium. These 
works can be divided into two groups according to their subject: works devoted to the history of 
relations between Byzantium and Slavonic relations; and works devoted to domestic and ecclesiastic 
history of Byzantium. Basic contribution to the history of Byzantium history studies was made 
by N. A. Lavrovsky (Russian and Byzantium treaties of IX–X centuries); A. P. Zernin (deeds of 
Emperors Basil the Macedonian, Constantine Porphyrogenitos, Patriarch Photias); M. S. Drinov 
(Byzantine-Bulgarian relations in X century); V. K. Nadler (circus parties in XI century and their 
political role).

A.A. Nepomnyashchij
CRIMEAN STUDIES IN O.M. SAMOJLOVYCH’S ORIENTALISTIC LEGACY

It goes about an article by one of the greatest Russian and Soviet turkologists O.M. Samojlovich, 
which was found in St.-P. archives. The description had been got of his scientific study in Crimean’s 
learning problem. Also an unknown scientist’s manuscript is from archives of Russian Ethnography 
museum is brought to the light.

I.V. Otroshchenko
THE IDEA OF CLARIFICATION OF BUDDHISM

IN THE CREATIVE LEGACY OF ROERICH FAMILY
The idea of clarification of Buddhism remains a little-known theme within the philosophical legacy 

of Roerich family. Such mood of an outstanding artist and his wife can be observed mainly in 1920-ies 
it appeared during their Central Asian travel (1923–1928) and thus has been reflected in works of that 
period. In author’s opinion, Roerich family borrowed this idea from Buryat Buddhism reformatory theses 
corresponding to their beliefs. The idea of clarification of Buddhism grasped Roerich family – they had 
the very same idea about Christianity which, in their opinion, had to be returned to its fundamental 
principles.

N.M. Rudenko
RUSSIAN ADMINISTRATIVE POLICY OF RUSSIAN EMPIRE 

IN THE KARABAKH KHANATE AT THE BEGINNING OF XIX CENTURY
At the beginning of the nineteenth century Russian empire established its supremacy over 

Transcaucasia. On the newly-joined territories Russian system of governing was established. But the 
“mission of liberation” of the people of Transcaucasia from the Iranian shah resulted in new enslavement 
of indigenous people and their dependency on Russian empire. The same situation was in Karabakh 
Khanate Azerbaijan.

M.A. Taran
US-CHINA RELATIONS IN DENG XIAOPING’S ERA: 

A NEW IDEAL, THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORK (1979–1990)
The article deals both with the rise of new commonly shared values and threats in US-China relations 

in 1980–1990-s. The “leadership” approach as a sustainable basis in bilateral relations has been analyzed 
by the author. The ideological framework of Deng’s foreign policy strategy is also presented in the 
article.
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V.A. Bushakov
THE ETHNONYMIC TERM OSTIAK 

(TO THE SEMANTIC TYPOLOGY OF ETHNONYMS)
In the past the ethnonymic term Ostiak was used in Russia to various peoples: Khants, some groups of 

Mansi, the Kama Bashkirs (in the cadastres of 1623 – 1624), Selkups and Kets. Turks used it to the neigh-
bour forest tribes of similar cultures which had taken part in ethnogenesis of Bashkirs and Siberian Tatars 
that the kins iştäk in their structure indicate. Semantics of the term Ostiak is reflected in Evenki ustak, 
ustek enemy which has originated from Yakut  östööx who is in odds with somebody (ös enmity, hatred → 
*östöö- to be at war + the affix -x). The absolute phonetic and morphologic analogue of Yakut östööx is 
the Kipchak (Kazakh) term *öştäk (öş enmity, hatred → *öştä- to be at war + the affix афікс -k ). Kazakh 
*öştäk corresponds to Tatar *üştäk and Bashkir *üştäk ~ *üstäk, hence остяк in Russian. The origin of 
the ethnonymic term Ostiak has been conditioned by the dichotomic opposition “our” ↔ “alien” and its 
Turkic etymology has wide semantic and typologic parallels in many languages all over the world.

I.M. Dryga
TURKISH BALKAN LITERATURE BY WORD 

OF MOUTH: A SHORT STORY ‘GOODNESS’ BY AHMET TYMISH
The paper deals with some folk oral stories, recorded first of all as a linguistic material, concerning 

to private and family or patrimonial Balkan Turkish history. One of these stories had been written down 
and took place in a literary monthly of ‘Kaynak’. The story allows seeing semantic environment of 
“the Balkan Turkish text”, examining first and foremost specific for Balkan Turk oral history language 
concepts such as goodness and values. In oral Balkan Turk literature is concentrated aged and great 
antiquity of Turkic traditional mode; the short story recognizes that the symbols of wolf and eagle can 
be rooted so deeply, they are semantically connected in literature and language, and so called precedent 
for Balkan Turks texts should be shown as an evidence of this.

T.V. Demchuk
THE ISSUE OF SYNONYMS TYPOLOGY IN MODERN CHINESE

The article is dedicated to the issue of synonyms typology in modern Chinese. The author examined 
and criticized models of synonyms differentiation existing in Chinese and foreign lexicological practices. 
The main conclusions of the article will assist to improve the methods of investigation of synonyms in 
modern Chinese.

T.F. Malenka
А. KRYMSKIY’S IRANISTIC LEGACY

(ON THE MATERIALS FROM HIS ARCHIVE)
The article analyses Iranistic legacy of Ukrainian scholar A. Krymskiy found in archives of this 

researcher in the Manuscript Institute of Vernadskiy Library. It is around 1000 pages which haven’t 
been published either during the lifetime of the academician, nor after his rehabilitation. There are 
typed documents, as well as monographs “Elam”, “Parthia and Arshakides”, “Jami”, “The Description 
of the Cosmic Geography Balch Manuscript” dated by 1702, the textbook “The Geography of Iran” 
and separate parts of “History of Iran, Its Literature and Dervish Theosophy”, monographs “Nizami 
and His Contemporaries”, works on Islam and Sufism of special interest are the letters of V. F. Miller, 
B. V. Miller, F. E. Korsh, E. E. Bertels, V. A. Zhukovskiy, Y. Marr, V. F. Minorskiy and others addressed 
to A. Krymskiy, articles about F. Korsh and B. F. Miller. The descriptions of the traveling through Iran 
(so called safarname) of A. Krimskiy`s student B. V. Miller and an officer of the Russian Consulate 
Mr. Petrov, materials on Persian theatre, translations of Persian classic poetry of the X–XV centuries by 
F. E. Korsh and A. Krymskiy, A. Krimskiy`s notebooks are also there.

V.I. Ryzhykh
THE CHARACTERISTIC OF THE ARABIC VERBAL INFLECTIONS

The final inflections of the Arabic word are the important syntactic characteristic which specifies 
mutual relations of words in the sentence. In this article the inflections of the Arabic verb in perfect, 
imperfect and imperative are expounded in accordance with a standpoint of Arab grammarians.
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V.M. Sklyar
POPULATION DYNAMIC AND LANGUAGE STRUCTURE OF TATARS IN UKRAINE:

ACCORDING TO CENSUSES OF 1959, 1989 AND 2001
Dynamic of Tatars ethnic minority number is investigated in the article separately within the two 

periods: 1959–1989 and 1989–2001. Language structure and geographical distribution of Tatars are also 
analyzed by the author. Trends of assimilation processes in their language environment and the degree 
of preservation of native language among Tatars are defined.

Yu.D. Skrypnyk
NONVERBAL MEANS OF POLITENESS IN KOREAN LANGUAGE

The article deals with the Korean nonverbal communication, components of which normally go 
along with verbal communication. The author describes and analyzes Korean etiquette gestures, which 
can be viewed as polite and, thus, can differentially convey the social relations and status of participants 
in communicative situations. One can suppose that these gestures are the essential part of the category 
of politeness in modern Korean language. As the world continues to move toward a global community, 
understanding and tolerance of cultural differences becomes more and more important. An inadequate 
presentation of the verbal and nonverbal code of conduct causes difficulties and communicative 
deviations during an interaction.

 I.V. Sivkov
SOCIOPOLITICAL LEXICS IN THE QUR’ĀN

The article deals with the study of the semantic peculiarities of the sociopolitical lexica in the 
Qur’ān – the Holy Scripture of Moslems that is the first written text of literary Arabic and also can 
be regarded the main source of the terminology of building of state in Islamic countries through the 
division of the terms into lexico-semantic groups that can be considered the first stage of the study 
of the semantic development of sociopolitical terminology in Arabic. It basically appears with non-
terminological, mostly generic and loose semantic, for example ‘power’, ‘authority’, ‘group of people’, 
‘community’, ‘booty’, ‘side’, ‘king’. Later it came to denote mainly the titles of the rulers and dignitaries 
due to the process of semantic expansion. The exclusion can be only the word malik that was used in the 
Qur’ān in its familiar meaning “king” (although of foreign nation).

K.M. Tyshchenko
THE WORDS “ANT” AND “XOXOL” AS ANCIENT HUNNIC BORROWINGS

The article contains some new arguments on the early Mongolic (Hunnic) etymologies of such 
Ukrainian words (common with the West Slavonic) as kahanec’, xoliava, xoloshni, xoxol, hyria, ant, 
xomut, balamut, tabir and others.
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НЕ СТАЛО нашого видатного сучас-
ника, великого вченого історика й 

сходознавця: в далекій Америці помер 
Омелян Пріцак – іноземний член НАН 
України, організатор і почесний директор 
Інституту сходознавства ім. А. Кримського 
НАН України, почесний головний редак-
тор журналу “Східний світ”, перший лау-
реат академічної премії ім. А. Кримського, 
професор багатьох світових університетів, 
в тому числі й Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Народився він 7 квітня 1919 року по-
близу Самбора на Львівщині. Середню 
освіту здобув у стінах Тернопільської гім-
назії, а далі пішли роки навчання у Львів-
ському університеті. Сферою його зацікав-
лення все життя стали історія України та 
орієнталістика. Слід пам’ятати, що його 
студентські роки припали на період поль-
ської окупації Західної України, коли та-
кий вибір ніяк не міг бути безпечним. За-
кінчення університетських студій збіглося 
з приходом до Львова Червоної армії. Його 
вчителем у галузі української історії був 
видатний вчений Іван Крип’якевич (1886–
1967), а в орієнталістиці йому пощастило 
мати, хоч і не надовго, такого наставника, 
як наш великий сходознавець Агатангел 
Кримський (1871-1942). Омелян Пріцак і 
був його останнім аспірантом.

Воєнна хуртовина поламала плани і 
сподівання молодого вченого і занесла 
його до Німеччини, де завдяки ще довоєн-
ним знайом ствам з німецькими науковця-
ми йому вдалося продовжити сходознавчу 
освіту в Берлінському, а затим у славетно-
му Ґьоттинґенському університеті. У Ґьот-
тинґені він захистив у 1948 році дисерта-
цію з орієн талістики.

Далі почалася досить важка праця в 
умовах еміграції, спочатку в Німеччині, а 
потім у США. У Гарвардському універси-
теті він закінчив свою педагогічну роботу 
і вийшов на пенсію. Але кар’єра справж-
нього вченого ніколи не закінчується офі-
ційною пенсією. Він продовжував активно 
працювати як дослідник і організатор на-
укової діяльності в обох обраних ним га-
лузях науки.

Щоб прожити у “вільному”, але тако-
му складному і жорстокому світі, в якому 
опинився Омелян Пріцак, треба було мати 
неабияку волю та енергію, наполегливість 
у досягненні мети, аби заявити про себе і 
стати “кимсь” в обраній сфері діяльності, 
тобто в науці.

Він заглибився у вивчення цілого ряду 
мов алтайської групи, давніх і сучасних, 
бо виходив з розуміння класичного схо-
дознавства як науки, що поєднує в собі 
 історію і філологію, а історію розглядав 

ОМЕЛЯН ПРІЦАК
1919–2006



Східний світ №2 2006 211

як науку “документальну”, а без філоло-
гічних знань прочитати тексти документів 
давніх часів – неможливо. Повноцінну іс-
торію України, цілком слушно вважав уче-
ний, без досконалого володіння східними 
матеріалами створити не можна. Важливе 
місце в історії території нинішньої Укра-
їни належить, як вважав Омелян Пріцак, 
саме народам алтайської групи мов. Дослі-
дження цих мов у світовій науці, звичайно, 
велися, але праця була не скоординована 
і не сконцентрована на основних пробле-
мах. Український вчений вивів цю галузь 
сходознавчої науки на нову висоту: він 
створив нову міжнародну наукову органі-
зацію – Урало-алтайське товариство, став 
його генеральним секретарем, а з 1958-го 
по 1965 р. – президентом. Потім заснував 
Постійну міжнародну алтаїстичну конфе-
ренцію та організував видання щорічника 
“Ural-Altaische Jahrbücher”. 

Розбудова алтаїстики як повноправної 
й важливої сходознавчої дисципліни є ва-
гомим внеском професора О. Пріцака у 
світову орієнталістику, що назавжди зали-
шиться в її історії.

Як знавця тюркських мов його було 
запрошено для участі у підготовці між-
народного двотомного енциклопедичного 
видання “Philologia Turcicae Fundamenta” 
(Wiesbaden, 1959). Перший том цієї енци-
клопедії майже на четвертину складається 
саме з праць О. Пріцака.

Але він не забував і україністику: час 
від часу з’являлися його праці з історії 
України. Та з другої половини 60-х рр. 
історія України зайняла в його науковій 
праці першорядне місце. В цей час бреж-
нєвський режим розправився з “шістиде-
сятниками”, у різний спосіб закрив рота 
українським історикам. О. Пріцак поряту-
вав честь україн ської науки – повів рішучу 
боротьбу проти фальсифікації нашої ми-
нувшини. Це не було легкою справою на 
Заході, де панувало, як і тепер, засліплен-
ня велетенськими просторами і багатона-
ціональною, по суті – імперською куль-
турою Росії. Все ж він домігся того, що в 
найпрестижнішому і найбагатшому аме-
риканському університеті було відкрито 
три кафедри: історії України, української 
філології й української літератури. Згодом 
було засновано й Український дослідний 
інститут Гарвардського університету, за-

початковано “Гарвардську серію україно-
знавчих досліджень” і видання наукового 
журналу “Гарвардські українські студії”.

У 1988 році він розробив масштабний 
план святкування запровадження христи-
янства на Русі, який і було здійснено. За 
його активною участю цього ж року було 
засновано Міжнародну асоціацію украї-
ністів, стали виходити томи “Гарвардської 
бібліотеки давнього українського пись-
менства”.

Проголошення Україною незалежності 
відкрило новий етап у біографії вченого. 
Прибувши на батьківщину, він поринув 
у організаційну роботу з відродження 
українського сходознавства. Завдяки його 
науковому авторитетові і наполегливос-
ті в системі Академії наук було створено 
Інститут сходознавства, якому присвоїли 
ім’я його вчителя Агатангела Кримського. 
Він став першим директором цього закла-
ду. Разом з тим було відновлено публіка-
цію академічного журналу “Східний світ”, 
закритого режимом на початку 30-х рр., і 
він став його головним редактором; запо-
чатковано видання журналу “Сходознав-
ство”, створено Асоціацію близькосхідних 
досліджень. Як головний редактор часо-
пису в основу редакційної політики щодо 
вміщуваних матеріалів він поклав критерії 
високої професійності й наукової об’єк-
тивності, яких свято дотримувався.

Омелян Пріцак розумів необхідність 
мати базу для подальшого розвитку орієн-
талістики і сприяв появі низки осередків 
сходознавчої освіти, насамперед Відді-
лення сходознавства в Київському універ-
ситеті. Його непокоїла відсутність у на-
ших істориків інформації про новітні ме-
тоди досліджень у гуманітарних науках на 
Заході, про ті наукові школи, що виникли 
у післявоєнні роки в Європі та Америці 
й оновили інструментарій пошуку нових 
знань, тоді як наші історики борсалися у 
прокрустовому ложі марксистських по-
стулатів. Тож веде в університеті заняття 
з історіософії.

Величезне навантаження в умовах 
бюрократизму та безгрошів’я, боротьба 
за виживання інституту дуже мало зали-
шали йому часу для власних досліджень. 
Але академік О. Пріцак продовжував пра-
цювати над своїм фундаментальним тво-
ром “Походження Русі”, де  скрупульозно 
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 зафіксовано і проаналізовано величез-
ну кількість текстів різними мовами, 
які проливають світло на справді ще не 
розв’язане питання про походження Русі. 
Він детально дослідив саги стародавніх 
скандинавських скальдів і написи на по-
рослих мохом кам’яних надгробках у да-
лекій Ісландії, де згадувалося про походи 
варягів на придніпровські землі. Не менш 
глибоко він вивчив і східні свідчення про 
нашу країну у давнині. Вийшло два томи, 
для інших запланованих трьох лишилися 
матеріали. Але хто в змозі продовжити на 
необхідному рівні його монументальну 
працю?

Бібліографія його опублікованих праць 
різними мовами складе солідну книжку. На 
таку титанічну працю його надихала гаря-
ча любов до своєї батьківщини, до свого 
народу.

Його наукова праця знайшла визнання 
сходознавців всього світу: він одержав по-
чесні відзнаки і нагороди багатьох країн, 
став членом престижних академій і науко-
вих товариств.

Для всіх українських сходознавців він 
був і залишається взірцем глибокої, різно-
сторонньої ерудиції, наукової об’єктивності 
і патріотичного служіння своєму  народові.

Ю.М. КОЧУБЕЙ


