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Zen Buddhism and the spiritual-intellectual potential of Japan
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The article is devoted to the place of Zen Buddhism in the development of the spiritual-intel-
lectual potential of Japan in the period from the Meiji Restoration (1868) to the end of the twen-
tieth century. Two major Zen schools in Japan, Rinzai and Soto, and Sambo Kyodan, a syncretic 
school influencial in the West, were considered. Within each school the article focuses on the role 
of prominent Zen Buddhist intellectuals such as Imakita Kosen, Shaku Soen, Suzuki Daisetsu 
(Rinzai School), Nishiari Bokusan, Suzuki Shunryu, Sawaki Kodo, Deshimaru Taisen (Soto 
School) etc. The main innovations that positively influenced the intellectual development of Zen 
Buddhism were highlighted, such as the creation of modern educational institutions (such as 
Hanazono and Komazawa Universities), the Zen lay movement (koji Zen), the studies of other 
Buddhist and non-Buddhist traditions, foreign languages, Western philosophy etc. by Zen masters, 
and promoting Zen knowledge beyond Japan. The influence of Zen on the formation and develop-
ment of new Japanese philosophy (Nishida Kitaro, Nishitani Keiji) and literature (Natsume Sose-
ki, Kawabata Yasunari, etc.) are mentioned. Particular attention is paid to the spread of Zen in the 
West, because it is connected with an important intellectual innovation – the rethinking of Zen as 
a non-denominational universal common to all mankind. A prominent role in the philosophical 
development of this concept belongs to the eminent scholar and thinker Suzuki Daisetsu. It 
opened the possibility of studying Zen psycho-practices for all comers, regardless of religion, and 
therefore created new perspectives for dialogue with Christianity, which had been realized already 
in cooperation of Suzuki with Thomas Merton, and developed further by Sambo Kyodan School 
and found its manifestation in the activities of Hugo Enomiya-Lassalle and Kadowaki Kakichi. 
The popularity of Zen in the world, in turn, contributed to both the interest in Japanese culture in 
general and the promotion of its other products in the West, from karate to anime. In this regard, 
we propose to approach Zen as a special intellectual product through which Japan made a signifi-
cant contribution to the world culture of the twentieth century.

Keywords: Buddhism, intellectual potential, Japan, Zen, Zen in the West

С. В. Капранов
Дзен-буДДизм Та ДухОвнО-ІнТелекТуальний пОТенцІал
ЯпОнІї (друга пол. хІх–хх ст.)

З усіх напрямків японського буддизму найпопулярнішим на Заході є дзен. Він до 
певної міри вже став частиною сучасної західної, насамперед американської, куль-
тури. Слово “дзен” – японського походження й асоціюється передусім з Японією, 
але на Заході так називають також корейську, в’єтнамську й навіть китайську версії 
цього вчення (наприклад: [Dumoulin 2005, І; Ford 2006, 82–107; Kusan Sunim 2009]). 
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І хоча це можна пояснити певними об’єктивними історичними причинами, такого 
результату не було б, якби не активна і цілеспрямована діяльність японських буд-
дійських інтелектуалів. Але відомо також, що дзен-буддизм справив значний вплив 
на розвиток самої японської культури. Отже, доречно поставити питання: яким чи-
ном дзен пов’язаний з інтелектуальним потенціалом Японії? 

Ми вважаємо за потрібне тут говорити про духовно-інтелектуальний потенціал. 
Це поняття запровадив український учений С. Вовканич. Воно означає “спромож--
ність творити, нагромаджувати та використовувати нові знання, проекти, ідеї, себто 
генерувати різну семантичну інформацію в якості інтелектуальної власності для 
свого (і не лише свого) розвитку” [Вовканич, Цапок, Соломчак 2007, 244]. Духов-
ність тут – це “передавання нагромадженої духовної, культурної, інтелектуальної, 
зрештою соціальної спадщини нації наступним поколінням” [Вовканич, Цапок, Со-
ломчак 2007, 245]. Духовна компонента важлива, бо без неї інтелект стає руйнівною 
силою [Вовканич, Цапок, Соломчак 2007, 246]. На наш погляд, саме зазначений 
підхід є доречним для аналізу такого традиційного явища, як дзен-буддизм.

Оскільки в Японії існує дві головні дзен-буддійські школи – Ріндзай та Сото, то 
ми вважаємо за доцільне розглянути кожну з них окремо. Насамкінець звернемося 
до синкретичної школи Самбо кьодан1.

Школа Ріндзай. У перші роки після Реставрації Мейдзі (1868 р.) японський буд--
дизм переживав важкі часи: втрата державної підтримки, примусове відокремлення 
від сінто, утиски, які часом переходили у прямі переслідування й погроми храмів. 
Попри все це, буддійські школи спромоглися використати накопичений за віки інте-
лектуальний потенціал, щоб із вправністю майстра айкідо перетворити цей удар на 
новий імпульс для розвитку. Кожна буддійська школа робила це, однак, по-своєму.

У добу Токуґава буддійські монастирі були важливими осередками освіти. При-
родно, вони використали це становище й у нових умовах. Зокрема, у школі Ріндзай 
при монастирі Мьосіндзі в Кіото 1872 р. (раніше за Токійський імператорський уні--
верситет) був заснований вищий навчальний заклад, що згодом дістав назву Універ-
ситет Ханадзоно. Він і сьогодні залишається дзенським [花園大学].

Ще однією відповіддю на виклик доби став рух “дзен-буддизму для мирян” (ко-
дзі дзен 居士禅) [Sawada 2004, 144–149, 154–157]. 1875 р. в Токіо було створено то-
вариство Рьомо кьокай 両忘協会, духовним лідером якого був видатний майстер 
школи Ріндзай Імакіта Косен2 (今北洪川1816–1892). Товариство поєднувало прак-
тику дзен з естетичним та літературним вдосконаленням. Туди входили, зокрема, 
міністр імператорського палацу, відомий майстер каліграфії та фехтування Ямаока 
Тессю (山岡鉄舟, 1836–1888), мислитель-західник Накае Цьомін (中江兆民, 1847–
1901), впливовий політик Накадзіма Нобуюкі (中島信行, 1846–1899) та ін. [Sawada 
2004, 157–161]. Рьомо кьокай стало взірцем релігійної організації нового типу – 
об’єднання мирян-інтелектуалів, що практикують дзен.

Імакіта Косен дістав у юності класичну конфуціанську освіту, водночас добре 
ознайомився з філософією Лао-цзи. У віці 24 років вступив до дзенського монастиря. 
Написав багато книг, гімн ієрогліфу 無 му (“Ніщо”) – “Мудзі-но ута” 無字の歌, кни-
гу “Дзенкай іціран” (禅海一瀾, “Хвиля в морі дзен”, 1862), де у традиційному дусі до-
водив, що конфуціанство та буддизм, а також даосизм та сінто в засаді мають єдиний 
сенс, – при цьому, звісно, він витлумачував цю єдність із дзен-буддійського погляду. 
Після Реставрації Мейдзі Імакіта зайняв активну позицію, захищаючи буддизм. У 
вільний час він вивчав англійську мову та західну філософію (особливо цікавився 
Платоном та Кантом). Його називають “найпрогресивнішою постаттю в дзен-буддиз-
мі в першій фазі доби Мейдзі” [Dumoulin 2005, ІІ, 407–409; McDaniel 2016, 294–295].

Його учень Сяку Соен 釈宗演 (1860–1919) був дзен-буддійським майстром ново-
го типу. Крім традиційного монастирського вишколу, він навчався в Кейо ґідзюку – 
навчальному закладі, створеному видатним просвітником-лібералом Фукудзавою 
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Юкіці (福澤諭吉, 1835–1901), згодом перетвореному на один з найкращих япон-
ських університетів [Sawada 2004, 140]. По закінченні поїхав на Шрі-Ланку вивчати 
мову палі та буддизм тхеравади (який тоді вважали найближчим до первісного 
вчення Будди Шак’ямуні) [McDaniel 2016, 295–299].

Сяку Соен був першим майстром дзен, який побував у США. Це сталося 1893 р., 
коли він як член японської буддійської делегації брав участь у Всесвітньому парла-
менті релігій у Чикаго. Його промову переклав англійською учень-мирянин – Су-
дзукі Тейтаро (鈴木貞太郎, 1894–1966), відомий також під своїм духовним ім’ям 
Дайсецу (大拙). По закінченні конгресу один із його організаторів, філософ і релігіє-
знавець Пол Карус (1852–1919), попрохав порекомендувати йому молодого япон-
ського науковця, знавця буддизму, який добре володіє англійською. Сяку Соен по-
рекомендував Судзукі [Джинджолия 2005, 17; Dumoulin 2005, II, 417].

1905 р. Сяку Соен ще раз приїхав до США – цього разу на запрошення подруж--
жя Расселів до Сан-Франциско, де читав публічні лекції [Dumoulin 2005, II, 417; 
Suzuki 1906, iiii]. Перекладені англійською мовою Судзукі Дайсецу, вони були вида-
ні під назвою “Проповіді буддійського абата” (“Sermons of a buddhist abbot”, 1906) 
[Shaku 1906]. Це видання вважають першою англомовною книгою про дзен [Lopez 
1995, 112], хоча слова “дзен” у ній немає3. Під час цього візиту до США Сяку Соен 
взяв із собою ще одного учня, ченця Сендзакі Ньоґена (千崎如幻, 1876–1958) [Du--
moulin 2005, II, 417]. Той залишився у США до кінця життя, поширював учення в 
Сан-Франциско та Лос-Анджелесі, мав багато учнів, а його праці із дзен-буддизму 
досі користуються популярністю.

З перших місяців Російсько-японської війни Сяку Соен служив на фронті капе-
ланом. Засуджуючи війну загалом, він вважав за необхідне захищати свою країну 
від ворога. З цього питання листувався зі Львом Толстим і вступив з ним у полемі-
ку. Згодом дзенський майстер багато подорожував, читаючи лекції про дзен у Фран-
ції, Англії, Німеччині, Італії, Індії тощо. Він відродив навчання дзен для мирян, 
започатковане його вчителем Імакітою [Lopez 1995, 113; Lim 2013, 148].

Із дзен-буддизмом школи Ріндзай пов’язане становлення нової японської філосо-
фії, творець якої, Нісіда Кітаро (西田幾多郎, 1870–1945), був учнем Імакіти Косена 
і Сяку Соена. Філософія Нісіди базується на його досвіді медитації. Дзен Ріндзай 
практикував і інший видатний філософ, послідовник Нісіди, – Нісітані Кейдзі (西谷
啓治, 1900–1990) [докладніше див.: Капранов 2017]. Значний вплив справила 
школа Ріндзай і на японську літературу. Її класик, видатний романіст Нацуме Со-
секі (夏目漱石, 1867–1916) вивчав дзен у Сяку Соена [Morrell S., Morrell R. 2006, 
139]. Визначний поет Такахасі Сінкіці (高橋新吉, 1901–1987) був учнем майстра 
школи Ріндзай Асікаґи Сіндзана (足利紫山, 1859–1959) [Takahashi 1986, 2].

Проте на західну культуру найбільше вплинув, безперечно, Судзукі Тейтаро 
(Дайсецу)4. Спочатку він був учнем Імакіти Косена, потім, як було зазначено, Сяку 
Соена, водночас навчався в найкращих університетах Японії – Васеда і Токійсько-
му імператорському, знав кілька іноземних мов, зокрема палі, санскрит, класичну 
китайську, англійську. Судзукі насамперед був ученим-буддологом. Він викладав у 
кількох університетах Японії та США: Токійському, Університеті Отані, Гавайсько-
му, Колумбійському тощо, заснував наукове товариство “Eastern Buddhist Society” 
та журнал “Eastern Buddhist”, який досі залишається одним із провідних буддоло--
гічних видань. 1949 р. Судзукі був обраний членом Академії наук Японії й нагоро--
джений орденом Культури5, читав лекції самому імператору [Джинджолия 2005, 
15–20]. Повне зібрання творів Судзукі японською мовою у 32 томах включає понад 
100 книг та статей; понад 30 робіт він опублікував англійською, вже наприкінці 
1940-х рр. було видано 8-томне зібрання його творів англійською [Джинджолия 
2005, 10]. Такі праці Судзукі, як “Есеї з дзен-буддизму” (“Esseys in Zen Buddhism”, 
1927–1934), “Вступ до дзен-буддизму” (“An Introduction to Zen Buddhism”, 1934), 
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“Посібник із дзен-буддизму” (“Manual of Zen Buddhism”, 1935), “Дзенське вчення 
про Не-Ум” (“The Zen Doctrine of No-Mind”, 1949), “Дзен та японська культура” 
(“Zen and Japanese Culture”, 1959) тощо, відкрили дзен для широкого загалу освіче-
них читачів Заходу. Крім того, він перекладав класичні буддійські тексти, зокрема 
такі важливі, як “Магаяна шраддготпада шастра” (1900, перший переклад європей-
ською мовою), “Ланкаватара сутра” тощо. Зауважмо, проте, що Судзукі ніколи не 
вважав себе за вчителя дзен, – він казав: “Я оповідач (talker), а не вчитель” [цит. за: 
Jaffe 2014, xxiv].

Американський історик Лінн Вайт, а слідом за ним – відомий релігієзнавець 
Г’юстон Сміт порівняли значення праць Судзукі для західної культури з першими 
латинськими перекладами Аристотеля і Платона [Smith 1967, xi–xii; 1995, 9]. Росій-
ський буддолог М. В. Абаєв зазначив, що Судзукі “фактично дав перший розгорну--
тий опис езотеричного досвіду дзенських майстрів-наставників у термінах євро-
пейської культури” [Джинджолия 2005, 5]. Проте Судзукі був не тільки вченим чи 
популяризатором дзен-буддизму, а й оригінальним філософом [Джинджолия 2005, 
6–7]. Б. І. Джинджолія виділяє п’ять значень слова “дзен” у Судзукі: (1) конкретна 
школа буддизму; (2) сутність буддійського вчення як такого; (3) квінтесенція всієї 
східної філософії; (4) дух усіх релігій взагалі і (5) його власна філософія. У такий 
спосіб дзен постав як загальнолюдська універсалія, що дослідник вважає “культу-
рологічним винаходом”, який, можливо, є найбільшим внеском японського мисли-
теля у світову культуру [Джинджолия 2005, 24–25].

Коло інтересів Судзукі було широким, зокрема він добре знав західну філосо-
фію, серйозно цікавився християнським містицизмом (особливо Майстром Екгар-
том та Е. Сведенборгом) [Джинджолия 2005, 18, 22]. Він був знайомий з багатьма 
провідними західними інтелектуалами, зокрема співпрацював із Е. Фроммом (на-
писав у співавторстві з ним та Р. де Мартіно монографію “Дзен-буддизм та психоа--
наліз”) та католицьким мислителем Т. Мертоном (який включив їхній діалог до своєї 
книги “Дзен та голодні птахи” [Merton 1968, 99–138]). М. Еліаде називає Судзукі 
разом із К. Ґ. Юнґом та П. Тілліхом “поколінням гігантів” [Eliade 2004, 302]. Високо 
цінував Судзукі Юнґ, який написав передмову до його книги “Вступ до дзен-буд-
дизму”. Гайдеґґер, читаючи Судзукі, зауважив: “Якщо я правильно зрозумів цю лю-
дину, саме це я намагався сказати в усіх своїх працях” [цит. за: May 1996, 3–4].

Школа Сото. Від початку доби Мейдзі школа Сото активно брала участь у дер-
жавній програмі розвитку освіти, створювала й утримувала школи всіх рівнів – від 
початкового до професійного [Dumoulin 2005, II, 412]. Головна духовна семінарія 
Сото, заснована ще в XVI ст., була 1882 р. перетворена на університет сучасного 
штибу. Сьогодні це Університет Комадзава в Токіо, один з найстаріших японських 
вишів [駒澤大学].

“Батьком сучасної школи Сото” називають Нісіарі Бокусана (西有穆山, 1821–
1910) [Rutschman-Byler 2014, 55]. Як реформатора і водночас охоронця традиції Ні-
сіарі можна порівняти з Імакітою Косеном. Нісіарі став ченцем із 12 років, сформу--
вався як дзенський майстер ще в добу Токуґава, але знайшов у собі сили прийняти 
Реставрацію Мейдзі, усвідомити необхідність змін та провести їх таким чином, щоб 
не втратити спадковість і дух школи. Він першим почав читати публічні лекції із 
“Сьобоґендзо” (正法眼蔵 “Скарбниця істинного ока Дгарми”), головної праці Доґе-
на6, яка була фактично заборонена сьоґунатом [Bodiford 2006], і написав до неї три--
томний коментар. Нісіарі багато років обіймав чільні посади в Бюро освіти школи 
Сото, був професором академії Сото Дайґакурін – майбутнього Університету Кома-
дзава. Крім того, він був видатним майстром живопису тушшю та каліграфії. Його 
учнями були такі визначні майстри, як Ока Сотан (丘宗潭, 1860–1921) та Кісідзава 
Іан (岸澤惟安, 1865–1955) [Rutschman-Byler 2014].

Ока Сотан, у свою чергу, був учителем Савакі Кодо 沢木興道 (1880–1965), ха-
ризматичного майстра, який відіграв важливу роль у розвитку школи Сото у ХХ ст. 
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[Kaisen 1999, 11–38; Uchiyama 1996, V–VII; 禅の本 1992, 76–77]. Савакі Кодо праг--
нув повернути дзен первісну чистоту, відкидав формалізм і вів мандрівне життя й 
тому відомий як “Бездомний” (Ядонасі 宿無し) Кодо. Водночас у 1936–1963 рр. він 
викладав в Університеті Комадзава дзен-буддійську літературу і проводив медита-
ції. Савакі Кодо навчав не лише ченців, а й мирян, читав проповіді у в’язницях. Се--
ред праць Савакі Кодо найпопулярнішою є збірка його висловлювань під назвою 
«Дзенське вчення “Бездомного” Кодо» (宿なし興道法句参) з коментарями учня – 
Уціями Косьо (内山興正, 1912–1998) [Uchiyama 1996].

До 1960-х рр. школа Сото не привертала уваги на Заході, хоча монахи цієї школи 
були серед японських імігрантів у США [Sōtō Zen... 2004, 57–58]. Проте були й ви--
нятки. Так, чернець Нукарія Кайтен 忽滑谷快天 (1867–1934) написав англомовну 
книгу про дзен ще до появи перших книг Судзукі на цю тему. Називалася вона “Ре-
лігія самураїв” (“The religion of the Samurai”), вийшла в Лондоні 1913 р. [Nukariya 
1913]. У цій книзі, на відміну від “Проповідей буддійського абата” Сяку Соена, ши--
роко використовується слово “дзен”. Нукарія закінчив Університет Кейо, навчався в 
Європі та США, згодом був першим ректором Університету Комадзава. Він зробив 
значний внесок у розвиток буддології в Японії. Г. Дюмулен називає його першим, 
що міг говорити про дзен у сучасній формі [Dumoulin 2005, II, 415].

Піонером Сото у США став Мацуока Сою (松岡操雄, 1912–1997), виходець з ро--
дини спадкових священнослужителів цієї школи. По закінченні Університету Кома-
дзава та здобутті ступеня доктора з політичних наук він був направлений 1939 р. до 
Америки, де навчався в Університеті Колумбія під керівництвом Судзукі Дайсецу. 
Мацуока мав чорний пояс із дзюдзюцу та карате. 1949 р. він заснував буддійський 
храм у Чикаго, а 1971 р. – у Лонґ Біч. Крім буддизму, навчав також бойових мис-
тецтв [The Zen Buddhist Temple…; Prebish 1999, 13].

Але набагато важливішим у поширенні дзен-буддизму на Заході є Судзукі Сюн-
рю (鈴木俊隆, 1904–1971), син настоятеля храму, який з дитинства вивчав дзен 
школи Сото під керівництвом одного з батькових учнів. Згодом серед його вчителів 
був Кісідзава Іан, учень Нісіарі й видатний знавець Доґена. Крім того, Судзукі Сюн-
рю закінчив Університет Комадзава, де вивчав буддійську філософію та англійську 
мову [Chadwick 1999, 69–71]. 1959 р. він поїхав до США зі скромною місією – на--
ставляти громаду американців японського походження, але насподівано знайшов 
значно завзятіших учнів серед білих американців. У той час дзен вже здобув попу-
лярність – насамперед завдяки книгам його однофамільця Судзукі Дайсецу. Їх не-
рідко плутали. Сюнрю в таких випадках відповідав: “Він – великий Судзукі, а я – 
маленький Судзукі” [Chadwick 1999, xiii]. Далі до кінця життя він навчав дзен у 
Сан-Франциско та в долині Тассахара, де 1967 р. заснував перший у Західній півку-
лі буддійський монастир [Prebish 1999, 14]. Єдина його прижиттєва книга – “Свідо-
мість дзен, свідомість початківця” [Suzuki 1995], збірник лекцій-тейсьо 提唱7, – 
стала класикою західного дзен-буддизму. Ще кілька подібних збірників було укла-
дено й опубліковано учнями Судзукі посмертно. Їх також перекладено японською й 
видано в Японії.

У Європі аналогічну роль відіграв Десімару Тайсен (弟子丸泰仙, 1914–1982), 
учень “Бездомного” Савакі Кодо. Економіст за освітою, він працював у фірмі “Мі-
цубісі”, під час Другої світової війни був управителем копалень в Індонезії, й лише 
1965 р. вчитель постриг його в ченці. Через два роки група макробіотиків запро--
сила його до Франції, де він передавав учення дзен школи Сото до кінця життя, за-
снував Міжнародну асоціацію дзен (Association Zen Internationale), був офіційно 
призначений головою школи Сото в Європі [Kaisen 1999, 41–47]. Десімару пере-
клав низку класичних дзенських текстів французькою. На його переконання, “дзен 
є поза релігіями”, і європейці можуть зрозуміти це вчення “краще, ніж азіати, бо 
мають свіжий і новий дух” [цит. за: Kaisen 1999, 49–51]. Одним з його учнів є 
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майстер Сандо Кайсен (світське ім’я – Ален Станіслас Кристашек), який неоднора-
зово відвідував Україну і має тут учнів.

Самбо кьодан. Серед нових явищ у царині дзен особливе місце належить школі 
Самбо кьодан (三宝教団, “Громада трьох коштовностей”), заснованій 1954 р., яка 
поєднує вчення шкіл Ріндзай і Сото. Її засновник – Ясутані Хакуун (安谷白雲, 
1885–1973), учень майстра Сото Харади Соґаку (原田祖岳, 1871–1961), вчився та-
кож у Нісіарі та Кісідзави [Rutschman-Byler 2014, 56]. Неодноразово, починаючи з 
1962 р., їздив до США [Sharf 1995, 419–421]. Серед учнів Ясутані – Філіп Капло, 
автор однієї з найпопулярніших на Заході книг із дзен-буддизму [Kapleau 1967]. 
Наступник Ясутані, Ямада Коун (山田耕雲, 1907–1989), приділяв особливу увагу 
діалогу з християнством, підкреслюючи позаконфесійну природу дзен. Під його ке-
рівництвом дзен вивчав священник-єзуїт Гуґо Еномія-Лассаль (1898–1990), що став 
майстром (росі 老師) школи Самбо кьодан і поєднав у своїй практиці християнство 
та дзен [Lefebure 2010, 242–247]. У свою чергу, учнем Лассаля є японець Кадовакі 
Какіці (門脇佳吉, 1926–2017), теж священник-єзуїт і росі, що розробив програму, 
яка поєднує духовні вправи св. Ігнатія Лойоли з дзенською медитацією [Fr. Kakichi 
Kadowaki SJ]. Кадовакі є автором книги “Дзен та Біблія”, перекладеної багатьма 
мовами [Кадоваки 2004]. Він також написав низку п’єс для театру Но, що свідчить 
про його відданість традиційній японській культурі.

Дзен-буддизм значно вплинув на японську літературу ХХ ст. Зокрема, як було 
зазначено, його практикував у молоді роки провідний японський романіст Нацуме 
Сосекі, що сформувало його світогляд. Дзенська естетика є основою творчості лау-
реата Нобелівської премії з літератури 1968 р. Кавабати Ясунарі (川端康成, 1899–
1972). У своїй нобелівській промові Кавабата особливо підкреслив значення 
дзен-буддизму для культури Японії [川端康成 1968]. Дзен-буддистом за своїм світо--
глядом був іще один видатний письменник – Сіґа Наоя (志賀直哉, 1883–1971) 
[Starrs 1998]. За межами Японії дзен вплинув на творчість прозаїків Г. Гессе, Дж. Ке--
руака, Дж. Селінджера, поетів А. Ґінсберґа, Ґ. Снайдера, композитора Дж. Кейджа, 
музиканта Д. Ґіллеспі, філософів Л. Вітґенштайна, Ґ. Бейтсона та ін. [Джинджолия 
2005, 23; 禅の本 1999, 160–168]. В Україні прикладом такого впливу є поезія С. Тат--
чина [Татчин 2013].

висновки. Як бачимо, дзен-буддизм у період після Реставрації Мейдзі виявив 
креативність, здатність до інновацій, водночас зберігши традицію у складних 
суспільно-політичних умовах. Дзен-буддійські школи зробили вагомий внесок у 
становлення та розвиток освіти. Значного впливу дзен-буддизму зазнала модерна 
японська література, що видно на прикладі її чільних представників – Нацуме Со-
секі та Кавабати Ясунарі. На основі дзен-буддизму постала нова японська філосо-
фія, і зокрема її провідна школа, заснована Нісідою Кітаро та продовжена Нісітані 
Кейдзі. Але дзен можна розглядати і як особливий інтелектуальний продукт, за до-
помогою якого Японія зробила значний внесок у світову культуру ХХ ст. Це вда--
лося, на наш погляд, завдяки переосмисленню самого поняття “дзен” і наданню 
йому універсального значення, що відкрило можливості для міжрелігійного діало-
гу. Популярність дзен, у свою чергу, сприяла як підвищенню інтересу до японської 
культури загалом, так і просуванню на Заході інших її продуктів – від карате до ані-
ме. Тобто ми бачимо здатність як передавати духовну та інтелектуальну спадщину, 
так і творити нові ідеї та проекти.

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина, подо--
вження голосних для спрощення не позначаємо. Ієрогліфічне написання наведено лише 
там, де це важливо з огляду на тему дослідження.

2 Японські імена ми наводимо відповідно до прийнятого в Японії порядку: спочатку 
прізвище, потім власне ім’я.
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3 У покажчику до неї, щоправда, воно зустрічається один раз – у поясненні, що Хуей 
Ке – це “патріарх секти Дзен” [Shaku 1906, 217].

4 У західній літературі зазвичай – Д. Т. Судзукі (D. T. Suzuki).
5 У Б. І. Джинджолії – “медаль”; проте згідно з даними на сайті Музею Судзукі Дайсецу 

це був орден Культури (Бунка кунсьо 文化勲章) [鈴木大拙館].
6 Доґен (道元, 1200–1253) – засновник і перший патріарх японської школи Сото. 
7 Тейсьо – традиційна лекція майстра перед учнями, зазвичай роз’яснення певного кла--

сичного тексту або коану. 
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С. В. Капранов
Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії 

(друга пол. хІх–хх ст.)
Статтю присвячено місцю дзен-буддизму в розвитку духовно-інтелектуального потенціа-

лу Японії в період від Реставрації Мейдзі (1868) до кінця ХХ ст., для чого використано під--
хід С. Вовканича. Розглянуто дві головні школи дзен у Японії – Ріндзай та Сото, а також 
впливову на Заході синкретичну школу Самбо кьодан. У рамках кожної школи приділено 
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увагу ролі видатних дзен-буддійських інтелектуалів, як-от Імакіта Косен, Сяку Соен, Судзу-
кі Дайсецу (школа Ріндзай), Нісіарі Бокусан, Судзукі Сюнрю, Савакі Кодо, Десімару Тай-
сен (школа Сото) та ін. Виділено головні новації, що позитивно вплинули на інтелектуаль-
ний розвиток дзен-буддизму: створення модерних навчальних закладів (як-от університети 
Ханадзоно та Комадзава), рух дзен для мирян (кодзі дзен), вивчення майстрами дзен інших 
буддійських та небуддійських традицій, іноземних мов, західної філософії тощо, популяри-
зація знань про дзен за межами Японії. Згадано про вплив дзен на становлення та розвиток 
нової японської філософії (Нісіда Кітаро, Нісітані Кейдзі) та літератури (Нацуме Сосекі, 
Кавабата Ясунарі та ін.). Особливу увагу приділено поширенню дзен на Заході, оскільки 
воно пов’язане з важливою інтелектуальною новацією – переосмисленням дзен як понад-
конфесійної загальнолюдської універсалії. Чільна роль у філософській розробці цієї кон-
цепції належить видатному вченому і мислителю Судзукі Дайсецу. Це відкривало можли-
вості вивчення психопрактик дзен для всіх охочих незалежно від віровизнання, а отже, 
створювало нові перспективи діалогу з християнством, що було реалізовано вже у співробіт-
ництві Судзукі з Томасом Мертоном, а згодом розвинуто школою Самбо кьодан і знайшло 
вияв у діяльності Гуґо Еномія-Лассаля та Кадовакі Какіці. Популярність дзен у всьому сві-
ті, у свою чергу, сприяла як підвищенню інтересу до японської культури загалом, так і про-
суванню на Заході інших її продуктів – від карате до аніме. У зв’язку з цим запропоновано 
підхід до дзен як до особливого інтелектуального продукту, за допомогою якого Японія 
зробила значний внесок у світову культуру ХХ ст.

ключові слова: буддизм, дзен, дзен на Заході, інтелектуальний потенціал, Японія

С. В. Капранов
Дзэн-буддизм и духовно-интеллектуальный потенциал Японии 

(вторая пол. хІх–хх вв.)
Статья посвящена месту дзэн-буддизма в развитии духовно-интеллектуального потен-

циала Японии в период от Реставрации Мэйдзи (1868) до конца ХХ в., для чего использо-
ван подход С. Вовканича. Рассмотрены две главные школы дзэн в Японии – Риндзай и 
Сото, а также влиятельная на Западе синкретическая школа Самбо кёдан. В рамках каждой 
школы уделено внимание роли выдающихся дзэн-буддийских интеллектуалов, таких как 
Имакита Косэн, Сяку Соен, Судзуки Дайсэцу (школа Риндзай), Нисиари Бокусан, Судзуки 
Сюнрю, Саваки Кодо, Дэсимару Тайсэн (школа Сото) и др. Выделены главные новшества, 
положительно повлиявшие на интеллектуальное развитие дзэн-буддизма: создание совре-
менных учебных заведений (например, университеты Ханадзоно и Комадзава), движение 
дзэн для мирян (кодзи дзэн), изучение мастерами дзэн других буддийских и небуддийских 
традиций, иностранных языков, западной философии и т. д., популяризация знаний о дзэн 
за пределами Японии. Упомянуто о влиянии дзэн на становление и развитие новой япон-
ской философии (Нисида Китаро, Ниситани Кэйдзи) и литературы (Нацумэ Сосэки, Кава-
бата и т. д.). Особое внимание уделено распространению дзэн на Западе, поскольку оно 
связано с важным интеллектуальным новшеством –переосмыслением дзэн как сверхкон-
фессиональной общечеловеческой универсалии. Главенствующая роль в философской раз-
работке этой концепции принадлежит выдающемуся ученому и мыслителю Судзуки 
Дайсэцу. Это открывало возможности изучения психопрактик дзэн для всех желающих не-
зависимо от вероисповедания, а следовательно, создавало новые перспективы диалога с 
христианством, что было реализовано уже в сотрудничестве Судзуки с Томасом Мертоном, 
а затем развито школой Самбо кёдан и проявилось в деятельности Гуго Эномия-Лассаля и 
Кадоваки Какити. Популярность дзэн во всем мире, в свою очередь, способствовала как по-
вышению интереса к японской культуре в целом, так и продвижению на Западе других ее 
продуктов – от карате до аниме. В связи с этим предложен подход к дзэн как к особому ин-
теллектуальному продукту, с помощью которого Япония внесла значительный вклад в ми-
ровую культуру ХХ в.

ключевые слова: буддизм, дзэн, дзэн на Западе, интеллектуальный потенциал, Япония
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Palestinian society during the Mandate period, like other societies in this region, was pluralis-
tic from a religious point of view. This pluralism was not an obstacle to the formation of a nation-
al movement. At the same time, Christian and certainly Druze participation in the Palestinian 
national struggle diminished, especially since the early 1930s. This trend coincided with the in-
tensification of the Islamization process of the national struggle. This process increased during the 
years of the revolt, deepening trends of alienation among these two groups. Poor participation of 
Christians and Druze in the active struggle was not the result of their religious differences, but 
mainly because of the failure of the Palestinian national movement to bridge the social, political, 
and religious gaps within the Palestinian society and to turn the rebellion of 1936–1939 into a for-
mative event for creating a coherent and board-based national movement.

The present paper explores the sources and processes that led to segregation, isolation and 
alienation among these groups during the British mandate. The paper will argue that low partici-
pation was a consequence of structural weakness that accompanied the Palestinian national move-
ment because of the Mufti’s factional approach, internal schisms, and the absence of a cohesive 
national program. It was also a result of the inability of the Palestinian national movement to 
channel local loyalties into a common national denominator.

Sectarianism has never been the essence or root of the crisis that accompanied the Palestinian 
national movement under the British mandate. Regression that hindered the activity of Christians, 
and more evidently the Druze, was a mark of the crisis of the Palestinian national movement. That 
crisis originated as the expected result of the failure of the political elite and was nothing if not 
the result of their failure to create a coherent national community in Palestine. 

Keywords: British mandate, Christians, Druze, Palestine, Palestinian national movement

Palestinian society during the Mandate period, like other societies in this region, was 
pluralistic from a religious point of view. This pluralism was not an obstacle to the for--
mation of a national movement and a national discourse that emphasized the concept of 
unity vis-à-vis the Zionist enterprise. The integration of Christians into political and jour--
nalistic activity illustrates this even more, as Yehoshua Porat’s works show. At the same 
time, Christian and certainly Druze participation in the Palestinian national struggle di-
minished, especially since the early 1930s. This trend coincided with the intensification 
of the Islamization process of the national struggle. This process increased during the 
years of the revolt, deepening trends of alienation among these groups. Despite this, the 
poor participation of Christians and Druze in the active struggle was not the result of their 
religious differences, but mainly because of the failure of the Palestinian national move-
ment to bridge the social, political, and religious gaps within Palestinian society and to 
turn the rebellion into a formative event. In this sense, the ramifications of the revolt as 
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an event that alienated the Christians and the Druze were not different in relation to other 
social groups in Palestinian society [Robson 2012, 151].

Preface
The 1931 census showed that the Christian population had reached nearly 92,000, 

which was about 11 percent of the total Palestinian population. The Greek Orthodox com-
munity was the largest Christian community, at around 43 percent of all Christians in 
Palestine. Roman Catholics constituted 20 percent, 14 percent for Melkite, 5 percent for 
Anglicans, with the Maronites at about 4 percent. As for the dichotomy between the city 
and countryside, the great part of Palestinian Christians lived in urban Jerusalem, Haifa, 
Jaffa, Nazareth, Ramallah, and Ramla [Haiduc-Dale 2013, 8–9].

The Middle Class in mandatory Palestine was composed disproportionately of Chris-
tians, who played a major role in internal commerce. By the same token, Christians were 
disproportionately represented inside the Mandate’s civil administration. They also domi-
nated the professional sector, a great part of the doctors, lawyers, engineers, architects, 
journalists, and educators, who provided services to the civil service, merchants, landow-
ners, and the wealthy. By the early 1930s, more than half the Arabs in the professions and 
nearly half in the financial professions were Christians [Radai 2016, 4–5].

It is not a coincidence that the great majority of newspapers that appeared in Palestine 
during the late Ottoman period were founded or owned by Palestinian Christians. Out of 
a total of 39 newspapers from the late Ottoman period, 25 were owned and published by 
Christian journalists or communal institutions [‘Abd al-Qadir, 430–432]. The develop-
ment of journalism in late Ottoman Palestine gives only a single indication about Chris-
tian social and educational mobility in Mandatory Palestine. The names of two of these 
newspapers, established respectively by Najib Nassar and the El-Issa cousins, reflected a 
sort of early identification with Palestine as a territorial and national sphere; these were 
al-Karmel, established by Nassar, and Filastin, established by Isa El-Issa and Yussif El-
Issa [Kabha 2004, 15]. According to some sources, schools and colleges established by 
the Russian empire between 1862–1914 had played a leading role in creating the new 
educated elite in Palestine [Abu Hanna 2005, 21–60]. Personal biographies written by the 
graduates of these schools show that the vast majority were Christians [Abu Hanna 2005, 
139–150].

Although the British Mandate showed no preference to Christians in Palestine, the 
Christian communities benefited from the continuation of the millet system and the civil 
and religious rights guaranteed by the unique character and terms of the Mandate itself 
[Tsimhoni 1984, 168, 185]. They also formed a vital element of the middle class during 
this period, many gaining a modern education in mission schools, entering the free pro-
fessions, and serving in the colonial administration. In 1921, while only constituting 
around a tenth of the Palestinian population, they formed two-thirds of all Arab adminis-
trative clerks. Although this number fell by half in 1938, they continued to be dispropor-
tionately represented in the administrative system [Vashitz 1947, 142; Peretz 1977, 
51–52]. The overwhelming majority of the residents of middle-class neighborhoods in 
the large cities of Mandatory Palestine were also Christian Arabs and non-Arabs. Thus, 
for example, around 13,000 of the 22,000 residents of South Jerusalem, a middle-class 
neighborhood, were Christians, those in Jaffa numbering 17,000 of the city’s 45,000 
Muslim Palestinians [Radai 2007, 962; 2015, 170].

The Palestinian Christian community was heavily affected by the conflict between the 
Palestinian national and Zionist movements. The Arab-Israeli war of 1948 resulted in a 
mass exodus of Palestinian Christians, 50,000–60,000 of the 726,000 of those who were 
forced to leave their houses in Palestine were Christians. Many of the Christian refugees 
eventually found their way to the Americas and Australia. The Christian population of Je-
rusalem provides a specific example of the catastrophic effects of the 1948 war and the 
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prolonged conflict on Arab Christians. In 1944, the Christian population of the city was 
estimated at more than 29,000. By the end of the 1990s, it numbered less than 10,000, 
and is estimated at 50,000 today [Sabella 1998, 135]. The same is true of Jaffa; only 
3,000 Arabs, Muslims, and Christians are left of a pre-1948 population. Christians consti-
tuted a quarter of the city’s inhabitants (17,000 out of a total of 71,000) after its occupa-
tion by Israeli forces [Radai 2015, 170, 241]. According to Sabella, by the end of the 
Mandate, while Palestinian Christians numbered 156,000, only 34,000 remained within 
Israeli territory [Sabella 2007, 8].

The Druze of Palestine counted around 15,000 people, constituting no more than one 
percent of the total population of Palestine. They were overwhelmingly rural geographi-
cally, socially peripheral and traditional. In general, the Druze peasant population was led 
by several Hamulas (clans)1, the most prominent of them were those of Tarif of the vil-
lage of Julis, the Mu’adi of Yarka, and Khayr of Abu-Snan [Firro 1999, 21]. The geo-
graphical distribution of the Druze population did not change during the Mandate period 
or following the establishment of the State of Israel. The history of the Druze during the 
Mandate was that of notable families who controlled their society and their lands.

Passivism and Activism:
Druze and Christians within the Public Sphere of Mandatory Palestine

Comparison between Christians and Druze in Mandatory Palestine is not the issue of 
this article. With this in mind, it is still necessary to address it briefly. It is obvious that 
the Christians were more involved and integrated in the Palestinian national movement 
during the Mandate, as well as in its civil administration. As opposed to the Druze pas-
sivism, Christians increasingly and consistently showed active participation in the na-
tional civil struggle of the Palestinian society. The Christians’ activism versus the Druzes’ 
passivism should be attributed to the urban social background of the Christians, in addi-
tion to their acquisition of modern education. They were directly affected by the demo-
graphic growth and economic empowerment of the Jewish Yishuv. The Christians’ 
activism came to be expressed through the political sphere, cultural activities, journalism, 
and civil society.

Prior to the establishment of the State of Israel, Christians played a prominent and dis-
proportional role in the Palestinian nationalist movement in Mandatory Palestine and 
Arab society, liaising with the British authorities on behalf of the Arab populace and rep-
resenting the Arab-Palestinian position to the Western powers. Christian intellectuals 
were particularly active in the struggle against the Balfour Declaration and the Muslim-
Christian Associations (MCA) created in its wake, constituting around 20 percent of all 
the members of the latter in the large cities [Porat 1974, 24]. Despite only comprising 
25 percent of the population in Jerusalem, Christians held 33 percent of the seats in the 
MCA leadership committee in the city. This figure is particularly striking in light of the 
fact that the Christian Palestinian population at the time constituted no more than 10 per-
cent of the total populace [Haiduc-Dale 2013, 42].

Following the end of the First World War and the disintegration of the Ottoman Em-
pire, Muslim-Christian societies (Al-Jam‘iyyat al-Islamiyya al-Masihiyya) were com-
posed mainly of the Ayan social class. These societies rose against the Zionist enterprise 
and the establishment of the Jewish national home, as promised by British Foreign Secre-
tary Lord James Arthur Balfour in 1917 [Wasserstein 1991, 14–16].

These societies demanded autonomy and independence for Palestine under the patro-
nage of Greater Syria, through participation in international conferences such as that in 
Versailles and opposition to the Balfour Declaration through demonstrations and political 
meetings. They also called for political and national unity between the Christians and 
Muslims in Palestine against the Zionist threat and British colonial rule and demanded 
that Palestine be part of Syria [al-Hut 1981, 82–83].
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The great part of Arab members of both the Palestinian Communist Party (PCP; 
founded in 1923) and the League for National Liberation came mostly from urban cen-
ters. These were members of either of two social and religious groups; while Christian 
members were those with urban social background, educated, and constituting the leader-
ship echelons, Muslims constituted echelons of junior members and organized workers in 
the new industrial economy [Kaufman 1997, 25]. Haifa and Jaffa, the less traditional ci-
ties on the coast, witnessed intensive urbanization and the development of a modern eco-
nomic structure. Hence, the socioeconomic dynamics in the two cities was the meeting 
point between the revolutionary educated class and the urban workers. The PCP and later 
the League for National Liberation constituted a modern political framework for new so-
cial classes not represented among the traditional Palestinian elite during the British 
Mandate [Kaufman 1997, 26]. Traditionally, Greek Orthodox Christians were most pro-
minent in both the Communist and Arab nationalist movements, not only in Palestine, but 
generally in all of the Fertile Crescent.

Similar to other historical parts of the Middle East, communism in Palestine applied 
to social classes of peasants, proletariats, and students. The application of communism 
found powerful echoes among urban middle classes and laid the foundation for gro-
wing integration of educated Christians within the political leadership of the commu-
nist party. The new social milieu that was drawn to Communism and Marxism included 
many educated middle-class Christians; among them was a distinct social group com-
posed of young, Christian-Orthodox members, the majority of whom were from Haifa 
[Mack 2015, 395].

Merav Mark suggests three processes that might explain the harmonious meeting be-
tween communism and Orthodox Christians in Palestine. In addition to what is called by 
her the Russian-Arab connections and the anti-clerical sentiments in the community, a 
third reason for the success of communism was the unique geopolitical situation that re-
sulted from the war in 1948 [Mack 2015, 393–394].

Christian activists, most of whom were Orthodox, were at the center of the split in the 
ranks of the Palestinian Communist Party in 1943, due to the controversy within the party 
around the solution of the conflict between the Palestinian and Zionist national move-
ments. In September 1943 they concentrated on the establishment of a new political 
movement called the National Liberation League. Of the eight founding members of the 
movement, at least seven were Christians, most of them from the Haifa area.

In 1946, the new movement published its political platform, which could be summa-
rized in three main points: the abolition of the British Mandate and the withdrawal of all 
foreign forces from Palestine; the establishment of a secular, democratic, and egalitarian 
Palestinian state that would grant equal status to all its citizens; and finally, the movement 
drew its inspiration from the universal model of Marxism. The new movement empha-
sized the difference between Judaism and Zionism. While Zionism was described as a 
movement that served Western imperialism, the movement emphasized the moral obliga-
tion to respect the rights of the Jews living in Palestine.

One important issue that should be discussed here, even briefly, was the nationaliza-
tion of the local Orthodox community against the foreign clerics [Robson 2012, 86–90]. 
The struggle for the Palestinization of the Orthodox church was supported by the Pales-
tinian political leadership, in line with the aspirations of the new educated elite, which 
was trying to replace the clerical elite, by basing its social and intellectual authority on 
modern education and nationalism. But the dreams of an independent Palestinian Ortho-
dox Church never materialized. The outbreak of the Great Arab Revolt (1936–1939) 
changed the priorities of the Palestinian national leadership, and communal matters be-
came less important than the common anti-imperialist efforts directed against Zionism 
and the Mandatory government [Mack 2015, 393].
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Assessing the political and ideological views of non-elite classes among Palestinian 
Christians during the mandate is an unattainable goal given the absence of documenta-
tion. Still, elitist classes and prominent notables in general supported the National Party, 
established by the Nashashibi faction. There are two common explanations for Chris-
tians’ support of the National Party. The first is related to the fact that a great part of Arab 
officials in the mandatory government were Christians; working with the government 
was in consistent with the conciliatory approach adopted by the Nashashibi faction. 
Second, as Daphna Tismhoni argues, supporting the opposition (al-Mu‘arada) was, to a 
certain extent, a reflection of growing fears among Christians of increasing Islamization 
of the Palestinian national struggle against Zionism [Haiduc-Dale 2013, 69–70].

There is no dispute that the Grand Mufti, Hajj Amin al-Husseini, had integrated reli-
gion and politics and did not hesitate to use Islam as a tool for mobilizing the Arabs in 
the struggle against Zionism and the British [Haiduc-Dale 2013, 69]. Islamization could 
partially explain Christian elite members’ inclination to the opposition given the fact that 
some important Christian personalities remained loyal to the mufti, while many Muslims 
joined the opposition [Haiduc-Dale 2013, 69–70].

It seems that Christians supporting the Nashashibi faction should be seen within the 
context of the traditional division characterizing the Palestinian social and political elite 
during the mandate. Furthermore, the fact that most elitist and prominent Christian public 
figures were on the Nashashibi’s side should be attributed to their prestigious social af-
filiation more than to religion-related considerations.

Struggling and resisting Zionism and the Mandate by mobilizing religious symbols, 
terminology, and holy places, as indicated by Haiduc-Dale, did not lead to sectarian strife 
or violence between Muslims and Christians, but it was a significant shift for Palestinian 
Christians [Haiduc-Dale 2013, 90]. The growing Islamization of the Palestinian national 
discourse and struggle was accompanied by growing political alienation among Chris-
tians. Estrangement and alienation became more evident following the eruption of the 
Great Arab Revolt.

The over-representation of Christians in the mandatory administration provoked pro-
test among some Muslim communities, as can be learned from the journalistic discourse 
led by the newspaper Al-Jami‘a al-Islamiyya [Abu-Laban 1931]. The latter has debated 
for distinguishing between demands for more governmental positions for Muslims and 
national unity between Muslims and Christians in Palestine [Haiduc-Dale 2013, 87]. 
Ye. Porath holds that the issue of integrating Christians into the civil service became a 
public issue of extreme significance, affecting relations between the two communities 
and arousing resentment among many Muslims [Porath 1974, 300–301].

The organization of Christians based on communal or sectarian background, was the 
focus of criticism in newspapers owned by Christians known for their national orienta-
tion. It is worth noting in this regard that the paper Sawt al-Sha‘b, owned by Issa Bandak, 
orchestrated a counter-discourse against sectarianism and sectarian-oriented frameworks2. 
According to Haidu-Dale, Bandak’s integration approach aligned with the discourse of 
Al-Jami‘a al-‘Arabiyya of the Husaynis; it agreed with the idea of national unity, but saw 
it as a unity that must be based on the acceptance of the superior status of the Muslim 
majority [Haiduc-Dale 2013, 87–88].

British policy towards the Druze continued the Ottoman heritage, which considered 
the Druze a part of Islamic collectivism. The mandatory authorities’ refusal to recognize 
the Druze as a separate religious community was in fact part of its policy of maintaining 
the status quo, given the fact that there was no imperial interest in recognizing the Druze 
as an independent community (similar to French policy in the Lebanon). The Shiite com-
munity was recognized as a separate religious group, in order to limit the expansion of the 
Syrian Great Revolt to southern Lebanon. Therefore, the Druze in Palestine were regarded 
as a minority within the larger population of Palestinian Sunni-Muslims. Consequently, 
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the Druze were obliged to use the Sharia court system [Khnifess 2015, 77]. Furthermore, 
by establishing the Supreme Muslim Council (SMC), in 1922, the Druze waqf and holy 
shrines were subordinated to the former. In addition, the grand mufti was authorized to 
approve all appointments to governmental and official positions for the Muslim millet 
(which included the Druze community) [Porath 1974, 174].

Druze politics during the British mandate was dominated by the leading families, es-
pecially Tarif, whose efforts were directed to achieving formal recognition of the Druze 
as a separate community. These efforts were supported by the other two sides of the 
triangle: Kheyr and Mu‘adi. Already by the early 1920s, Sheikh Tarif Tarif had convinced 
a large number of leading families to sign a petition calling on the mandatory authorities 
to recognize the independence of the Druze community [Khnifess 2015, 78]. It would be 
misleading to consider this as community politics, rather than the leading families’ poli-
tics, striving to achieve representation positions, control over waqfs and holy places, and 
social prestige. Hence, struggling for recognition wasn’t driven by motivation to empow-
ering the community rather than by concern to promote the politicization of the masses. 
Instead, recognition was in fact aimed at strengthening the status of those leading fami-
lies.

Kais Firro has developed an entire historical thesis around the shrine of the prophet 
Shuaib, according to which the State of Israel worked to cultivate the religious and social 
cult of the tomb of the prophet Shuaib, in order to place the Holy Sepulchre at the center 
of the Druze identity formation, according to the Zionist model. It is obvious that the 
state of Israel spared no efforts to crystallize a Zionist duplicated model of Druze identity 
[Firro 2000, 42–48] around the shrine of prophet Shuaib. However, the cultivation of the 
Shuaib’s cult was initiated by Tarif religious leaders driven by the pronounced goal of 
empowering the family’s religious and social prestige.

A review of the history of the Tarif family during the Mandate period actually under-
mines this thesis. The Tarif family’s political and religious activities during the Mandate 
period focused on two main goals: on the one hand, achieving recognition of the Druze 
as a separate community, and on the other, gaining control of the tomb of the prophet 
Shuaib. Sheikh Tarif Tarif and Sheikh Amin Tarif acted consistently to gain control of the 
tomb of the prophet Shuaib. This can be seen from petitions submitted to the High Com-
missioner. In addition, Sheikh Amin tried to enlist the support of Syrian Druze leaders to 
promote this goal [Farag 1990, 8–9].

Toward the end of the 18th century, Sheikh Mahaneh Tarif, the spiritual leader of the 
community in Israel, was engaged in an extensive renovation of the tomb compound and 
for this purpose initiated a fundraising campaign among the Druze in Lebanon and Syria. 
This successful venture led to the re-opening of the Maqam on 25 April 1882, which be-
came a date of gathering and celebration for the Druze community in Israel [Natur, Has-
son 2001, 49]. Over the years, the Tarif family has strengthened its status by noting it was 
responsible for the Maqam as well as for all the Waqf assets of the community. This ac-
tivity took place especially in the days of Sheikh Amin Tarif, who used this and other re-
ligious sites to strengthen his status and the status of his family in the spiritual leadership 
of the community [Firro 1999, 76].

The death of Sheikh Tarif Muhammad Tarif in 1928 sparked an argument among the 
Druze leadership in Israel regarding the identity of his successor. During this period, an 
opposition led by the Khir family sought to replace the Tarif family and place its sons in 
the positions of the spiritual leader of the community and the kadi. Another goal was to 
undermine the family’s control of the assets of the Druze Waqf, headed by Maqam Nabi 
Shuaib.

However, the superior power of the Tarif family blocked this attempt and the appoint-
ment of Sheikh Amin Tarif as the spiritual head of the community in Israel. This was due 
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to the Britain’s desire to preserve the status quo – Sheikh Amin’s ties with the Druze 
leadership in Lebanon and Syria, his religious status, and his ability to use Maqam Nabi 
Shuaib and other holy sites as a venue for holding religious meetings under his leadership 
[Firro 2005, 227].

In the light of the intensification of the conflict at the beginning of the 20th century, 
the Druze generally chose a neutral position. This position stemmed from their being a 
relatively weak community, lacking national leadership and national aspirations, and their 
perception of the conflict as a religious one that did not concern them. This was also ex-
pressed in a letter published by Druze dignitaries following the events of 1929 [Zaidan 
2015, 25–27].

Minority Groups and the Great Arab Revolt
Although the Arab Revolt was sparked by the death of Shaykh ‘Izz al-Din al-Qassam 

in 1935, it did not ultimately lead to entire Islamization of the rebellion [Khalidi 2007, 
XXIII–IV]. By the same reasoning, the fact that the great majority of the rebellion’s lea-
ders were Muslims or traditional Muslims did not lead to Islamizing the rebellion that 
was in the first place of national character, anti-imperialist, and anti-Zionist. Instrumen-
talizing Islam as a means of national struggle did not Islamize the 1936–1939 revolt.

Internal Palestinian violence was mainly driven by social, militant national and fac-
tional motivations. Hence violence was directed against the rich, urban middle-class, 
people accused of cooperation with the British authorities and certainly against indivi-
duals and families identified as anti-Husseini. The militarization of the revolt, the trans-
formation of the center of gravity of the revolt from the city to the countryside, underwent 
two transformations that had a profound impact on the internal social and political dy-
namics of Palestinian society as described by Palestinian historian Rashid Khalidi. The 
latter constructed the internal-social dynamics of the violent stage of the rebellion as a 
sort of mistrust between the military field commanders and cadres and the Palestinian po-
litical leadership. There was deep mistrust between the nominal Palestinian political 
leadership grouped together in the Arab Higher Committee and many of those who were 
actually involved in the armed resistance to the British. The latter suspected the notables 
of being over willing to compromise with the British, with whom the militants knew they 
had been on good terms for so long. The ending of the general strike in October 1936 
without any achievements but a British promise to send out yet another royal commis-
sion, that headed by Lord Peel, was seen by these militants as substantiating their fears. 
Those fears were fully realized when that commission in July 1937 recommended the 
partition of Palestine and the creation of a Jewish state. One consequence of this deep 
mistrust was that when wholesale armed revolt erupted in October 1937, there was even 
less willingness on the part of those who animated it to accept the leadership and gui-
dance of the notables, most of whom by then were under arrest or in flight [Khalidi 2007, 
112–113].

As for the catastrophic results of the revolt described by Khalidi:
By the end of the revolt, existing political divisions within the Palestinian polity had 

become envenomed, leading to profound rifts between the majority supporting the revolt 
and a minority that had become alienated from the leadership: the consequence was as-
sassinations, infighting, and further weakening of the Palestinian position [Khalidi 2007, 
108]. Mustafa Kabha does not refrain from describing the catastrophic consequences of 
the rebellion against Palestinian society.

According to Kabha, the outbreak of the revolt led to the suppression of social pro-
cesses, especially urbanization on the coastal plain; consequently, many villagers who 
immigrated to the city in the early 1930s began to return to their villages after the out-
break of the revolt. These were mainly Islamist or communist activists who became the 
hard core of the rebellion [Kabha 2008, 33–34]. Kabha concludes: “Their takeover in the 
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name of the nation’s struggle over the population first in the countryside areas, and since 
1938 also in the cities, created tension and caused friction on the basis of class. The rise 
of young leaders, without any education, was an unwelcomed development of great con-
cern for the important urban families or even for the rural affluent families. This take-
over was also characterized by violent activity; whereas the representatives of the new 
forces, launched revenge on class and personal rounds against the upper echelons” 
[Kabha 2008, 34].

The inter-Palestinian struggles between the rebels and the peace societies created a 
hostile infrastructure for the rebels within their own community. Things degenerated into 
a murderous civil war, mortally damaged the efficiency of the rebellion, and ultimately 
led to its destruction [Kabha 2008, 29]. Rashid Ibrahim al-Hajj, one of the most promi-
nent Palestinian leaders during the mandate, confirmed that notable personalities were in-
deed murdered on personal grounds or motivated by certain interests [al-Hajj 2005, 
167–168].

Historical wisdom presented by these two scholars may serve us in analyzing the 
ramifications of the revolt against Druze and Christians as part of the Palestinian social 
fabric in Mandatory Palestine. The trend towards Islamization that increasingly marked 
the Palestinian national struggle after the events of 1929 led many Christians to abandon 
it. One of the first signs of this shift can be found in a letter Khalil Sakakini – a promi--
nent Palestinian writer – sent to his son in December 1932: “It doesn’t matter how high 
my status is in science and literature, how genuine my patriotism is, how much I do to re-
vive this nation… as long as I’m not a Muslim, I’m nothing or less than nothing. If you 
want to be worth something, be a Muslim and then they’ll let you live in peace” [al-Saka-
kini 2005, chapter 4, 387].

The conspicuous Islamization of the Great Arab Revolt during its military stage aliena-
ted many Arab Christians from its ranks, despite the Mufti’s attempts to unite Christians 
and Muslims under his leadership. The bourgeois and urban status of many Christians 
also contributed to their limited participation in the 1936 revolt. Moreover, a great part of 
the revolt’s military leaders espoused a Qassami anti-urban orientation; they had been 
educated in al-Qassam’s revolutionary values of struggling for social justice and destroying 
the high social classes of the effindiya and landlords [Shurab 2000, 56–57].

As the center of gravity of the armed struggle shifted to the countryside, the rural re-
bels directed their ire at urban residents. The fact that many Christians were traders and 
clerks also made them the target of repeated attacks, perceived as fueled by sectarian mo-
tives [Haiduc-Dale 2013, 140–141; Farah, 2003, 82–83]. The increasing Islamization of 
the Palestinian national struggle after the 1930s prompted many educated Christians to 
turn their backs on the traditional leadership and to seek a radical solution within the 
communist movement, many leading members of the communist “League of National 
Liberation” being Christians [Porath 1968, 1–5]. The League called for the establishment 
of an independent, democratic, secular state in Palestine that would protect and ensure 
equal individual civil rights to Jews and Arabs alike, thereby guaranteeing Arab Christian 
integration within the public sphere on the basis of cross-cultural and universal values 
[Kaufman 2014, 117].

The Palestinian movement under the Mufti also regarded the Islamic holy sites in Je-
rusalem as a weapon for enlisting support, both internally and externally, i.e. in relation 
to the Arab and Islamic space. The trend towards Islamization undoubtedly deepened the 
sense of alienation of the Christian element within the Palestinian national movement. 
Two events in particular signaled the process of the Islamization of the Palestinian na-
tional struggle during the British Mandate period – the riots of 1929 and the Great Revolt 
of 1936. These demonstrated that Christians were gradually excluded from the national 
movement, the urban, bourgeois status of Palestinian-Christians explaining their minimal 
participation in the Revolt; moreover, the center of gravity of the armed struggle shifted 
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to rural areas, the rebels there imprinting their stamp on the urban residents. The fact that 
many Christians were also traders and clerks, moreover, made them a target of repeated 
attacks at the hands of the rebels – this being perceived as an essentially sectarian issue 
[Farah 2003, 82–83].

The political intellectualization and instrumentalization of religion were not the sole 
contributing factors that led to the growth of the trend towards sectarianism within the 
Palestinian nationalist movement, however. Just as sectarianism was an outcome of the 
socio-economic dynamics that drove Palestinian society, so it was also umbilically linked 
to the political patterns of behavior of the elite. During the Mandate period, the Palestinian 
elite was split into two factions – the Husseinis, who ruled the Supreme Islamic Council, 
and the Nashashibis, who were excluded from the Council. In an effort to strengthen their 
political position and challenge the official nationalist discourse led by Haj Amin al-Hus-
seini, which emphasized national unity between Muslims and Christians, two of the Muf-
ti’s opponents – Sheikh Suleiman al-Farouki and Sheikh Asaad al-Shuqayri – convened a 
“National-Islamic Council” and initiated the establishment of organizations known as the 
Nationalist-Islamic Associations [al-Ghuri 1972, 218–219]. The two subsequently sought 
to promote their political status as a rival force to the Mufti by raising a new agenda – 
namely, the struggle against the non-proportional representation of Christians in the gover-
nmental administration and their control of the Palestinian municipal economy. Their 
public relations campaign called for a boycott of Christian stores and trade with Chris-
tians – a move that was felt primarily in Jerusalem and Jaffa [al-Ghuri 1972, 219–223].

The internal mechanisms driving Palestinian politics and the social dichotomy between 
minority groups of the educated, affluent Christian middle class and the poorer, less-edu-
cated urban Muslim majority formed fertile ground for the emergence of political secta-
rianism and its expansion into violent conflict in the 1930s3 [al-Ghuri 1972, 223–225].

In 1933, there was friction between Al-‘Assa, editor of the newspaper Filastin, and 
Farouki, editor of the newspaper Al-Jami‘a al-Islamiyya. The tension between the two 
took on personal and religious form and was expressed in the publication of articles in 
the two newspapers against each other. The British police were on guard in Jaffa because 
there was fear that the conflict would escalate into riots between young Christians and the 
Muslim community [The Central Zionsit Archive, S 90/2053/2].

Laila Parsons’s analysis of Druze political activity during the Great Revolt of 1936–39 
shows how pivotal this period was in the formation of Druze loyalties and behavior pat-
terns, with both Palestinian rebels and the Yishuv vying for Druze support during the up-
rising’s early months. At this time, some Druze supported the rebelling (mainly Muslim) 
groups, while others took the side of the Jews. However, according to Parsons, “The ma-
jority of Druze adopted a neutral position”, trying to “stay as uninvolved as possible in 
the hope that the troubles would pass them by and that they would be able to carry on 
with their normal lives” [Parsons 2000, 28]. Nevertheless, some rebel groups attacked in-
dividual Druzes and whole villages, because they saw the lack of Druze involvement in 
the uprising as a sign of betrayal; in other cases, attacks were directed against individuals 
who were accused of collaborating with the Jews or with the Mandatory authorities. At 
the beginning of the uprising in April 1936, the leaders of the revolt called on the Druze 
to join them. The commander of the revolt in the north issued a flyer emphasizing the 
Druze’s loyalty to the Arab struggle. Indeed, this call found some echoes among Druze 
peasants [Farag 2002, 55]. Upon the outbreak of the revolt, some Druze fellahin joined 
the ranks of the rebels and quite a few Druze sources who sympathized with the Palestin-
ian national movement, as well as those who demonstrated a hostile attitude towards it, 
mentioned the names of several Druze fellahin who had joined the rebels [Falah 1996, 
19–21; al-Qadamani 2010]. But what happened in Palestinian society as a whole also oc-
curred among the Druze themselves; that is, there were Druze who joined the rebels and 
there were Druze who joined the peace associations that cooperated with the British.
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The anarchistic militarization of the uprising, the loss of control of the political leader-
ship over the uprising and the growing Islamization among the groups of fighters led to a 
series of murderous attacks on the Druze communities between 1936 and 1939.

The chronological review presented by Raja Faraj shows that the murderous attacks in 
the Druze villages have multiplied from the end of 1938, and included  mainly the villa-
ges of the Carmel mountains, collecting protection fees, killing Druze who were accused 
of collaborating with the Jews, stealing cattle, and more. This wave reached its peak with 
the assassination of Sheikh Hassan Khanifas, one of the most prominent and well-known 
Druze from Shfaram in 1939 [Farag 2002, 63–69].

The fear of escalation led to the immediate intervention of Palestinian institutions of 
reconciliation. Following a mandatory court decision to sentence to death Muslim rebels 
who were convicted of killing Druze peasants, Muslim and Druze notables went into ac-
tion to avoid implementation of the sentence. The fear was that if the execution were car-
ried out, acts of Muslim revenge and retaliation would follow. A committee of reconcilia-
tion was formed in order to achieve a sulha (reconciliation). The arrival of a delegation 
from Syria headed by Abd al-Ghaffar al-Atrashi was an indication of the nature of the es-
calation. By early 1940, the Druze and Muslim committees reached a sulha agreement, 
under the auspices of the mandatory authorities. This put an end to two years of one of the 
several inter-communal conflicts that broke out between 1938–1939 [Firro 1999, 29–30].

The arrival of Druze volunteers from Syria and Lebanon aroused deep concern among 
the Zionist leadership; accordingly, two chiefs from the Abu-Rukun family, Hasan and 
Zayed, were sent on a mission to convince the Druze leaders of Lebanon and Syria to 
stop the stream of volunteers. These appeals fell on attentive ears in the case of the Junb-
lati faction’s leader al-Sitt Nazirah Junblat. The suspicious and even hostile attitude of al-
Sitt Nazirah to the Muslims was most evident during the revolt. She was strongly opposed 
to the Druze-Lebanese volunteers joining the rebellion movement – “to be [hand] in hand 
with the government and the Jews because the end was destruction and destruction for 
Muslims”4. Neutral works that come from an apolitical point of view, such as that by 
Zaid Naffa, try to glorify the Druze participation in the uprising [Naffa 2010, 81–89, 
127–140]. Still, most Druze who took part in the uprising acted individually and no com-
munal efforts were made in favor of the rebellion or the rebels.

In fact, Druze conscription goes back to the 1936–1939 Revolt due to their fear that as 
a minority group they faced an existential threat from their Arab Muslim neighbors. Dru-
ze historian Kais Firro sums up the historical impact of the Revolt on the Druze commu-
nity thus: “Although the Druzes within Israel maintained an attitude of indifference 
toward the conflict, their particularism and the impact of the events of the years 1936–
1939 were later made use of by the Israel authorities to gain the loyalty of the Druzes to 
the new state” [Firro 1992, 363].

The Zionist movement – and subsequently the State of Israel – thus construed the Re--
volt as a traumatic event that threatened Druze existence. In the wake of the murder of 
five Druze peasants by Palestinian rebels, Abba Hushi, a powerful Zionist leader, stated: 
“The massacres... have lit the flame of revenge in the hearts of the Druzes and if only 
someone could exploit this, the outcome would be significant” [Firro 1999, 27]. There-
fore, the revolt was manipulated to form the historical background for promoting an al-
liance between the Druze and the Jewish State as two persecuted minorities fighting 
Arab-Muslim oppression.

The basic assumption in Israel’s strategy towards the Druze has not changed since the 
1930s and has continued to be based on the idea of a League of Minorities. The Druze 
were considered non-Arabs and haters of other Muslims who could be used against those 
around them. As Aharon Chaim Cohen wrote in 1937: “This is the way for us: to create 
visiting points within the dark Arab sea which surrounds us” [The Central Zionist Ar-
chives, S 25/6638]. Or, as Kais Firro called it in his book, The Druze in the Jewish State, 
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the Druze were a knife in the back of Arab unity. This line of thought had a practical 
translation: the Druze recruits were separated within the minorities unit. The French and 
British used the same practice in the Troupes Specials in Syria and Lebanon, and the 
British with the Iraqi Levies.

Yitschak Ben-Zvi, Israel’s second president gave this “Druze policy” an ideological 
and conceptual dimension. He referred to “the old tradition connecting the Jews with the 
Druze, whether it is ancient history or is nothing but a product of tradition and late accep-
tance. I mean the holy place; one of the greatest and most praised personalities of their 
days is Shuaib or Yitro, Moshe’s father-in-law”. “The second is related to Zionist theori-
zation of Druze history as a ‘persecuted minority group’. ‘This nation has suffered so 
much from the persecution of Muslim and Christian fanaticism for centuries. It has no 
irredentism, neither near nor far. One should consider this friendship rooted in ancient 
tradition and similar fate. Worthy and deserving the cultivation and strengthening of his-
torical ties’” [Ben-Zvi 1953, 209].

This notion of mobilizing the Druze against their Arab-Muslim neighbors has always 
accompanied Zionist political strategy. Two examples are worthy of note. In 1939, the 
Zionist movement developed a plan to transfer the Druze village populations in the Gali-
lee and the Carmel Mountains to the Hauran Mountains. This population transfer would 
be organized and financed by the Zionist movement. Abba Hushi was given the mandate 
to negotiate on behalf of the Zionist movement with the Druze leader Sultan al Atrash to 
convince him to support the plan and cooperate in carrying it out. Were the peasants to 
settle there, the Zionist movement would help each of them to purchase a piece of land. 
Three decades later, right after the 1967 war, Yigal Allon, one of the labor leaders, sug-
gested using the disruption resulting from the war to create a Druze buffer state between 
Israel and Syria in the Golan Heights and the Hauran Mountains. This state would be 
sponsored and armed by the Israeli government and would serve as a front line in the 
struggle against the Arab threat [Avivi 2007, 363–365].

It is doubtful if one can relate to the “Christian policy” of the Zionist movement. Al-
though it is not reasonable to think the Zionist movement adopted a separatist approach 
in regard to Christian Palestinians, or even a line of coherent political thought about 
them, there were Zionist orientations that regarded the Christians as a group with unique 
cultural characteristics. The first signs of the view that the Christians constituted a sepa-
rate cultural-ethnic group from the Muslim-Arab majority can be found in Herut at the 
beginning of the twentieth century. This paper, considered at the time to be the organ of 
Sephardi Zionism, depicts the Christians as a separate group sharing numerous socio-
economic features with the Jews – background, urban status, way of life, migration to the 
West, and so forth. While these characteristics prompted great rivalry between the two 
communities, they were also sources of affinity and harmony [Gribetz 2014, 98–99]. 
Such a perception had not existed during the Ottoman Empire; it began to take root hand 
in hand with the growth of the Zionist movement [Campus 2011, 19].

But it may be argued that as early as the second half of the 1930s, and against the 
backdrop of the Arab Revolt, a “Druze policy” of the Zionist movement began to crystal-
lize, with the clear aim of separating the Druze from the Palestinian-Arabs, channeling a 
Druze doctrinal particularism into a separatist trend like the Zionist model. This trend is 
reflected at both levels of the discourse and practice, especially in the alliance with Druze 
families, the transfer plan, and later in the recruitment project.

The plan, which was described by Hillel Cohen as a key document, rested on three 
main strategies. First, supporting opposition forces and creating an alternative leadership; 
second, deepening fissures within Palestinian society; and third, launching a propaganda 
machine to publicise the economic advantages of Zionism [Cohen 2008, 17–18].

The execution of this plan was assigned to Chaim Margalit Kalvarisky, head of the 
Zionist Executive’s Arab Department. As far as Arab-Christians were concerned, the plan 
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strove to create “provocation of dissension between Christians and Muslims” [Cohen 
2008, 17]. But the main focus of Kalvarisky’s strategy was the Muslim effendis and the 
social elite. The only way to win over their sympathy was to emphasise the economic 
benefits they would receive from the establishment of a Jewish state. Although driving a 
wedge between Muslims and Christians lay at the heart of the plan, the Muslim social 
elite remained the primary objective of this plan [Cohen 2008, 19]. Kalvarisky led the ef-
forts to establish Muslim-National Associations, with the clear aim of creating a counter-
weight to the Muslim-Christian Associations, which were considered as the hard kernel 
of the Palestinian national movement [Cohen 2008, 19]. The Muslim-National Associa-
tions were headed by public personalities who were known as oppositionists to al-Haj 
Amin al-Husseini. Their activities challenged his leadership as well as the Palestinian na-
tional unity in the name of Islam and Muslim interests.

Demographic, socio-economic, and cultural differences between Druze and Christians 
may explain the deep gaps between the two communities in their levels of participation 
in the Palestinian national struggle. A great part of the Christian demography was that of 
city residents, educated, of developed political and national consciousness, and conse-
quently more and more involved within the political and public spheres. Yet neither group 
played a significant role in the violent revolt against the British. According to Porath’s 
list of rebel commanders, only 1.5 percent were Christians. In comparison with the per-
centage of Arab Christians within the Palestinian population (approximately 9 percent), 
and in comparison to the constructive role they played in the composition of the Muslim-
Christian Associations, they were under-represented among the rebel leaders and within 
the military activism of the rebellion [Porath 1974, 269; Haiduc-Dale 2013, 150]. Haiduc-
Dale counts only three Christians among the revolt’s local officers [Haiduc-Dale 2013, 
150]. The Christians’ contribution to the Palestinian national struggle was prominent in 
the fields of politics and journalism [Haiduc-Dale 2013, 149].

Some Christians and Druze were convinced that they were targeted because of their 
religious identification. But attacks against Christians and Druze should be seen within 
the wider context of the internal conflicts and schisms that dominated the Palestinian are-
na during the revolt. Violence against Christian and Druze individuals was not more vio-
lent or cruel than that directed against urban Muslims or against people identified with 
the Nashashibis. Haj Amin went to lengths to maintain good ties with elite Christians. 
Furthermore, he was active in ending sectarian tensions and divisions between Muslims 
and Christians [Haiduc-Dale 2013, 152–153]. Despite that, Christians, particularly in the 
cities, were exposed to repeated attacks by the rebels.

To conclude this point of discussion, it is beyond any doubt, and for reasonable rea-
sons and processes, that Christians were more active and more prominent within the Pa-
lestinian national movement. This applied also to the 1936–1939 Revolt, where Christians 
played an important role in perpetuating the general strike. When it comes to the Pales-
tinian armed struggle, their role was minimal. It seems that the Christians’ non-violent 
participation in the Palestinian national struggle was due to their social configuration as 
urban and bourgeoisie classes.

Conclusion
The mobilization of religion as a recruiting mechanism in the service of the national 

struggle was not unique to the Palestinian national landscape. The Turkish national move-
ment, despite its emphasis on secularization, did not hesitate to use Islam or religious tra-
dition as a means of control. The Nasserist regime, which expanded the institutionaliza-
tion of secular Arabism, at the same time, utilized Islam, whether as a tool of control or 
for the sake of legitimizing Arabism. The Zionist movement followed the same path and 
did not hesitate to use symbols and religious texts to mobilize the masses. In the same 
vein, the Palestinian national movement, in view of the intensity of the threats posed by 
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Zionism and the Mandate, also found in Islam an effective means of mobilizing the mas-
ses, of forging Arab and Muslim solidarity, and first and foremost, creating the motiva-
tion for the armed struggle against the Yishuv and the British.

Islamization, in the sense of stimulating religious enthusiasm, wasn’t the sole expla-
nation of the modest participation of groups such as the Christians and the Druze in the 
Palestinian national struggle, especially during the revolt. Indeed, the Islamization of dis-
course and struggle created alienation. But the modest extent of Christians and Druze 
participation should be seen in the wider social and political context that does not refer 
only to them. The same undoubtedly refers to the middle class in large cities, for exam-
ple. This low participation was a consequence of structural weakness that accompanied 
the Palestinian national movement because of the Mufti’s factional approach, internal 
schisms, and the absence of a cohesive national program. Is was also a result of the inabi-
lity of the Palestinian national movement to channel local loyalties into a common na-
tional denominator. The Palestinian national movement failed to establish a national dia-
logue that would lead to internal political and social cohesion, just as it failed to create a 
mechanism for bridging existing gaps between the city and the village, between different 
religious groups, and especially between the two rival Muslim factions. Determining par-
ticipation in the 1947–1948 war as a measure of loyalty to the Palestinian national mo-
vement is a fundamentally false assumption, because Palestinian society as a whole could 
not mobilize its human resources for the war effort at the most fateful hour of its history. 
The low level of Christian and Druze participation in the 1936–1939 Revolt was in fact 
an indication of a structural crisis within the Palestinian national movement rather than 
an issue of the loyalty of minority groups.

Internal tensions provoked by sectarian or religious motivations did not ignore Pales-
tinian society during the British mandate. That said, sectarianism has never been the es-
sence or root of the crisis that accompanied the Palestinian national movement under the 
British mandate. Regression, non-participation, and impassiveness hindered the activity 
of Palestinian Christians, and more evidently, the situation of the Druze was a mark of 
the crisis of the Palestinian national movement. That crisis originated as the expected re-
sult of the failure of the political elite and was nothing if not the result of their failure to 
create a coherent national community in Palestine.

1 Hamula is a name given to a group of people who claim descent from a common ancestor. In 
Arab Villages, during the Ottoman and British periods, each hamula occupied a special quarter 
(hara), its members held ownership over common land (Musha). Hamulas lost their economic and 
social functions following lands confiscation, social and economic changes generated by the state 
of Israel. Nonetheless, hamulas still playing significant political role, especially in the local mu-
nicipal elections [al-Haj 1988, 237–258].

2 See the editorial’s article: “Al-Jam‘iyyat al-Ta’ifiyya wa-Ishtighaliyya bi al-Wataniyya”, Sawt 
al-Sha‘b, 5 November 1932; “Al-Ta’ifiyya Huwwat Halak”, 28 May 1932.

3 The most violent-sectarian event referred to by al-Ghuri was the assassination of Michel Mi-
tri, the head of league of Arab workers at Jaffa in July 1935. This event came against the back-
ground of incitement against Christians.

4 See the report by Sheikh Zaid Abu Rachan sent by Abba Hushi to the Druze villages in Leba--
non in 1936 [The Central Zionist Archives, S 25/9165].

reFerenCes
Abu Hanna H. (2005), Tala’i‘ al-Nahda fi Filastin, Mu’assasat al-Dirasat al-Filastiniyya, Bei-

rut. (In Arabic).
Abu-Laban Kh. (1931), “Kayfa Khuliqat al-Na’ara al-Ta’ifiyya fi al-Bilad”, in Al-Jami‘a al-

Islamiyya (Jaffa), October 31. (In Arabic).



Yu. Hazran

28                                                                                                          Східний світ, 2019, № 3

al-Ghuri E. (1972), Filastin ‘abr Sittin ‘Am [Palestine During Sixty Years], Dar al-Nahar, Bei--
rut. (In Arabic).

al-Haj M. (1988), “The Changing Arab Kinship Structure: The Effect of Modernization in an 
Urban Community”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 36, Issue 2, pp. 237–258.

al-Hajj R. I. (2005), Al-Difa‘ ‘an Hayfa wa Qadiyyat Filastin, Mu’assasat al-Dirasat al-Filas-
tiniyya, Beirut. (In Arabic).

al-Hut B. N. (1981), Al-Qiyadat wa al-Mu’assasat al-Siyasiyya fi Filastin [Political Leader-
ships and Institutions in Palestine], Mu’assasat al-Dirasat al-Filastinya, Beirut. (In Arabic).

al-Qadamani A. A. (2010), “Lamha ‘an al-‘Arab al-Duruz qabl wa ba‘d Qiyam Dawlat Isra’il 
[A Profile of the Arab-Druze before and after the Establishment of the State of Israel]”, in al-Itti-
had, (Haifa), June 18. (In Arabic).

al-Qadir A. Ya., “Al-Sahafa al-‘Arabiyya fi Filastin [Arab Journalism in Palestine]”, II, Hayaat 
al-Mawsu‘a al-Filastiniyya, Damascus, pp. 430–432. (In Arabic).

al-Sakakini Kh. (2005), Yawmiyyat Khalil al-Sakakini [Diaries of Khalil al-Sakakini], Khalil 
Sakakini Cultural Center, Ramallah. (In Arabic).

Ben-Zvi I. (1953), “Druze Settlement in Israel”, Eretz-Israel: Archaeological, Historical and 
Geographical Studies, pp. 203–209. (In Hebrew).

Campus M. (2011), Ottoman Brothers, Stanford University Press, Stanford.
Cohen H. (2008), Army of Shadows, University of California Press, Berkeley.
Falah A. N. (1996), Duruz Filastin fi Thawrat ‘Am 1936 [The Druze of Palestine During the 

1936 Revolt], n. p. (In Arabic).
Farag R. (1990), “Mawqif al-Shaykh Amin Tarif [The Attitude of Shaykh Amin Tarif]”, in al-

Kalimah (Daliat El-Karmel), August 20, pp. 8–9. (In Arabic).
Farag R. (2002), The Relationship Between the Druze and Jews, Yanouh. (In Hebrew).
Farah F. (2003), Al-Hijara al-Hayya [The Living Stones], Nazareth. (In Arabic).
Firro K. M. (1992), A History of the Druze, Brill, Leiden.
Firro K. (1999), The Druzes in the Jewish State, Brill, Leiden.
Firro K. (2000), “Reshaping Druze Particularism in Israel”, Journal of Palestine Studies, 

Vol. 30, No. 3, pp. 40–53.
Firro K. (2005), “Druze Maqamat (Shrines) in Israel: from Ancient to Newly-Invented Tradi-

tion”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 32, No. 2, pp. 217–239.
Gribetz J. (2014), Defining Neighbors, Princeton University Press, Princeton.
Haiduc-Dale N. (2013), Arab Christians in British Mandate Palestine, Edinburgh University 

Press, Edinburgh.
Kabha M. (2004), Journalism in the Eye of the Storm, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. (In Hebrew).
Kabha M. (2008), The Palestinians: A People Dispersed, The Open University of Israel, Raa-

nana. (In Hebrew).
Kaufman I. (1997), Arab National Communism in the Jewish State, University Press of Flori-

da, Gainesville, FL.
Kaufman I. (2014), “Communists and the 1948 War: PCP, Maki and the National Liberation 

League”, Journal of Israeli History, Vol. 33, Issue 2, pp. 115–144.
Khalidi R. (2007), The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, One-

world Publications, London, UK.
Khnifess A. (2015), Israel and the Druze Political Action, PhD diss., SOAS, University of 

London.
Mack M. (2015), “Orthodox and Communist: A History of a Christian Community in Mandate 

Palestine and Israel”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 42, Issue 4, pp. 384–400.
Naffa S. (2010), Al-‘Arab al-Duruz wa al-Haraka al-Wataniyya al-Filastiniyya Hatta 1948 

[The Arab-Druze and the Palestinian National Movement up to 1948], Fourth Edition, Matba‘at 
al-Risala al-Maqdisiyya, al-Quds. (In Arabic).

Natur S. and Hasson A. (2001), The Druze, Daliat El Carmel. 
Parsons L. (2000), The Druze between Palestine and Israel, 1947–1949, MacMillan Press Ltd., 

Basingstoke, Hampshire, UK.
Peretz D. (1977), “Palestinian Social Stratification: The Political Implications”, Journal of 

Palestine Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 48–74.
Porat Ye. (1968), “Usbat al-Taharrur al-Watani [National Liberation League] 1943–1948”, 

Asian and African Studies, Vol. 4, pp. 1–5. (In Arabic).



Minority Groups in Palestine during the British Mandate

The World of the Orient, 2019, № 3                                                                                          29

Porat Ye. (1974), The Emergence of the Palestinian Arab National Movement, 1918–1929, 
Frank Cass, London.

Radai I. (2007), “The Collapse of the Palestinian Arab Middle Class of 1948: The Case of 
Qatamon”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 6, pp. 961–982.

Radai I. (2015), A Tale of Two Cities, Tel Aviv University Press, Tel Aviv. (In Hebrew).
Radai I. (2016), “The Rise and the Fall of the Palestinian-Arab Middle Class under the British 

Mandate”, Journal of Contemporary History, Vol. 51, Issue 3, pp. 487–506.
Robson L. (2012), Colonialism and Christianity in Mandate Palestine, University of Texas 

Press, Austin, TX.
Sabella B. (1998), “The Emigration of Christian Arabs: Dimensions and Causes of the Phe-

nomenon”, in Andre Pacini (Ed.), Christian Communities in the Arab Middle East: The Challenge 
of the Future, Oxford University Press, Oxford, pp. 127–154.

Sabella B. (2007), Palestinian Christians: Historical Demographic Developments, Current 
Politics and Attitude Towards Church, Society and Human Rights. Sabeel Survey on Palestinian 
Christians in the West Bank and Israel, February 12, available at: https://www.fosna.org/files/fos--
na/events/SabeelSurveyPalestinianChristians.pdf 

Shimon A. (2007), Copper Plate: Israeli Policy towards the Druze 1948–1967, Yad Ben-Zvi, 
Jerusalem. (In Hebrew).

Shurab M. M. H. (2000), ‘Izz al-Din al-Qassam: Shaykh al-Mujahidin in Filastin, Dar al-
Qalam, Damascus. (In Arabic).

The Central Zionist Archives, S 25/6638, A. H. C. “On the Fate of Our Relationship with the 
Druze Nation”, 2 November 1937.

The Central Zionist Archives, S 25/9165; 4 October 1936.
The Central Zionist Archive, S 90/2053/2, “End of the Polemic between Isa al-Isa and al-

Faruqi”, 16 March 1933.
Tsimhoni D. (1984), “The Status of Arab Christians under the British Mandate in Palestine”, 

Middle Eastern Studies, Vol. 20, Issue 4, pp. 166–192.
Vashitz Yo. (1947), Arabs in Eretz Yisrael, Merhavia, Tel Aviv. (In Hebrew).
Wasserstein Bernard (1991), The British in Palestine: The Mandatory Government and the 

Arab-Jewish Conflict 1917–1929, 2nd edition, Basil Blackwell, Oxford, UK.
Zaidan R. (2015), The Arab Battalion: The History of the Minorities’ Unit in the IDF, 1948–

1956, Maarachot, Ben-Shemen. 

Ю. Хазран
Групи меншин у Палестині у період Британського мандату

Палестинське суспільство протягом періоду мандату, як і інші суспільства цього регіо-
ну, було плюралістичним із релігійної точки зору. Цей плюралізм не був перешкодою для 
формування національного руху. У той же час участь християн та друзів у палестинській 
національній боротьбі послабилася, особливо з початку 1930-х. Ця тенденція збіглася з ак-
тивізацією процесу ісламізації національної боротьби. Він посилився за роки повстання, 
поглиблюючи тенденції відчуження у цих двох групах. Низька участь християн та друзів в 
активній боротьбі була спричинена не їхніми релігійними розбіжностями, а головним чи-
ном невдачею палестинського національного руху у зведенні соціальних, політичних та ре-
лігійних мостів у палестинському суспільстві і перетворенні повстання 1936‒1939 рр. у 
формаційну подію для створення цілісного національного руху.

У статті досліджуються джерела та процеси, що призвели до сегрегації, ізоляції та від-
чуження серед цих груп у період Британського мандату. Наводяться аргументи, що низька 
участь була наслідком структурної слабкості, яка супроводжувала палестинський націо-
нальний рух через фракційний підхід муфтія, внутрішні розколи та відсутність згуртованої 
національної програми. Це також було наслідком нездатності палестинського національно-
го руху привести місцеві цінності до спільного національного знаменника.

Сектантство ніколи не було сутністю чи коренем кризи, яка супроводжувала палестин-
ський національний рух під Британським мандатом. Регрес, що перешкоджав діяльності 
християн, і, більш очевидно, друзів, був ознакою кризи палестинського національного руху. 
Ця криза виникла як очікуваний результат невдачі політичної еліти і була не що інше, як 
результат їхньої неспроможності створити цілісну національну спільноту в Палестині.

Ключові слова: Британський мандат, друзи, Палестина, палестинський національний 
рух, християни
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Ю. Хазран
Группы меньшинств в Палестине в период Британского мандата

Палестинское общество в период мандата, как и другие общества этого региона, было 
плюралистичным с религиозной точки зрения. Этот плюрализм не был препятствием для 
формирования национального движения. В то же время участие христиан и друзов в пале-
стинской национальной борьбе ослабело, особенно с начала 1930-х. Эта тенденция совпала 
с активизацией процесса исламизации национальной борьбы. Он усилился за годы восста-
ния, углубляя тенденции отчуждения в этих двух группах. Слабое участие христиан и дру-
зов в активной борьбе было вызвано не их религиозными разногласиями, а преимущественно 
провалом палестинского национального движения в наведении социальных, политических 
и религиозных мостов в палестинском обществе и превращении восстания 1936‒1939 гг. в 
формационное событие для создания целостного национального движения.

В данной статье исследуются источники и процессы, приведшие к сегрегации, изоляции 
и отчуждению среди этих групп в период Британского мандата. Приводятся аргументы, что 
неактивное участие было следствием структурной слабости, сопровождавшей палестин-
ское национальное движение из-за фракционного подхода муфтия, внутренних расколов и 
отсутствия сплоченной национальной программы. Также оно стало результатом неспособ-
ности палестинского национального движения привести местные ценности к общенацио-
нальному знаменателю. 

Сектантство никогда не было сущностью или корнем кризиса, сопровождавшего пале-
стинское национальное движение под Британским мандатом. Регресс, который препятство-
вал деятельности христиан и, более очевидно, друзов, был признаком кризиса палестинско-
го национального движения. Этот кризис возник как ожидаемый результат поражения 
политической элиты и был ничем иным, как результатом ее неспособности создать целост-
ное национальное сообщество в Палестине.

Ключевые слова: Британский мандат, друзы, Палестина, палестинское национальное 
движение, христиане
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This paper focuses on the Guizolfi family and showcases the aftermath of the Genoese coloni-
zation of the Black Sea area, highlighting the complex and entangled multiple identities that re-
sulted from more than two centuries of the Genoese presence there. The Guizolfi were a Genoese 
patrician clan that was integrated into both the life of the Genoese Black Sea colonies and the lo-
cal environment of Circassian and Zikh nobility. The prominent role it played in Eastern Europe 
went far beyond the Genoese Gazaria in the course of the late Middle Ages and early Modernity. 
Guizolfi intermarried with the local Circassian nobility and were quite successful in playing on 
double identities. One of the last representatives of this family in the area, Zaccaria Guizolfi, took 
measures to resist the Ottoman threat, but later on he began considering moving to the Russian 
Principality of Moscow, where Ivan III Vasilyevich was happy to accept the Christians who were 
fleeing from the Ottomans from the South. Zaccaria Guizolfi negotiated the terms of his potential 
service at the court of Ivan III, but finally failed to travel to Muscovy and found his way at the 
service of the Khans of Crimea. What is more interesting is a supposed link between Zaccaria and 
certain events in the religious life of Russia. Since long time ago, Zaccaria Guizolfi, Prince of Ta-
man, also known as Zaccaria Skara from the above-mentioned correspondence with Ivan III, was 
identified by some scholars as a Jew Scharia, who was a heresiarch of the Judaizing heresy in 
Novgorod and Moscow. This point is a matter of ardent debate in historiography for decades, and 
till now there is little certainty on this matter.

keywords: Black Sea, Caffa, Circassians, colonies, Genoa, Ivan III Vasilyevich, Khanate of 
Crimea, Matrega, Zaccaria Guizolfi

The case study of the Guizolfi family provides an illustration of the aftermath of the 
Genoese colonisation of the Black Sea area, underlining the multiculturality of the region 
and highlighting the complex and entangled multiple identities that resulted from more 
than two centuries of the Genoese presence there. This article is dedicated to the Guizolfi 
family (also spelled as Gisolfi, Ghisolfi, Giexulfis, Guigursis, and Guil Gursis), a Ge-
noese patrician clan that was integrated into both the life of the Genoese Black Sea colo-
nies and the local environment of Circassian and Zikh nobility. The prominent role it 
played in Eastern Europe went far beyond the Genoese Gazaria in the course of the late 
Middle Ages and early Modernity. 

The Guizolfi are known to have been connected to the eastward movement of Genoese 
politics and trade, since in the thirteenth century their ancestor Buscarello de Guizolfi 
went as Genoese ambassador to the Ilkhanate and is mentioned in the documents of 
1289–1290. His nephew Corrado served the Ilkhans directly. The Guizolfi family was 
mentioned several times with relation to Caffa already in the initial stages of the history 
of the Black Sea colonies (e.g. Leonel de Ghisolfi was a massarius1 in Caffa in 1370s). 
However, our story only begins as late as in the fifteenth century, when Simone de 
Guizolfi arrived in Gazaria, more precisely in the Eastern Black Sea area, and became in 
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1419 a ruler of Matrega2 (known in the Russian sources as Tmutarakan; Matrega was re-
spectively the Genoese name for the city). It was an important centre of trade and had 
been a key point from the strategic point of view since time immemorial (at least from 
the times of Greek colonization), since its possessor controlled the Strait of Kerch from its 
eastern bank. Guizolfi’s rights were secured in a special treaty between him and the Re-
public of Genoa concluded in 1424 with the brokerage of his brother Giovanni Galeazzo.

Simone de Guizolfi died in 1446, and for two years Matrega was ruled by the fiducia-
ries of his heirs, who presumably had not yet reached the age of maturity. These fiducia-
ries could be of either Italian or Circassian background; the only thing that we know 
about them is that they gave a falcon to the consul of Caffa as a sign of their loyalty to 
the Genoese authorities of Gazaria. This shows us that in any case Matrega remained 
within the jurisdiction of the consul of Caffa. Already in 1448, Simone’s son, Vincenzo 
Guizolfi, married a Circassian princess Bikhakhanim, daughter of Berzoch from the dy-
nasty of the rulers of the Taman Peninsula [Löwe 1896, 42]. Berzoch was most probably 
a ruler of Lo Copa (otherwise known as Copario) known for its fisheries, and this mar-
riage, besides strengthening the Guizolfi’s connections to the local nobility and the clan’s 
integration into it, brought the area of Lo Copa to the appanage of the family, which they 
continued to control even after losing Matrega in the fifteenth century. There is no need 
to mention that in becoming the rulers of the place the Guizolfi also became the brokers 
between the Genoese colonial authorities and the autochthonous Circassian and Zikh no-
bilities3. Thus the Genoese family of Guizolfi was, at the same time, the feudal lords of 
an Adyghe principality on the Taman Peninsula and the Genoese representatives in the 
land that were legally conceived of as a part of Gazaria within the jurisdiction of the con-
sul of Caffa.

The next ruler of Matrega was one of Simone de Guizolfi’s grandsons and the son of 
Vincenzo Guizolfi and Bikhakhanim [Brun 1880, 234]. His name was Zaccaria (in diffe-
rent sources he is known as Zaccaria de Guizolfi, Zaccaria de Ghisolfi, Zaccaria Guigursis, 
Zaccaria Guilgursis, and Zaccaria Prince of Taman). The first source mentioning about 
him is rather unfortunate – in 1457, being apparently still a child not older than eight 
years, he was expelled from his inherited appanage of Matrega by the Zikh or Tatar 
Prince Kadibeldi (Cadibeldi); however, he soon returned and won his principality back 
with a support of the Genoese soldiers, who were sent by the authorities to the castle of 
Matrega for the defence and support of Guizolfi, as well as some armour was sent there 
[Atti della Società Ligure... 1871, 846; Corpus inscriptionum... 1978–1987]. Zaccaria 
Guizolfi is mentioned in Caffae Massaria ad annum 1461 [Archivio di Stato di Genova, 
Sala 34, 590/1225, San Giorgio, Massaria Caffe 1242 (1461), 180r, 407r end / 408v reg]. 
In 1472, Zaccaria Guizolfi, already a young man of about twenty years or a bit more, suc-
cessfully negotiated a special ten-year long tax exemption for the transportation of wine 
in his realm, and arguably was even involved into the struggle between Meñli Geray and 
Nur Devlet Geray in 1468 in the Khanate of Crimea. 

The next menaces to the princely dignity of Zaccaria Guizolfi were the Ottomans. 
However, the fall of Caffa and most of other Genoese colonies of Gazaria in 1475 did not 
result in the immediate fall of Guizolfi as a princely ruling house. Zaccaria asked for help 
against the Ottomans both the Genoese and the local rulers. On August 12, 1482, Zac-
caria wrote a letter to Genoa to the protectors of the Bank of St. George asking for a loan 
of 1000 ducats in order to buy in this way the loyalty of the local Circassian princes – he 
claimed that this way he would have retained them as allies. Zaccaria also underlines in 
this letter that he tried to go to Genoa personally, but was captured by Stephen III the 
Great, Prince of Moldavia (Ștefan cel Mare și Sfânt, 1433–1504), who was proposing 
him some time before service, castle, and feud (or at least previously Zaccaria pretended 
in his letters to Genoa that Stephen did so), but then robbed and tortured his guest. Zac-
caria came back to his land and tried to resist the Ottomans. He finally lost his coastal 
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possessions to the Ottomans in 1482 and had to leave Matrega for the neighboring settle-
ment Lo Copa, having there friends and relatives from the local Circassian nobility and 
being one of the prominent feudal overlords in Zikhia himself. Indeed, his letter states 
that his vassals counted for 180 households.

At that point Zaccaria began considering moving to the Russian Principality of Mos-
cow, where Ivan III Vasilyevich, married to Sophia Palaiologina (Ζωή Σοφία Παλαιολο--
γίνα), had claimed the Byzantine legacy, and was happy to ally himself with anybody 
from the Black Sea area who would be eager to resist the Ottoman expansion, or even to 
accept the Christians who were fleeing from the Ottomans from the South. A good exam-
ple of Muscovite hospitality is represented by the case of a part of the Greek Orthodox 
dynasty of Gabras from the Principality of Theodoro, which moved to Moscow and be-
came princes Khowriny4. Initially, Zaccaria turned to Ivan III, sending him a letter 
through a certain Russian merchant (gost’) Gavril Petrov5. Some letters of their corre-
spondence are preserved and are a perfect example of negotiating multiple identities. 
Zaccaria is called in these letters interchangeably “Jew Zaccaria Skara”, “Zaccaria the 
Hebrew”, “Circassian”, “Fryazin”6, or “Prince of Taman Zaccaria Guil Gursis” (the latter 
was, actually, how Zaccaria is called in the Russian translation of his letter to Ivan III). 

The letter to Zaccaria sealed with a golden seal from Ivan III Vasilyevich was carried 
to Caffa by his envoy to the Khan of Crimea Meñli I Geray Prince Vasili Ivanovich Noz-
drevatyj-Zvenigorodskij and podyachy Luka, and was dated March 14, 1484 [Sbornik 
Imperatorskogo…1884, doc. 10, 41]. Ivan III expressed the willingness to accept Zac-
caria, to show his favour towards him, to keep him at the service if he would wish so, and 
to let go freely without any expenses if he would wish to leave Ivan’s lands. The addressee 
of the letter was called “Zaccaria the Hebrew” in the main text and “Zaccaria the Jew” in 
the later regestae written by the scribes of the Foreign Office in Moscow. The fact that 
the letter was sent with a golden seal (which elevated its status to the bulla aurea or 
chrysobull) unequivocally demonstrates the high princely dignity that Ivan III recognized 
in Zaccaria. However, Zaccaria was not in Caffa at that point, and therefore the letter was 
brought back by the podyachy. We can note that in this letter and in the others Ivan III’s 
chancery uses the word “gospodar” standing in Old Russian for “Sire”, i.e. a sovereign 
ruler (unlike the gospodars of Wallachia and Moldavia); in this letter, however, Ivan III 
also styles himself a Czar, which is in the essence an imperial title deriving from the same 
Latin caesar and being identical to German Kaiser and Byzantine Greek βασιλεύς. Ivan III 
was never crowned as a Czar, the first Russian Czar being his grandson Ivan IV. None-
theless, he often assumed this title, like in this case. 

What is interesting here is this fact of Zaccaria’s absence. He was not just absent in 
Caffa; he was “overseas” (за морем). He might have been doing a voyage to Genoa or 
elsewhere; nonetheless, this is a clear proof that this prince was highly mobile in securing 
support to his politics. This completely destroys all arguments that Zaccaria could not 
have been in this or that geographical point within several years or one year. In the light 
of that the idea that he, a young Genoese nobleman and Circassian prince, could travel in 
1470–1471 to Kiev and Novgorod (see below) does not look unfeasible. 

Ivan III sent one more letter to “Zaccaria the Hebrew”, dated October 18, 1487 with 
his ambassador to Crimea Dmitriy Shein and podyachy Mitya (i.e. Dmitriy) Nardukov 
[Sbornik Imperatorskogo… 1884, No. 19, 71]. From its text we know that between this 
letter and the previous one there was a reply from Zaccaria, which is not extant, but 
which was sent by Zaccaria with Senka (i.e. Semen, Simon) Khoznikov. In general terms 
it was identical to the previous one – Ivan III promised to accept Zaccaria, to show his 
favor towards him, to keep him at the service if he would wish so, and to let go freely 
without any expenses if he would wish to leave Ivan’s lands. The reply of the Prince of 
Taman, a “letter written in Latin letters” in Lo Copa, dated June 8, 1487, was sent with 
an Armenian with a Slavic name Bogdan and a certain Gribets Klementiyev, stated that 
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Zaccaria was willing to accept the offer and that he began moving towards Moscow. We 
should not be surprised by the name of the Armenian; apparently, “Bogdan” is a mere 
translation of a wide-spread in Caffa, but not very handy Armenian name “Asdvadza-
dour” with the same meaning, i.e. “God-given”. E.g. in Caffa in 1381 there were at least 
seven people with the name Asdvadzadour (Asfazador). In 1423, there were at least two: 
Asfasador armenus [Archivio di Stato di Genova, Sala 34, 590/1225, San Giorgio, Mas-
saria Caffe 1231 (1423), 16v, 55v, 208v], and Asfasador Ianim Ogli [Archivio di Stato di 
Genova… 446r, 208v]. 

The original Latin (or, less likely, vernacular Genoese) text of the letter is not extant, 
so we have to rely on its translation into Old Russian. Even in a Russian translation, the 
letter reveals features of a Genoese official communication. It begins with addressing 
Ivan III “most Honorable gospodar” and a reference to the other two letters sent by 
Guizolfi to the Grand Prince, one from Taman, and another one from Caffa. Further, Zac-
caria points at that “this man”, Bogdan the Armenian, who can tell more on Zaccaria’s 
troubles, and says that on his way to Russia he was captured by Stephen III the Great, 
Prince of Moldavia, who robbed and tormented him almost to death and let him go away 
naked, for which reason he did not arrive to Ivan III. Notably, in a letter that he wrote at 
that time to the Bank of St. George to Genoa, he claimed that he was moving to Genoa 
rather than to Moscow, while being captured by Stephen III. Zaccaria was surely going to 
Genoa rather than to Moscow, and therefore his letter to Ivan III looks slightly hypocriti-
cal, whereas the actions of Stephen III look in this light more understandable. Son of Ivan 
III, Ivan Ivanovich the Young (1458–1490), was a future son-in-law of Stephen III; there-
fore the ruler of Moldavia would not impede Zaccaria from going to Moscow. However, 
Stephen III was not in good terms with the Republic of St. George and thus had grounds 
to capture a Genoese patrician travelling to the West.

Thus, following his release, Guizolfi came back to Taman, but still was willing or pre-
tended that he still was willing to travel to Moscow with his people. He very much relies 
not just on the words on the letter, but on something that Bogdan the Armenian had to tell 
to Ivan III personally: “And you will be ascertained even more true from this our reliable 
man”. An interesting point is that he uses the rhetoric of a panegyric speaking about Ivan 
III, who, according to Zaccaria, had a good fame and a broad renown “through the whole 
earth”. These words were understandable, since on the one hand, the reputation of Ivan 
III in the Crimean Khanate was particularly good; on the other hand, the Grand Prince of 
Moscow broadly attracted Westerners, and especially people from Italy, to his court; one 
can just recall a galaxy of famous Italian Renaissance architects working in Russia in the 
times of Ivan III and afterwards like Ridolfo “Aristotele” Fioravanti (1415–1486), Pietro 
Antonio Solari (ca. 1445–1493), Antonio Gislardi (active in Russia in 1469–1488), Mar-
co Ruffo (active in Russia in 1485–1495), Aloisio da Carezano (active in Russia in 1494–
1519), and Aloisio the New (active in Russia in 1504–1531). Besides that we know that 
the Italian doctors and other professional people found occupation at the court in Mos-
cow. Finishing his letter, Zaccaria also asks Grand Prince to send a man to show him the 
way to Russia and enquires if he was invited to come just himself with some few people 
of his retinue, or together with all his people. 

Ivan III replied on March 18, 1488 [Sbornik Imperatorskogo… 1884, doc. n. 20, 71–
73], again with Bogdan the Armenian acting as middleman, that he had passed the 
Guizolfi’s case to his boyar Dmitriy Vasilyevich Shein, envoy to the Khan of Crimea. In 
general terms, this letter repeats the words of the previous ones in the epitomized manner 
and stressing that Zaccaria would happily serve and would be favoured by Ivan III “if 
God allows”. In another letter, equally sent with Bogdan the Armenian [Sbornik Impera-
torskogo… 1884, doc. n. 20, 73], Ivan III instructed boyar Shein to ask Khan Meñli I 
Geray (styled “Czar”, as it was common in the diplomatic correspondence) to send to 
Zaccaria in Circassia two Tatar guides “who know the way from Circassia to Moscow 
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through steppe (lit. ‘field’)” and some Tatars from the boyar’s suite to escort him to Mos-
cow. Alongside with that, Ivan III sent the letters to Meñli Geray warning him about po-
tential dangers that can come if Ivan releases his brother Nur Devlet Geray and yet 
another letter to the Prince of Taman, i.e. Zaccaria Guizolfi, dated September 6, 1489 and 
passed by Mikifor Michura Domanov [Sbornik Imperatorskogo… 1884, doc. n. 21]. This 
letter was very short, lacked even the invitation formulae of the previous ones. It looks 
like either the Grand Prince was for some reason cautious and preferred not to write 
much, relying on his middleman Domanov, or, although he still wanted to have Zaccaria 
at his service, as the latter failed to arrive, the Ivan’s enthusiasm was slowly wading. 
Anyway, the Grand Prince writes to Zaccaria that he should believe to everything that 
Mikifor will tell him, because these are the speeches of Ivan himself. This letter was ac-
companied by an instruction to Mikifor Michura Domanov [Sbornik Imperatorskogo…
1884, doc. n. 21, 75–77]. This instruction informed about the technicalities of sending the 
escort from Moscow to pick up Zaccaria. The guides and guards had to arrive to the em-
bouchure of river Miuss in the area of Tajgan to meet there Zaccaria and his people. They 
had dispositions to meet Zaccaria four weeks after the feast of Easter, or, if one side is in 
delay, to wait till Pentecost, or, if needed, even till the Day of St. Apostles Peter and Paul7. 

In 1491 the arrangements were made and the plan was fulfilled, however, only from 
the Russian part. According to the letter to Ivan III by Russian ambassador at the Crime-
an court Prince Romodanovsky [Sbornik Imperatorskogo…1884, doc. n. 29, 114], Ivan’s 
Tatars were lingering waiting for Zaccaria, whereas Mikifor Michura Domanov and Da-
nilko the villager informed the Grand Prince on the following: the Tatar guides and 
guards whom Ivan III sent to meet Guizolfi waited him till the Easter, then till St. Geor-
ge’s Day, and then till St. Nicholas Day. In the Orthodox tradition there are two days of 
both saints. St. George’s Day in spring is April 23 and St. George’s Day in autumn is No-
vember 26. St. Nicholas Day in spring (Translation of the Relics of Saint Nicholas from 
Myra to Bari) is May 9 and St. Nicholas Day in winter is December 6. Did the author of 
the source mean that the guides and guards waited till May or till December? In theory it 
could be either way, since in both cases St. George’s Day is followed by St. Nicholas 
Day. Finally, the guides and guards were informed that Zaccaria cannot come, because he 
had a big disturbance in his lands and was stagnant (lit.: “Zaccaria is heavy”), his family 
and the community he ruled being huge and difficult to move.

Since at that point Zaccaria Guizolfi did not move to Moscow, Prince Romodanovsky 
reported to Ivan III that Khan Meñli I Geray could offer to Guizolfi his protection, and 
the Grand Prince could help him with it due to Ivan’s friendship with the Khan [Sbornik 
Imperatorskogo…1884, 114]. However, this was kind of a problematic issue and proba-
bly Meñli Geray would not dare to do it, since Guizolfi was obviously in bad terms with 
the Khan’s suzerain, the Ottoman sultan (according to the Prince Romodanovsky, 
Guizolfi was “an immense ribald / offender to the Turkish [sultan]”). However, in April 
1500 Guizolfi is mentioned in Ivan III’s instructions to his ambassador Ivan Kubensky as 
being enrolled to the Khan’s service; nonetheless, Ivan was still wishing to hire him 
[Sbornik Imperatorskogo… 1884, 309]. Kubensky had to negotiate a Khan’s permission 
for Zaccaria to leave.

However, Zaccaria seemed to have made a good career at the Khan’s court. In 1504–
1505 Zaccaria is mentioned among the nobility of the Khanate of Crimea that was re-
ceiving the tribute commonly paid by the Great Duchy of Lithuania to the Tatars 
[Tyszkiewicz 1989, 167]. On June 17, 1504, the sources list three princes, Zaccaria, Ya-
kumit, and Khutlubey, each of whom received a sabre fur coat covered with оксамиты 
(a special type of expensive textile), other textiles, and some other gifts, whereas Zac-
caria’s son Vincenzo, who lately sent to the Khan some gifts consisting of a golden coin 
and a Cossack-style or Circassian-style lash (плеть черкаскую), got in return from the 
King twenty kops of the Groschen for one type of fur coat, four kops of the Groschen for 
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another type of fur coat, a piece of textile of very high quality and two pieces of lower 
quality, then ten kops of the Groschen, and yet then he was given secretly [sic] ten kops 
of the Groschen [Dovnar-Zapol’skiy 1898, 47]. In 1505 again three Khan’s officers, Che-
kumet, Khutlubey, and Zaccaria receive each a fur coat and some textiles [Dovnar-
Zapol’skiy 1898, 43, 49]. Thus, Zaccaria is mentioned among the Tatar highest aristocracy 
called morzalar, being naturally a morza, i.e. a prince, himself even before he enrolled to 
the Khan’s service. His son Vincenzo Guizolfi retained the father’s dignity and went se-
veral times to the court of the Grand Duke of Lithuania [Khoroshkevich 2001, 110–111]. 
In 1507, the ambassadors of Meñli I Geray who were sent to Sigismund I the Old, King 
of Poland and Grand Duke of Lithuania, brought from “morza Vincenzo son of Zaccaria” 
to the King a lash, and from his sister – a white piece of clothing with golden embroidery 
[Dovnar-Zapol’skiy 1898, 55], while the ambassadors of the Grand Duchy in the same 
year brought to Vincenzo in return two pieces of cloth, one red and one blue [Dovnar-
Zapol’skiy 1898, 60]. The last mention of Vincenzo Guizolfi is found in the letter of Si-
gismund I the Old, King of Poland and Grand Duke of Lithuania, to the Crimean Khan 
Mehmed I Geray dated September 21, 1521 [Dovnar-Zapol’skiy 1898, 84].

There is no surprise that a Genoese patrician found his way at the service of the Khans 
of Crimea. Some of the Italians remained (rather involuntarily) to live in Crimea after the 
conquest of their colonies by the Ottomans in 1475. Some of them could enrol into mili-
tary, civil, and diplomatic service [Le Khanat de Crimee… 1978, 322–324]. Besides Vin-
cenzo Guizolfi, there were other high officers of the Khanate who had Latin background: 
thus, Agostino Garibaldi was the Khan’s treasurer; Jacob from Lithuania was his cellarer 
[Khoroshkevich 2001, 110–111].

What is more interesting is a supposed link between Zaccaria and certain events in the 
religious life of Russia. It worth noting that a Genoese person with some kind of Jewish 
background used to be a feudal lord in the Circassian lands (although local population 
could preserve some memory about the existence of Khazar Khaganate that controlled 
their lands between the late seventh and tenth centuries, and a considerable part of its po-
litical elite converted to Judaism). It is even more notable that the Russian Grand Prince 
Ivan III Vasilyevich willingly called Zaccaria to move to Moscow, albeit considering him 
a Jew (the letters both address Guizolfi as “a Hebrew”, евреянинъ, and “a Jew”, жидо-
винъ). Having Jews at Russian service in Moscow was not something impossible – thus, 
for instance, in 1489 Ivan III invited from Venice a Jewish doctor maestro Leone. More-
over, we know the case of a Caffiote Jew Kozja Kokos, who was a diplomat and a broker 
between Ivan III and the Crimean Khan Meñli I Geray. What is peculiar is the point that 
Guizolfi was invited not as a doctor, intellectual, or middleman, but rather as a foreign 
prince to be part of Russian political and military elite. This could often be the case with 
the Muslim Tatars – they came and enrolled the military service of the Principality of 
Moscow with all their clans and retinues, but the only supposedly “Jewish” case we know 
is the one of Zaccaria. In any case, we can be sure that Zaccaria Guizolfi was socially 
perceived as a Jew by the Russian Grand Prince; however, the Grand Prince repeatedly 
called him to move to Moscow and enter his service, and Guizolfi was willing to come to 
Moscow together with his large extended family and numerous retinues.

Guizolfi apparently had multiple identities: in the correspondence with Ivan III he is 
called “a Hebrew” (евреянинъ), “a Jew” (жидовинъ), “a Circassian” (черкасинъ), and 
finally “an Italian” (фрязинъ8). Since long time ago, Zaccaria Guizolfi, Prince of Taman, 
also known as Zaccaria Skara from the above-mentioned correspondence, was identified 
by some scholars as a Jew Scharia, who was a heresiarch of the Judaizing heresy in 
Novgorod and Moscow. One of the most active defenders of this point of view was 
Ogorodnikov. To briefly describe the background of the heresy, extensively discussed 
in Russian historiography, I will give here a brief account written by the Israeli scholar 
Moshe Taube:
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“According to the two main figures of the Russian Church who persecuted the 
heretics, Archbishop Gennadii of Novgorod and Iosif Sanin, also known as Volotskii, 
abbot of Volokolamsk, the Judaizing movement started in Novgorod in 1470, shortly 
before the annexation of Novgorod by Grand Prince Ivan III of Moscow. In that year, 
at the invitation of the pro-Lithuanian party in Novgorod, Prince Mikhailo Olelkovich 
of Kiev visited the city-state of Novgorod in the company of several nobles and mer-
chants, including the learned Jew Scharia, described by Volotskii as a man know-
ledgeable in astrology, astronomy, necromancy, and magic. This Scharia succeeded in 
‘leading astray’ several priests of the lower ‘white clergy’, some of whom were later 
invited – surprisingly enough, by Ivan III himself – to Moscow, where two of them 
were appointed to churches in the Kremlin. There they continued their efforts to spread 
the heresy, under the protection of Fedor Kuritsyn, chief diplomat of Ivan III, as well 
as the prince’s daughter-in-law, the Moldovan princess Elena, whose son Dmitrii was 
crowned in 1498 with the cap of Vladimir Monomach and pronounced heir to the 
throne of Russia in the presence of his grandfather. In 1487, Gennadii, the newly ap-
pointed archbishop of Novgorod, discovered the heresy in his city and began perse-
cuting the heretics, though without strong backing from either the secular power – 
Ivan III, who had named him archbishop – or the ecclesiastical authorities in Moscow. 
Because the Church lacked the conceptual and institutional tools to carry on a serious 
discussion with the heretics, it chose the judicial path and accused them of being ‘Ju-
daizing apostates’, hoping to eradicate the heretics along with the heresy. After several 
delays, the heretics were finally brought to trial and punished severely. This was done 
in two phases. In the 1490 trial, the reforming Novgorod clerics were decimated. Elena 
and her son Dmitrii were imprisoned in 1502. But it was only in 1503, after Ivan III 
was forced to alter his ecclesiastic policy, that the Muscovite functionaries and clerics 
were tried, although some of the more powerful ones, first and foremost their leader 
Fedor Kuritsyn, escaped persecution. By 1504 the heresy had been crushed” [Taube 
2010, 330–332].

Iosif Volotsky depicted “Scharia the Jew” in the most pejorative words, documenting 
his arrival to Novgorod [Moskovskaya politicheskaya literature… 1914, 55]. According 
to Iosif Volotsky, Zaccaria converted to the heresy two priests from Novgorod, Alexey 
and Denis. Once they were appointed by the Grand Prince to the cathedrals of Moscow in 
1480 (apparently, not without having protection in some powerful personal networks), 
the heresy began spreading there, the above-mentioned diplomat Fedor Kuritsyn being 
one of its main protectors and promoters.

Now the question arises: were Zaccaria Guizolfi, Prince of Taman (also referred to in 
the above-mentioned letters as Zaccaria Skara), and ‘learned’ Jew heresiarch Scharia, 
father of a heresy, one and the same person? Another option could be a learned Jew 
Zachariah from Kiev. This was the hypothesis of Brutzkus and Taube: heresiarch Scharia 
is Zechariah ben Aaron ha-Kohen, who lived in Kiev and later in Damascus [Brutzkus 
1932, cols. 520–522; Taube 2010, 315–353. Ref. to: Taube 1995, 168–198; Taube 2005, 
185–208]. If, however, the first option is correct, how come that Ivan III Vasilyevich, 
Grand Prince of Moscow, who allowed trial and decimation of the heretics, invited Zac-
caria to Russia before it and kept inviting him well after 1490? And how come that Zac-
caria lived (at least for a certain while) in Kiev and then travelled to Novgorod in 
1470–1471 in the entourage of Prince Mikhailo Olelkovich of Kiev? Zaccaria Guizolfi at 
that point was about twenty years old. Potentially he could be looking for patronage in 
Kiev, engaging into negotiations having faced the Ottoman threat. However, why would 
a real Jew, moreover a Rabbi, travel from Kiev to Novgorod in a retinue of Prince 
Mikhailo Olelkovich of Kiev? From this point of view Zaccaria Guizolfi is a more fea-
sible candidate – a prince with a prince looking for support against the Ottomans. Howe-
ver, the question remains open.
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First of all, there is no contradiction in the fact that Ivan III could invite a Jew on 
the apex of fight with the heresy. His high dignitary and one of the proselytes into the 
Judaizing heresy Fedor Kuritsyn was a part of the party of Prince Semen Ivanovich Rya-
polovsky and Prince Ivan Yur’evich Patrikeev, who supported the issue of Ivan III from 
his first marriage (Dmitry Ivanovich the Grandson and his mother Elena Stephanovna Vo-
loshanka, daughter of Stephen III the Great, Prince of Moldavia) against Ivan’s second 
wife and their son, future Vasiliy III Ivanovich, and his mother Sophia Palaiologina, who 
was opposing the heresy of Judaizers. This party favoured the Judaizing heresy and had a 
great influence on the Grand Prince in terms of dynastic and political matters, particularly 
in 1480s – 1490s9, when Dmitry and Elena were for a while explicitly preferred to Vasiliy 
and Sophia, who were even for a while sent to exile. Moreover, it is often argued that Zo-
simas the Bearded, metropolitan of Moscow in 1490–1494, himself belonged to the Ju-
daizing heresy. In such circumstances, it is pretty clear that, albeit persecuting the heretics 
under the pressure of such hierarchs as Archbishop Gennady of Novgorod, the Grand 
Prince actually was inclined to favour somebody connected to the Dmitry – Elena party 
and could disregard the references of Gennady stating that the heresy began from the 
point when Zaccaria visited Novgorod in 1470.

Further, a major proof that Zaccaria Guizolfi is indeed this “learned Jew” Scharia 
brought forward by Ogorodnikov can be found in the epistle dated 1488 against the Ju-
daizing heresy written to the above-mentioned boyar Dmitry Vasilyevich Shein by monk 
Sava, who was according to Belokurov appointed the metropolitan of Kiev in 1475 and 
then returned to Moscow in 1482. This epistle explicitly quotes Zaccaria Skara – and this 
was the name of Guizolfi in the Russian sources. Sava visited Kiev and met there learned 
Jews; at the same time, he knew that Dmitry Shein contacted Zaccaria Guizolfi for a long 
time on the personal level, and apparently seemed very much worried about it. He says 
that even if “a man makes a lot of good deeds, but [also] makes one villainy, one vice can 
prevail over many virtues” [see: Poslaniye inoka Savvy… 1902], and further elaborates 
on how one vice of heresy can prevail over them, and as much as one imperfection de-
stroys the pulchritude of the royal crown, one abomination can destroy the whole pious 
life of a Christian, like it was the case with the priests of Novgorod who embraced the 
“Jewish” doctrine. Apparently, both knew Zaccaria personally and Sava noticed that after 
a certain period of contact with Zaccaria in Caffa, Dmitry Shein fell under the influence 
of the ideas of the “Jew”10. Therefore, the monk warns Dmitry Shein against Guizolfi and 
admonishes him to abandon “from his heart and from his lips” everything that was ever 
said by Guizolfi as an abomination, since the “Jews” believe in Father and do not believe 
in Son. Moreover, Sava refers to the priests of Novgorod, who already professed the Ju-
daizing heresy.

This identification of “Jew” Scharia with Zaccaria Guizolfi was many times debated in 
historiography resulting in the polar points of view. Moreover, these debates brought in 
certain misconceptions. It is often taken for granted in the Russian historiography that 
Zaccaria was the creator of the heresy, who designed an elaborated syncretic teaching. 
Contrary to that, the sources associate with his name just the first semi-legendary stage 
of the development of this religious movement, and they do not show any Zaccaria’s 
involvement into it in Novgorod in 1480s – 1490s. Another misconception common to 
Russian authors is that Zaccaria himself was a scholar, a magician, or a Kabbalist (me-
kubal, ְמקּוָבל ). It is pretty understandable that the Orthodox hierarchy portrayed Zaccaria 
in the sources as an evil sorcerer, astrologer, necromancer, wizard, and warlock capable 
of and knowledgeable in all kinds of witchcraft. However, this does not mean that Zac-
caria was either a warlock or an intellectual. He did not need to be one to bring some 
doubts and ideas to the vibrant and somewhat vagabond spiritual life of Novgorod, which 
was shaken by another heresy of strigolniki just one century before11. Even less he had to 
be proficient in any field of knowledge to seduce a Russian boyar in Caffa and to imbue 
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to him some doubts about the Christian faith. Some Russian scholars (S. J. Luria and 
R. G. Skrynnikov) actually suggested that the figure of heresiarch Scharia was actually 
invented by the clergy and there was no such person whatsoever (indeed the mentions of 
his engagement with wizardry appear only in the treatise of Iosif Volotsky called “The 
Enlightener” and composed around 1504, that is about thirty-four years after Zaccaria 
came and brought the heresy in). This seems to be a very strong claim; however, the 
sources really refer to the visit of this person to Novgorod that happened more than twen-
ty years ago, and it therefore looks more plausible that albeit having a real prototype in 
the person of Zaccaria Guizolfi, necromancer, warlock and necromancer Scharia is more 
a fruit of imagination of the clergy fighting the Judaizing heresy in late fifteenth – early 
sixteenth century and portraying the heresy, which from the side of Jewish influence (if it 
had any Jewish origins whatsoever) possibly looked more like contemporary Noahidism 
than like an occult Kabbalistic or Gnostic sect. Indeed, given that we know from the 
sources that the proselytizing Jews often did not advise the new converts to make circum-
cision can be a sign that the heretics of the fifteenth century could be either the precursors 
of B’nei Noah (נֵי נֹוַח -or a heretical movement not connected to Judaism. The interpre ,( ְבּ
tations of the Judaizing heresy were always problematic: 

“While there is general agreement regarding… chain of events, the nature of the 
heresy, its ideology, and especially its affinity to Judaism are a subject of ongoing con-
troversy. Different scholars have described the Judaizers variously as Anti-Trinitarians, 
Arians, Bogomils, Humanists, Hussite, Rationalists, and Waldensians. The most ba-
lanced and persuasive analysis of the heresy is that offered by the philosopher Thomas 
M. Seebohm. His interpretation, based on an extensive study of all the relevant pub-
lished texts, may be summed up as follows. The heresy was a sui generis Russian phe-
nomenon, for which only very partial analogies can be found in the West. It started in 
Novgorod as a movement among the white clergy to reform the Church from within. 
After its transfer to Moscow, however, it became a Bildungsbewegung espoused main-
ly by the newly emerging diachestvo class, the educated lay functionaries who admi-
nistered the Muscovite state. Their keen interest in worldly and scientific literature 
was greater than their interest in religious issues, which had a political cast. However, 
the underlying ontological concepts of the translated literature, echoed in the original 
literature of the heretics, reflect a strict prophetic monotheism incompatible with cen-
tral notions of Christian dogma – the Trinity, the Incarnation, and the Resurrection. 
The heretics assigned sovereignty to reason, which was posited as the foundation of 
any religion, and asserted the legitimacy of exploiting every possible source in the 
search for truth, including the pagan Aristotle, compared in their literature to a pro-
phet. The Church justifiably saw this as a threat to its monopoly on the literary canon. 
Since the translated texts were of Jewish origin and displayed a pronounced mono-
theistic bent, which can easily and with good cause be interpreted as anti-Trinitarian, 
the Russian Church had every reason to suspect the heretics of ‘Judaizing’ ” [Taube 
2010, 332–334].

Coming back to the figure of Zaccaria Guizolfi, we can find one argument in favour of 
his identification with the heresiarch Scharia. Two other Jews who came to Novgorod af-
ter him and were believed to spread the heresy both demonstrate some kind of connection 
to the Mediterranean, or Near East, or Black Sea area. Their names were Joseph Shmuel 
Skarabej (Иосиф Шмойло Скарявей; Скарявей being Latin scarabeus) and Moses Gha-
noush (Моисей Хануш; Arabic “Ghanoush”, غنوج, means “pestle”). What can be said for 
sure is that these two people did not originate from Polish-Lithuanian community or any 
other area of Ashkenazi Jewry. They could be Sephardi Jews from one of the said regions, 
perhaps from Latin Romania or Genoese Gazaria; they could equally be people from the 
entourage or at least social environment of Guizolfi – a very mixed environment with 
Italian, Jewish, and Caucasian elements12. 
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Obviously, it seems not very likely that a Genoese patrician from the Guizolfi family 
could profess Judaism, not to say that surely Zaccaria could not have been a Jew ethni-
cally, being of mixed Genoese-Circassian origin. At least formally, he had to be a Ro-
man Catholic, unless he or his ancestors Simone or Vicenzo embraced some form of 
Karaite Judaism from their Oriental environment (in fact we know very little about the 
religion of the Circassians that they ruled as princes). However, in order to be called 
“Jewish” by the Russian clergy, Zaccaria’s teaching did not need to be Orthodox Ju-
daism. Indeed, in the Orthodox Church the pejorative adjective “Judaic” was often ap-
plied to any kind of emerging heresy from Late Antiquity onwards [Khoulett 1993, 64], 
whereas if we have a closer look at what was the heresy of the Judaizers, we will not 
find that much of Judaism in it. 

In his “Word against the new heresy of the heretics from Novgorod” Iosif Volotskii 
lists the main aberrations of the heretics, among which one finds antitrinitarianism, non-
recognition of Jesus Christ as the Son of God and His Resurrection and Ascension, rejec-
tion of Redemption, blasphemy against Christ and Virgin Mary, rejection of the 
Ecumenical Councils and the teaching of the Fathers of the Church, rejection of venera-
tion of the Holy Cross and the icons, desecration of icons and iconoclasm in general, re-
jection of fasting, veneration of Saturday over Sunday, general anticlericalism, rejecting 
monasticism, blaspheming the works of St. Ephraim, rejection of the Eucharist because 
of the simony of the clergy, celebrating the mass after having a heavy breakfast13, praying 
using their own books, denying Christian eschatology, ridiculing the millenaristic and 
chiliastic ideas of the day14, and studies in astrology – that is pretty much everything we 
find inside this doctrine. 

Thus, “in all teaching of Judaizers one does not find any traces of Talmud” [Panov 
1877, 14]. After a closer examination the heresy actually does not seem that Judaizing; it 
looks strikingly similar to the anticlerical religious movements of the Middle Ages like 
Bogomils, Cathars / Albigeois, Waldensians, Beguines and Beghards, Lollards, Hussites, 
and other pre-Reformation (and sometimes proto-Humanistic) urban religious move-
ments, propelled by a strive rather to secular knowledge, astronomy, occultism, etc. The 
Judaizers read philosophical, astronomic and occult literature like the books of Moses 
Maimonides (1135 or 1138–1204), Johannes de Sacrobosco (c. 1195 – c. 1256) and Im-
manuel ben Jacob Bonfils (c. 1300–1377).

Russian and Soviet historiography normally refused to treat the heresy of Judaizers as 
first of all and predominantly Jewish, as well as a certain elaborated and unified doctrine. 
It was traditionally linked to either the proto-Protestant pre-Reformation movements or 
to the rationalist and humanistic trends in the Russian society, with different ratio of 
Western influence versus the autochthonous inherent developments. Rev. George Floro-
vsky denied that there was even some structured community of the heretics, considering 
the heresy to be just a stochastic free-thinking of the wandering minds [Florovskiy 1988, 
15]. Dmitry Sergeyevich Lihachjov considered the Judaizers to be a Humanistic move-
ment [Likhachev 1973, 159]. At the same time, while the humanistic and rationalistic im-
plications of the teaching of the Judaizers cannot be denied, it is rather interesting to 
focus on the possible connection between the heresy and the contemporary religious 
movements in the neighbouring states as well as in the Western Europe. In previous his-
toriography, there were already justifiable attempts to see the roots of the heresy in the 
teachings of the Hussites [Kras 1998], and a monograph of de Michelis, arguing for its 
Waldensian roots [de Michelis 1993]. 

In the latter case we can assume with a certain degree of certainty that Zaccaria 
Guizolfi, Prince of Taman, and “learned” Jew Scharia, father of a heresy, could be one and 
the same person. One remaining hitch is the following: how did Guizolfi move to Kiev 
and further to Novgorod in 1470? We really do not know much about his performance as 
a Prince of Taman in the sources of 1460s – 1470s, but in this case unless some new 
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source finds will follow we cannot take this silence either to claim that he visited Russian 
lands and sowed there the first seeds of heresy, or that he did not. However, we know that 
the connections between the Jewry of Kiev and the one of Caffa were intensive. It is of-
ten highlighted that following the Tatar devastations of Kiev a number of Jews fled there; 
however, there it also worked other way round: both Jews and Armenians from Asia Mi-
nor and Near East were spreading throughout the Eastern Europe, populating Russian and 
Polish lands, and their gateway to these lands was Caffa. That is why, pace Brutzkus and 
Taube, I cannot agree that Zaccaria Skara is Zechariah ben Aaron ha-Kohen, who lived 
in Kiev and later in Damascus [Brutzkus 1932, cols. 520–522; Taube 2010, 315–353; 
Ref. to: Taube 1995, 168–198; Taube 2005, 185–208], and was never ever seen in the 
Northern and North-Eastern Russia like Novgorod or Moscow. 

Arguing with Luria, Taube says: “Contrary to Luria’s assertion, Zaccaria is not a com-
mon name among Jews, but (except among Yemenite Jews) as extremely uncommon one. 
The ‘coincidence of the rather common name’ is thus a very imprecise characterization 
on Luria’s part. A coincidence of such magnitude seems very unlikely indeed” [Taube 
1995, 172]. However, Taube does not notice that these words can be used against his 
point. Zaccaria is a rare name among the Jews, and Zaccaria is not a particularly wide-
spread name among the Genoese, and still we know that there was Zaccaria Guizolfi, who 
was considered to be a Jew, and a certain heresiarch Scharia the Jew; this might be a 
coincidence that they had the same name and both were considered Jews, but, using 
Taube’s words, “A coincidence of such magnitude seems very unlikely indeed” [Taube 
1995, 172]. From the point of view of probability of coincidences, Scharia the Jew could 
be Zaccaria Guizolfi or Zechariah ben Aaron ha-Kohen from Kiev; from this prospective 
both views are equally plausible / arguable; and other arguments convince us that Zac-
caria Guizolfi and Scharia the Jew is one and the same person.

Taube argues that “the Muscovite Principality in the second half of the fifteenth century 
may well have been on the brink of succumbing to a Jewish conspiracy to proselytize 
Muscovy from the top, a plan orchestrated by learned Jews from the Polish-Lithuanian 
Commonwealth with mystic inclinations, with the perhaps unsuspecting collaboration of 
highly placed officials in the court of Ivan III, and with the sovereign himself hesitant for 
a while and playing his cards both ways” [Taube 2005, 185]. We can agree with it, but if 
this conspiracy was ever designed in Kiev or elsewhere in Polish-Lithuanian community 
long before the heresy was noticed, we would expect the conspiring Jews to have people 
that would act as “missionaries for the elites”, that is equals to the Russian princes and 
nobles. Pace Brutzkus and Taube, it is hard to imagine that some learned Jews, scholars 
and translators like Zechariah ben Aaron ha-Kohen, whom they consider to be a real Zac-
caria Skara, could be of any help in proselytizing Russian elites, who would not even 
consider these humble people worth their attention15. 

Indeed we do not have any grounds to say that this Jewish intellectual has anything to 
do with Zaccaria Guizolfi, Zaccaria Skara, and heresiarch Scharia the Jew; no grounds 
besides mere coincidence of names and imagination of certain scholars tracing the foot-
prints of Jewish medieval intellectuals. I indeed doubt that a Russian boyar sent as an 
ambassador to Crimea would spend his time discussing with a Jewish intellectual some 
theological matters, because it was not the point of his stay there. Vice versa, it is quite 
probable that he met in Caffa the Prince of Taman for political or military affairs, and this 
prince shared with him some of his views (perhaps very wage and home-bred). Thus, if 
there was a conspiracy, as Taube suggests a figure of a ruler from the Black Sea area, the 
enemy of the Ottomans and the potential ally of Ivan III, who could communicate with 
boyar Shein as an equal and write to the Grand Prince considering moving to his service, 
could be a perfect lot to play. In the light of all this, the version that Zaccaria Guizolfi 
could travel to Kiev and then to join Prince Mikhailo Olelkovich in his trip to Novgorod 
does not look impossible. The point is that calling him “heresiarch” we should imagine 
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neither a scholar nor an encyclopedist / translator, but a feudal lord professing either 
some version of Judaism (Rabbinic, or Karaite, or being a member of some para-Judaic 
sect) or some non-Judaic heresy, possibly the teaching of Waldensians, who familiarized 
some people whom he contacted with his ideas (perhaps not necessarily particularly or-
thodox from the point of view of Judaism). 

Finally, the fact that Zaccaria had Italian background does not necessarily mean that 
he, the grandson of the first immigrant, had to be still a Roman Catholic in good stan-
ding. Genoese Gazaria was a world of multiculturality, hybridity and cosmopolitan eclec-
tism, and mixed marriages like the one between Vincenzo Guizolfi and Circassian 
princess Bikhakhanim were just one of the dimensions of these hybridity and eclectism; 
another dimension was the dynamics of religious life. The bishops of Caffa often com-
plained that the Genoese who married Greek women often converted to Greek Ortho-
doxy. Same could be the case with those marrying Armenians, Jews, and Circassians. If 
this happened in Caffa and Tana, the colonial centres, so even more on the colonial pe-
riphery like Taman. So logically we should rather expect that Zaccaria, whose mother 
was a Circassian lady Bikhakhanim, and who lived faraway from Genoa and even out-
side such centres of Latin Christendom as Caffa and Tana with most probability was not 
a hundred per cent orthodox Roman Catholic, instead of thinking naively that since he 
had a Latin family name he must have been a loyal son of the Latin Church. 

Summarizing, we can infer with a certain degree of probability that Zaccaria Guizolfi, 
Prince of Taman, and “learned” Jew Scharia, father of a heresy, could be one and the 
same person. If Zaccaria Guizolfi indeed brought to Russia some kind of heresy, could it 
be a form of Judaism, teaching of Waldensians or, even more likely some home-brewed 
ideas, pretty much as the ones of the more famous but less fortunate heretic Domenico 
Scandella, also known as Menocchio, from the book of Carlo Ginzburg “The Cheese and 
the Worms”?

1 Massarii were the officers responsible for the treasury of the administration of the commune 
of Caffa. They were of crucial importance in all spheres of governing not limited to the treasury 
or even only to the financial affairs. Each year two massarii were elected in to go to Caffa with a 
new consul, who was also annually rotated. Their term of office lasted for six months. Each of 
them acted for three months as a senior massarius with the guardianship of the seal and three 
months as a junior massarius. Massarii left their books of accounts (massariae) to their succes-
sors. Their books are kept in double entry bookkeeping system and they were sent to Genoa in or-
der the metropolis could control the situation in the colony. A good deal of them is preserved in 
Archivio di Stato di Genoa. Massarii were more than treasurers – they also acted as syndics, and 
had to meticulously control all the activity of their predecessors. 

2 Matrega was situated on the Taman Peninsula on the site of the Ancient Greek Ερμώνασσα. 
In the 10th – 11th centuries it was owned by the Russian princes and later fell under the Cuman au-
thority. The population mainly consisted of Zikhs and Circassians with some Greeks and Rus-
sians. Genoese were interested in Matrega because of wax, leather, grain, fur, fish and slaves. 
Matrega was important for the Genoese, since it secured connection between the Crimean and the 
Caucasian Genoese colonies; it also allowed controlling the access to the Sea of Azov together 
with Vosporo situated on the opposite side of the Kerch Strait. 

3 The situation did not change much after the fall of Constantinople, when the Republic of 
Genoa ceded its Black Sea colonies to the Bank of St. George. The Guizolfi princes remained 
rulers of Matrega, although after this point they began sending their reports to the Bank of 
St. George rather than to the Republic.

4 Initially they migrated as a foreign sovereign house and even called themselves in the official 
documentation the lords of the city of Theodoro and the Seaside that is what Genoese called 
Gothia (αὐθέντης πόλεως Θεοδωροῦς καὶ παραθαλασσίας). Russian genealogical records mention 
some Prince of Gothia Stephan Vasilyevich Khowra and his son Gregory, who moved to Moscow 
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to the court of Prince Dmitry Ivanovich Donskoy as early as in the fourteenth century and became 
treasurers of the Prince of Moscow. 

5 “Petrov” here is more likely to be a typical non-noble patronym standing for “son of Peter” 
rather than a family name.

6 Often erroneously understood as “Italian”, frjag or frjazin derives from “Frank”, and indeed 
initially it most likely sounded in Old Russian like frengin. This term stands for the Romance-
speaking people from Europe (German-speaking people being called nemtsy) and it was used in 
the Russian lands as broadly and non-discriminatively as the word “Frank” in the Islamic world.

7 Notably, the Tatar guides and warriors were aware of the dates of the Christian religious 
feasts.

8 This medieval Russian word rather means any Western European who spoke Romance lan-
guages and professed Roman Catholicism; the point is that the people from Italy were the spea-
kers of these languages whom the Russians encountered most frequently.

9 Regarding this favour and support, Taube in his article states that the heretical clerics were 
“invited (surprisingly enough, by Ivan III himself) to come to Moscow, where two of them were 
appointed to churches in the Kremlin”. What follows is the quotation of Taube’s footnote: “Ivan 
III himself apparently was sympathetic, for some time at least, to the heretical circle… The indi-
cations of this patronage are: 1. It was Ivan himself who invited the two heretical Novgorod 
priests, Aleksey and Denis, to Moscow, and had them appointed there to the Kremlin churches; 
2. His protégé Fedor Kuritsyn, head of the Moscow heretics, was never brought to trial; 3. The 
unusually formulated oath was given in 1488 by Ivan to his brother Andrei: Князь жѣ вѣликии 
клятся ему землеи и небом и богом силным, творцом всея твари”. This oath sounds very 
strange, not quite Orthodox and most likely heretical, “especially if we compare it to the usual 
verbal formulations accompanying the kissing of the cross: one renounces, in case of perjury, 
‘God’s Grace, that of His most holy Mother, and that of the great miracle workers’: нѣ будѣт ми 
милости божиѣи и прѣчистои ѣго матери и вѣликих чюдотворцѣвъ” [Taube 2005, 185–186].

10 A Russian historian Sobolevsky tried to argue that Zaccaria Skara of the epistle of Sava ac-
tually lived in Kiev, where boyar Dmitry Shein stopped by on his way from Moscow to Caffa. 
This point is, however, very weak. First, it is unlikely that two different persons, one in Kiev and 
one in the Black Sea area, were called the same – Zaccaria Skara. Second, the way from Moscow 
to Caffa does not pass through Kiev, and Shein anyway did not have any instructions concerning 
this city.

11 The religious movement of strigolniki appeared in Pskov and further spread to Novgorod. It 
was chiefly a schism opposing the practice of simony in the Orthodox Church, which resulted in 
contempt towards and rejection of the church hierarchy. It also had anti-monastic direction. Its cor-
relation to the contemporary religious movements of the Western Europe, or rather Latin Christen-
dom as a whole, is problematic and causes a lot of debates, pretty much alike the Judaizing heresy.

12 Notably, there is one more parallel that can be drawn here: Archbishop Gennady of 
Novgorod familiarized himself with the experience of Spanish inquisition in 1486, and in fact 
during his struggle with the Judaizing heresy, applied methods similar to the Western ones; his 
writings and the ones of Iosif Volotsky testify it. His sources of knowledge on the Spanish inqui-
sition were Georg von Turn, the ambassador of the German emperor Friedrich III and a Domini-
can friar Benjamin.

13 The Orthodox rite implies fasting before taking the Holy Communion from the midnight be-
fore the mass.

14 The approaching 1492 was 7000 year from the Creation of the world.
15 Taube, however, acknowledges that most likely the person whom Shein met in Crimea for 

his envoy’s business was Zaccaria Guizolfi, but denies his identity as Jew Scharia of the Russian 
sources, suggesting that perhaps Shein could also meet another person with the same name (e.g. 
Zechariah ben Aaron ha-Kohen from Kiev, who, nobody knows why, by chance happened to be in 
Caffa at this point – is not it a strange coincidence?), or that the author of the epistle, monk Sava, 
made a mistake. (“We do not know, but since Dmitrij was there on official business on behalf of 
Ivan, we may assume that he met the Crimean prince Zaccaria, with whom Ivan was correspond-
ing at that time. This does not exclude, however, the possibility that he had also met a Jewish Zac-
caria… Ivan’s mistake in considering Zaccaria Gujgursis a Jew was shared by Savva”, and on the 
same page he quotes Brutskus: “There could have lived in Crimea, at the same time, both Zac-
caria the prince of Taman and Zaccaria the Jew”) [Taube 1995, 170].
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Є. О. Хвальков
Сім’я Гізольфі: посередники в середньовічному

чорноморському просторі
Ця стаття присвячена родині Гізольфі і наслідкам генуезької колонізації Причорномор-

ського регіону. Стаття акцентує складні ідентичності, які виникли там в результаті більш 
ніж двох століть генуезької присутності. Гізольфі були генуезьким патриціанським кланом, 
інтегрованим як в життя генуезьких причорноморських колоній, так і в середовище місце-
вої черкеської та зіхської знаті. Протягом пізнього Середньовіччя та Раннього Нового часу 
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Гізольфі відігравали значну роль у Східній Європі, в тому числі і за межами Генуезької Га-
зарії, злившись із місцевою черкеської знаттю і досить успішно граючи на подвійних іден-
тичностях. Один із представників цієї сім’ї в регіоні, Заккарія Гізольфі, вживав заходів для 
протидії Османській загрозі, але пізніше почав розглядати можливість переїзду у Велике 
князівство Московське, де Іван III Васильович приймав християн із півдня, що втекли від 
османів. Заккарія Гізольфі вів переговори про умови своєї потенційної служби при дворі 
Івана III, але врешті-решт не зміг поїхати в Московію і осів на службі у кримських ханів. 
Ще цікавіше передбачуваний зв’язок між Заккарією і певними подіями в релігійному житті 
російських земель. Заккарія Гізольфі, князь Таманський, також відомий як Захарія Скара з 
вищезгаданого листування з Іваном III, ототожнювався деякими вченими з євреєм Схарією, 
засновником єресі жидовствуючих у Новгороді і Москві. Ця проблема викликає в історіо-
графії жваві дискусії протягом десятиліть, і крапку в них досі не поставлено.

Ключові слова: Генуя, Заккарія Гізольфі, Іван III Васильович, Каффа, колонії, Кримське 
ханство, Матрега, черкеси, Чорне море

Е. А. Хвальков
Семья Гизольфи: посредники на средневековом

черноморском пространстве
Эта статья посвящена семье Гизольфи и последствиям генуэзской колонизации Причер-

номорского региона. Статья акцентирует сложные идентичности, которые возникли там в 
результате более чем двух столетий генуэзского присутствия. Гизольфи были генуэзским 
патрицианским кланом, интегрированным как в жизнь генуэзских причерноморских коло-
ний, так и в среду местной черкесской и зихской знати. В течение позднего Средневековья 
и Раннего Нового времени Гизольфи играли значительную роль в Восточной Европе, в том 
числе и за пределами Генуэзской Газарии, слившись с местной черкесской знатью и до-
вольно успешно играя на двойных идентичностях. Один из представителей этой семьи в 
регионе, Заккария Гизольфи, предпринимал меры по противодействию османской угрозе, 
но позже начал рассматривать возможность переезда в Великое княжество Московское, где 
Иван III Васильевич принимал христиан с юга, бежавших от османов. Заккария Гизольфи 
вел переговоры об условиях своей потенциальной службы при дворе Ивана III, но, в конце 
концов, не смог поехать в Московию и осел на службе у крымских ханов. Еще интереснее 
предполагаемая связь между Заккарией и определенными событиями в религиозной жизни 
русских земель. Заккария Гизольфи, князь Таманский, также известный как Захария Скара 
из вышеупомянутой переписки с Иваном III, отождествлялся некоторыми учеными с евреем 
Схарией, основателем ереси жидовствующих в Новгороде и Москве. Эта проблема вызы-
вает в историографии оживленные дискуссии на протяжении десятилетий, и точка в них до 
сих пор не поставлена.

Ключевые слова: Генуя, Заккария Гизольфи, Иван III Васильевич, Каффа, колонии, 
Крымское ханство, Матрега, черкесы, Черное море
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DECONSTRUCTION OF TRADITIONAL CORPOREALITY 
IN THE NOVEL “THE VEGETARIAN” BY HAN GANG
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The 2016 Man Booker International Prize winning novel “The Vegetarian” by the South Ko-
rean writer Han Kang describes the transgression of the mundanity of life, rebellion of a young 
woman Yeonghye against social construction of human body. 

The interpretations of the novel by many scholars are limited to gender and eco-feminist ap-
proaches, but the book should be analyzed in broad socio-cultural context with due regard for the 
influence of the long-lasting Confucian tradition on the world-view of the contemporary Koreans. 
As a consequence of permanent fostering of the ideas of collectivism and emphasizing the duties 
of every person to a social group, the Korean society developed severe intolerance to bodily and 
ideological differences.

The paper shows that the novel “The Vegetarian” is based on the criticism of the restrictions 
imposed on an individual’s freedom by the tenets of Confucian set of values, still being the basis 
of interpersonal relations in the Republic of Korea. The research presents an attempt of socio-cul-
tural interpretation of the bodily transformations of the female protagonist and the reactions of her 
family to these changes from the standpoint of traditional Confucian categories of social hierar-
chy, strict social roles and responsibility of an individual to the community.

Yeonghye is experiencing a profound crisis of her identity because she rejects the world full of 
different forms of violence, including consumption and objectification of people, aimed to obser-
vance of the strictly regulated social order. Yeonghye’s denial to eat meat becomes a first step to 
her release from socio-cultural pressure and leads her to meeting the Other inside her Self, to de-
velopment of a new corporeality: she chooses physical exhaustion trying to turn into a plant. 
Yeonghye’s new body means her refusal of maintaining the image of a “normal” member of so-
ciety at the cost of self-sacrifice and “consumption” of other persons. As Yeonghye rejects any 
kind of violence, she cannot impose her beliefs on anyone and is compelled to remain silent.

The relatives of the protagonist treat her psychological and physical metamorphosis as devia-
tion and challenge to Confucian standards of social life. They seek to bring Yeonghye back to 
conformist position and require her to sacrifice her personality and freedom for the sake of har-
monizing her lifestyle with the needs and expectations of the community.

Keywords: corporeality, gender, Han Gang, Korean literature, social control

Ю. А. Ковальчук
ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТІЛЕСНОСТІ
В РОМАНІ ХАН ҐАН “ВЕГЕТАРІАНКА”

Тіло людини належить не лише біологічному, а й соціальному, політичному та 
економічному рівням. Тілесність є соціальним конструктом, знаковою системою, 
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наповненою символічним значенням, особливо у традиційних культурах та недемо-
кратичних політичних режимах. Зовнішність людини править текстом, який пові-
домляє про її належність до певної групи або, навпаки, про бажання індивіда 
протиставити себе середовищу. Відповідно, еволюція індивідуального світогляду 
оприявнюється в тілесних метаморфозах.

Сучасна література позбулася багатьох табу й фокусується на тілі як комуніка-
тивному інструменті, не залишаючи поза увагою оголене, хворе, видозмінене, не-
стандартне тіло – аспекти, що колись ігнорувалися як непристойні [Naiger 2003].

Контраверсійний роман південнокорейської письменниці Хан Ґан “Вегетаріан--
ка” (2007 р.) [한강 2007] є прикладом зображення конфлікту між тілесністю індиві-
да та вимогами соціуму на прикладі пересічної заміжньої жінки на ім’я Йонхє, яка 
раптом стає вегетаріанкою, а згодом прагне перетворитися на рослину. Чоловікові 
та родичам Йонхє її поведінка здається від самого початку нездоровою, і вони на-
магаються дисциплінувати й “нормалізувати” жінку. 

“Вегетаріанка” стала плодом усієї історії корейської літератури, котра визнача-
лася двома протилежними прагненнями: придушенням тілесності заради підтри-
мання суспільного ладу та створенням нової тілесності, яка виходить за межі регу-
лювань [Ryoo Bo Sun 2016, 21]. Важливість вивчення саме цього твору полягає в 
тому, що у 2016 р. його англомовному перекладу було присуджено Міжнародну Бу-
керівську премію, і відтоді він має значний вплив на формування у світової читаць-
кої аудиторії уявлення про корейську культуру.

Роман Хан Ґан “Вегетаріанка” неодноразово ставав об’єктом літературознав-
чих студій, серед яких превалює акцент на феміністичній та екофеміністичній 
критиці. Вибір дослідниками цих напрямів пояснюється тим, що проблеми контро-
лю над жіночою тілесністю у сферах сексуальної та харчової поведінки, а також 
стандартизація категорії краси в патріархальному корейському соціумі й досі стоять 
надзвичайно гостро.

Вегетаріанство героїні здебільшого трактується як невербальне висловлення 
протесту проти шовіністичного чоловічого домінування та жорсткого розмежуван-
ня гендерних ролей [신수정 2010; Choi Yoo Jin 2013; 백지연 2018].

Деякі дослідники [이찬규, 이은지 2010; 유진일 2016] аналізують роман у руслі 
екофеміністичної ідеології, згідно з якою коренем екологічних проблем вважається 
патріархальна суспільна система: людство експлуатує природу так само, як і чоло-
віки – жінок, і це порушує гармонію у світі, призводить до виснаження природних 
та емоційних ресурсів, породжує кризи й опір.

Інші дослідники роблять спроби перейти від вузького суто гендерного тракту-
вання “Вегетаріанки” до аналізу із залученням психологічного підходу і тлумачать 
трансформації героїні як наслідок психічної травми, котра виникла внаслідок усві-
домлення нею того, що людина належить до тваринного світу і для виживання му-
сить приймати жертви інших істот [한귀은 2008; 조윤정 2017].

Однак, на нашу думку, мотив тілесних перетворень у романі потребує глибшого 
вивчення в соціокультурному аспекті без обмежень тезою, поширеною в сучасних 
гуманітарних студіях, про патріархальну, мізогінну природу конфуціанських сус-
пільств, до яких і досі належить Корея. Конфуціанське учення було панівним у Ко-
реї протягом багатьох століть і досі залишається ідеологічною базою корейського 
суспільного життя. Саме воно визначило корейські традиційні уявлення про соціаль-
ні функції жінок і чоловіків. Частина вчених дотримується думки, яку ми поділяємо, 
що не слід категорично таврувати корейську конфуціанську культуру за патріар-
хальну гендерну дискримінацію та експлуатацію жінок [Women... 2001, 1–28]. 
Отже, актуальність цієї статті визначається браком досліджень, присвячених ви-
світленню опозиції індивідуалізованої тілесності (незалежно від гендеру особи) та 
конфуціанських соціальних норм у сучасній корейській літературі.
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Мета статті полягає у виявленні специфіки ставлення до тілесності в сучасній 
корейській прозі на матеріалі роману Хан Ґан “Вегетаріанка” в контексті влади ко-
лективу над індивідом у конфуціанському суспільстві.

Поняття про колектив як єдиний антропоморфний організм існувало ще в пито-
мо корейській стародавній культурі, задовго до закріплення офіційного державного 
статусу конфуціанської ідеології. За легендою, Нульджі, правитель давньої корей-
ської держави Сілла (V ст.), порівнював своїх двох братів із власними руками [Lee 
Soyun, Shin Jeongsoo 2018, 230]. У “Пісні Чхойона” (IХ ст.) [A History of Korean Li-
terature 2003, 73] чоловік і дружина також сприймаються мовцем як одне тіло.

Колективна свідомість сучасних корейців сформована в рамках, заданих конфу-
ціанським ученням, яке протягом багатьох століть пропагувало ідеї колективізму, 
уніфікації та взаємопов’язаності всіх членів соціуму. Тому нині корейське суспіль-
ство загалом не можна назвати толерантним до відмінностей та різноманіття інди-
відів. Особи, поведінка або тілесні атрибути яких суперечать нормі й порушують 
культурні закони, і досі підлягають обов’язковій корекції та контролю, а відмова 
дотримуватись норм загрожує їм виключенням із суспільної групи.

Оповідь у романі “Вегетаріанка” починається з опису зовнішності героїні Йонхє 
з погляду її чоловіка. Йонхє з перших рядків представлена читачеві особою, що не 
відповідає уявленням соціуму про жіночність. У неї “суха жовтувата шкіра, вузькі 
очі монголоїдного типу, вилиці трохи виступають; безбарвне, невиразне вбрання, 
неначе вона боїться показати власну індивідуальність”, і “нефарбоване чорне во-
лосся” [한강 2007, 9, 13]. Це означає, що молода жінка ігнорує стандарти краси су-
часної кореянки: не користується косметикою, щоб зволожити й вибілити обличчя, 
не фарбує волосся в модні відтінки, не вдається до популярної в Кореї пластичної 
хірургії, щоб змінити розріз очей та форму обличчя, одягається скромно. Йонхє 
байдуже, чи є вона привабливою для чоловіків, тобто вона, очевидно, не ставить 
собі принципової мети вийти заміж, що є відхиленням від норми у традиційній па-
радигмі.

Чоловік героїні, пан Чон, зізнається, що уникав “стандартних” привабливих жі-
нок, оскільки боявся дістати відмову [한강 2007, 10], однак бажав одружитися, щоб 
не вибиватися з образу пересічної середньої людини, якою все життя себе вважав. 
Тому він не зважає на особливу тілесність Йонхє, навпаки, йому здається, що з жін-
кою, далекою від моди і кокетства, йому буде простіше жити у шлюбі.

І справді, у перші роки після весілля Йонхє намагається сумлінно виконувати всі 
традиційні функції дружини – майстерно готує, допомагає чоловікові збиратися на 
роботу, охоче вступає у фізичну близькість. Однак при цьому помітно, що вона до-
тримується лише зовнішніх формальностей, яких вимагає від неї суспільство, щоб 
бути визнаною нормальною жінкою. Шлюб цієї пари схожий на діловий контракт. 
Йонхє старається уникати чоловіка, коли це тільки можливо, і не веде з ним відвер-
тих бесід. Вона мовчазна, любить усамітнюватися у своїй кімнаті. Пан Чон непра-
вильно тлумачить знаки, які посилає тіло Йонхє. Він трактує мовчазність дружини 
і прагнення відокремитись від нього як відсутність кохання, але водночас і як від-
сутність секретів та прагнень, простоту і звичайність.

Однак насправді Йонхє переживає внутрішній конфлікт, викликаний невідповід-
ністю подружнього життя її уявленням про свободу. Поступово вона доходить ви-
сновку, що традиційне суспільство побудоване на насильстві над особистістю. 
Йонхє починає усвідомлювати, що, вимушено уклавши шлюб без кохання і 
прив’язаності, вони з чоловіком принесли себе в жертву соціальним вимогам, до--
мовившись “споживати” один одного заради виконання обов’язків перед предками. 
Відмова вступати у шлюб і продовжувати рід трактується в конфуціанському світо-
гляді як недотримання ідеалу служіння батькам (кит. 孝, кор. 효), тобто сприймається 
як девіація, а Йонхє і пану Чону бракувало сміливості піти всупереч традиціям.
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Ідея Йонхє про насильницьку сутність суспільного ладу та людського існування 
взагалі візуалізується в кошмарних снах, у яких вона бачить жорстокі вбивства та 
криваве сире м’ясо, а також себе в ролі убивці та хижака, що насолоджується 
кров’ю невинних жертв. Відчуженість у стосунках із чоловіком не дає їй змоги по-
ділитися з ним своїми переживаннями. Йонхе не сподівається на підтримку й розу-
міння від пана Чона і приймає одноосібне рішення стати вегетаріанкою, тобто 
відмовитись від “споживання” інших істот заради власної вигоди.

Вегетаріанство Йонхє викликає сильне занепокоєння в родичів, які висловлюють 
тривогу за її здоров’я і переконують повернутися до вживання м’ясних продуктів, 
відновивши таким чином утрачену колективну ідентичність. Проте під зовнішнім 
тиском Йонхє переходить до ще більш радикальної дієти – живлення сонячним 
світлом. Прагнучи остаточно уникнути необхідності боротися, сперечатися, приму-
шувати і вбивати, Йонхє відстороняється від людства настільки, що поступово по-
чинає ідентифікувати себе як рослину. 

Окремим приводом для хвилювання чоловіка Йонхє стає її відмова від носіння 
бюстгальтера, а згодом і спроби ходити з оголеною верхньою частиною тіла, бо 
непристойний вигляд дружини соромить його перед оточенням, шкодячи його ре-
путації. Небажання героїні носити бюстгальтер та рішення демонструвати оголені 
груди світові не слід спрощено розуміти як вираження протесту проти контролю 
патріархальної культури над жіночим тілом. Показ грудей означає для неї відкрите 
декларування власної антинасильницької позиції. Груди, за філософією Йонхє, – 
єдина частина тіла, нездатна стати зброєю і заподіяти зло іншим істотам: “Я можу 
довіряти лише грудям. Я люблю свої груди. Ними не можна нікого вбити. Руки, 
ноги, зуби, язик, навіть погляд – усе це зброя, здатна вбивати і приносити біль. 
Але тільки не груди. Доки я маю ці круглі груди, зі мною все буде гаразд” [한강 
2007, 43].

Нова тілесність Йонхє, відмова від “покірного тіла” [Ryoo Bo Sun 2016, 22], є 
відразливою для її чоловіка, який дотримується традиційних норм і боїться виходи-
ти за їхні межі, однак приваблює чоловіка її сестри – художника, котрий відчуває 
естетику її рослинного єства. Він розписує оновлене тіло Йонхє квітковими орна-
ментами, виявляючи в такий спосіб підтримку її бажання досягти індивідуальної 
свободи, і вступає з нею в сексуальний зв’язок.

Образ людини-рослини не є оригінальним творчим винаходом Хан Ґан, а радше 
спадком класичної літератури, у якій рослинні образи, частково запозичені з ки-
тайської літературної традиції, посідали важливе місце. Приміром, бамбук симво-
лізував принциповість, сосна – незмінність, польова квітка – скромного і чесного 
ученого-конфуціанця. Образи рослин у численних поезіях та прозових алегоріях 
попередніх епох уособлювали певні чесноти та ідеали. Письменники й досі нерідко 
надихаються скарбами минувшини, і тому рослинні образи залишаються суттєвим 
складником поетики сучасної корейської літератури. Отже, перетворення Йонхє на 
рослину натякає на досягнення нею просвітлення, пізнання істини. Також важли-
во, що рослини безмовні, тому і Йонхє неспроможна на словах донести пізнану 
нею істину до інших. Як і мудреці з класичних творів, Йонхє не нав’язує нікому 
своїх переконань. Відчуваючи від близьких людей неприйняття, вона обирає від-
людництво та мовчання і стає взірцем, із якого кожен з її оточення має самостійно 
зробити висновки.

Хан Ґан не випадково визначає саме вегетаріанство метафорою відходу індивіда 
від колективу. У корейській культурі надзвичайно важливу роль відіграють прийо-
ми їжі, а харчові продукти та страви наділяються символічним значенням. Нещо-
давнє соціокультурне дослідження [Yoo Taebum, Yoon In-Jin 2015] показує, що тілес--
ність вегетаріанців у сучасній Кореї постійно перебуває під контролем спільноти, 
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оскільки присутність за столом стає доказом зв’язку індивіда з групою й визнання 
ним спільних цінностей. Тому вибір особою їжі, відмінної від тієї, яку вживають 
інші члени групи, розглядається як порушення гармонії, як радикальне протистав-
лення себе колективу. Індивід, який конструює тілесність на власний розсуд, не 
узгодивши цей процес із колективним тілом, стає на заваді нормальному функціо-
нуванню соціального організму або навіть становить загрозу для його існування. 
Готовність відмовитися від вегетаріанства, бодай тимчасово, тобто підпорядкувати 
власні прагнення інтересам групи заради підтримання атмосфери солідарності, не-
хтуючи переконаннями і свободою, вважається не просто бажаною стратегією сус-
пільного життя, а навіть моральним обов’язком. Непокірні індивіди, котрі кидають 
виклик суспільству, зазнають сильного соціального тиску.

Так само й на описаному в романі сімейному святі вся розмова зосереджується 
на тому, щоб переконати Йонхє з’їсти щось м’ясне. Вона опирається вербальному 
примусу і врешті накликає на себе фізичне насильство з боку батька: той наказує 
синові та зятю тримати непокірну Йонхє за руки і силоміць пхає шматок м’яса їй 
до рота.

Обурення батька вегетаріанством Йонхє пояснюється не його патріархальним 
деспотизмом, а хвилюваннями за негативні наслідки для її здоров’я, які можуть від-
битися на двох суспільних групах, до яких належить Йонхє, – родині пана Чона та 
її власній.

Річ у тім, що за конфуціанськими догматами тіло особи вважається подарованим 
їй батьками, тобто належить колективу і наділяється соціальними функціями. Воно 
призначається для реалізації обов’язків служіння старшим і тому не може бути мо--
дифіковане людиною на власний розсуд [Kim Eun-Shil 2009, 7–8].

Праведний син мусить належним чином піклуватися про своє здоров’я, не ризи-
кувати даремно життям, адже його хвороба або смерть вплинуть, по-перше, на пси-
хологічний комфорт і добробут батьків (батьки страждатимуть душевно, і їх буде 
нікому підтримати у старості), по-друге, на вже покійних предків (нікому буде здій-
снювати ритуали, які забезпечують померлим спокійне існування в потойбічному 
світі), по-третє, на клан загалом (нікому буде примножувати славу клану, рід обі-
рветься, і всі досягнення предків будуть марними).

Дочка належить до роду чоловіка, і від її здоров’я залежить, чи матиме цей рід 
нащадків, які зможуть виконувати згадані вище функції. На ній також лежить від-
повідальність за виконання домашньої роботи, яка делегується жінкам згідно з 
класичним принципом “відмінності між чоловіками та жінками” (кит. 夫婦有別, 
кор. 부부유별), тобто розподілу обов’язків у подружній парі на “зовнішні” та “внут-
рішні” – відповідно, чоловічі та жіночі.

Тому батько героїні відчуває глибоку особисту провину перед паном Чоном за 
дочку, котра може виявитися неспроможною народити дітей і до того ж ускладнює 
чоловікові повсякденне життя, відмовляючись готувати для нього м’ясні страви, не-
хтуючи, таким чином, обов’язками дружини. Її поведінка шкодить репутації самого 
батька та його клану і загрожує процвітанню роду, до якого належить пан Чон.

Таким чином, роман Хан Ґан “Вегетаріанка”, не обмежуючись лише темою сто-
сунків між статями, торкається широкого спектра універсальних та вічно актуаль-
них проблем людського існування, як-от конфлікт між прагненням зберегти традиції 
і необхідністю соціальної еволюції, вибір між обов’язками перед сім’єю та особис-
тими цінностями, право на свободу думки, звільнення світу від насильства в будь-
яких його формах, відчуження між людьми.

Векторами подальших студій можуть бути більш детальні розвідки щодо теми 
тілесності у класичній корейській літературі та впливу традицій на сучасний літе-
ратурний процес Республіки Корея.
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Ю. А. Ковальчук
Деконструкція традиційної тілесності

в романі Хан Ґан “Вегетаріанка”
У романі південнокорейської письменниці Хан Ґан, лауреатки Міжнародної Букерівської 

премії 2016 року, зображено трансгресію за рамки буденності й повстання молодої жінки 
проти соціального конструювання людського тіла. 

Тлумачення роману дослідниками здебільшого обмежується гендерним та екофемініс-
тичним підходами, проте твір потребує аналізу в ширшому соціокультурному контексті з 
урахуванням тривалого впливу на світогляд корейців конфуціанської традиції, адже гостра 
нетолерантність до тілесних та ідеологічних відмінностей існує в сучасній Кореї внаслідок 
постійного культивування ідей колективізму та наголошування на обов’язках кожної особи 
перед соціальною групою.

У статті показано, що сюжет роману Хан Ґан “Вегетаріанка” засновано на критиці обме-
жень, які накладаються на свободу індивіда засадами конфуціанської системи цінностей, 
котра й досі є фундаментом міжособистісних стосунків у Республіці Корея. Пропонується 
соціокультурне осмислення тілесних трансформацій героїні роману та реакцій її родичів на 
ці зміни з огляду на традиційні конфуціанські категорії ієрархічних стосунків між старши-
ми й молодшими, чітко визначених соціальних ролей і відповідальності кожного індивіда 
перед колективом. 

Героїня роману, Йонхє, переживає глибоку кризу власної ідентичності у зв’язку з непри-
йняттям світу, сповненого різних форм насильства, спрямованих на споживання та 
об’єктивацію заради дотримання законів суворо регламентованого суспільного ладу. Відмо-
ва від м’яса стає першим кроком до звільнення жінки від соціокультурного тиску і приво-
дить її до зустрічі з Іншим усередині власного Я, до творення нової тілесності – вона 
обирає шлях фізичного виснаження, перетворюючись на рослину. Нова тілесність Йонхє 
означає відмову підтримувати образ “нормального” члена соціуму ціною самопожертви та 
“споживання” інших осіб. Неприйняття нею будь-яких форм насильства змушує її мовчати, 
не нав’язуючи нікому власних переконань.

Психологічні та фізичні метаморфози Йонхє сприймаються її оточенням як девіація і 
виклик конфуціанським засадам суспільного життя. Родина прагне повернути героїню до 
конформістської позиції, вимагає узгодити спосіб життя з потребами й очікуваннями колек-
тиву, пожертвувавши особистістю та свободою вибору.

Ключові слова: гендер, корейська література, соціальний контроль, тілесність, Хан Ґан

Ю. А. Ковальчук
Деконструкция традиционной телесности

в романе Хан Ган “Вегетарианка”
Роман южнокорейской писательницы Хан Ган, лауреата Международной Букеровской 

премии 2016 года, изображает трансгрессию за рамки обыденности и восстание молодой 
женщины против социального конструирования человеческого тела.

Трактование романа исследователями главным образом ограничивается гендерным и 
экофеминистическим подходами, однако произведение требует анализа в более широком 
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социокультурном контексте с учетом длительного влияния на мировоззрение корейцев кон-
фуцианской традиции, поскольку острая нетолерантность к телесным и идеологическим 
отличиям существует в современной Корее вследствие постоянного культивирования идей 
коллективизма и акцентирования на долге каждой личности перед социальной группой.

В статье показано, что сюжет романа Хан Ган “Вегетарианка” основан на критике огра-
ничений, налагаемых на свободу индивида принципами конфуцианской системы ценно-
стей, которая и ныне является фундаментом межличностных отношений в Республике 
Корея. Предлагается социокультурное осмысление телесных трансформаций героини рома-
на и реакций ее родственников на эти изменения с точки зрения традиционных конфуциан-
ских категорий иерархических отношений между старшими и младшими, четко заданных 
социальных ролей и ответственности каждого индивида перед коллективом.

Героиня романа, Ёнхе, переживает глубокий кризис собственной идентичности в связи 
с неприятием мира, полного разных форм насилия, направленных на потребление и объек-
тивацию ради соблюдения законов строго регламентированного общественного порядка. 
Отказ от мяса становится первым шагом к освобождению женщины от социокультурного 
давления и приводит ее к встрече с Другим внутри собственного Я, к созданию новой те-
лесности – она выбирает путь физического истощения, превращаясь в растение. Новая те-
лесность Ёнхе означает отказ от поддержания образа “нормального” члена социума ценой 
самопожертвования и “потребления” других людей. Неприятие ею любых форм насилия 
вынуждает ее молчать, не навязывая никому собственных убеждений.

Психологические и физические метаморфозы Ёнхе воспринимаются ее окружением как 
девиация и вызов конфуцианским основам общественной жизни. Семья стремится вернуть 
героиню к конформистской позиции, требует согласовать образ жизни с потребностями и 
ожиданиями коллектива, пожертвовав личностью и свободой выбора.

Ключевые слова: гендер, корейская литература, социальный контроль, телесность, 
Хан Ган
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The article deals with the process of development of the Christian (namely Orthodox) liturgi-
cal terminology as a part of the lexical structure of the Arabic Standard language. The beginnings 
of original Christian literature in Arabic go back to the 8th century. On the one hand, Arabic Chris-
tian vocabulary was influenced by the Aramaic language due to the situation of bilingualism that 
existed for centuries; on the other hand, each Middle Eastern Christian community developed a 
terminological system that reflects some specific features related to the religious traditions, cul-
ture and linguistic history of the region.

The Arabic Christian Orthodox vocabulary has been developed under the strong influence of 
Byzantine tradition. As the 17th–18th centuries manuscripts witness, majority of Church terms 
were Greek loanwords that circulated widely and were in common use among the Arab Orthodox 
(Melkite) community. 

In this paper the ratio of the terms of several thematic groups from the Orthodox liturgical tra-
dition has been analyzed, based on the manuscripts of the period mentioned and contemporary 
editions of the Churches of Antioch and Jerusalem. Within the set of lexemes analyzed here, the 
quantity of Greek loans, Greek and Arabic doublets, as well as contemporary lexical items that 
have undergone some changes or have remained unchanged – if compared with their analogues in 
the manuscript sources – was identified. Comparison of lexical items found in the manuscript 
sources and in the contemporary texts proves that a number of original Greek terms have become 
archaisms and have been replaced with Arabic equivalents. At the same time, as can be observed, 
the majority of the terms used in the Ottoman epoch coincide with those used nowadays. It can be 
concluded that the main part of Arabic Orthodox liturgical terminology was formed in the 
17th century in the period of the Melkite Renaissance, due to the translation and editorial activities 
of the Metropolitan of Aleppo Meletius Karma and his disciples.

Keywords: Arab Christians, Melkites, Melkite Renaissance, Christian vocabulary, liturgical 
terminology, Greek loanwords

Ю. І. Петрова
Християнська богослужбова термінологія в арабській мові: 
становлення та функціонування

На момент арабського завоювання в VII ст. більшість населення Близького Схо-
ду становили християни, які були носіями різних мов (сирійської, грецької, копт-
ської та ін.) і належали до низки конфесій. Спільної арабо-християнської культури 
на Близькому Сході не існувало: з часів арабського завоювання в регіоні розвивали-
ся 5 значною мірою самодостатніх культур етноконфесійних спільнот, причому в 
кожної з них протягом століть література була двомовною або іноді тримовною: у 
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коптів – коптська й арабська, у яковитів, несторіан, маронітів, мелькітів (православ-
них) – сирійська й арабська, у мелькітських авторів, крім того, було поширене зна-
ння грецької. Тісні контакти існували між культурами спільних конфесій, наприклад 
між монофізитськими спільнотами – коптами, ефіопами, сиро-яковитами, вірмена-
ми [Панченко 2001, 153].

Опинившись під ісламським пануванням, близькосхідні християнські спільноти 
неминуче пройшли через процес арабізації (перехід на арабську мову як розмовну, 
літературну та богослужбову), хоча національна мова кожної традиції протягом сто-
літь зберігала певні функції. Найінтенсивніше мовний зсув відбувався в сиро-палес-
тинському регіоні. Вже на поч. VIII ст. арабська мова почала входити в ужиток пра-
вославної (мелькітської) спільноти; про це свідчить знайдений у Дамаску арабо-
мовний фрагмент псалма 78, записаний грецькими літерами, який дійшов до нас із 
тих часів [Noble, Treiger 2014, 21].

Історія оригінальної арабомовної літератури близькосхідних християн бере по-
чаток у VIII ст. У науковій літературі ІХ (рідше – Х) століття вказується як період, у 
який остаточно відбувся перехід на арабську мову в Сирії, Палестині, Іраку та Ниж-
ньому Єгипті [Versteegh 1997, 94–95]. Цей процес торкнувся і сфери церковного 
життя. Серед усіх літургійних традицій найбільш відкритим для мовного зсуву ви-
явився візантійський обряд, зокрема в мелькітській спільноті літургію свт. Іоанна 
Златоуста було повністю арабізовано з ХІ ст. [Dīk 1973, 69], а арабомовна християн-
ська література зародилася у VIII–IX ст. саме в середовищі мелькітів – у палестин-
ських монастирях та синайському монастирі Св. Катерини [Моисеева 2015, 21]. Це 
пояснюється тим, що в дохалкідонських церквах “національна” мова (сирійська або 
коптська) була сакральною мовою богослужіння, статус якої підтримували, навіть 
коли вона вийшла з побутового вжитку, тоді як у православних, зокрема в Палести-
ні, богослужіння з самого початку було двомовним (грецькою та сирійською) і в 
міру втрати мелькітами грецької мови її місце посідала арабська.

У перші два століття історії Арабського халіфату в Сирії існувала ситуація бі-
лінгвізму – арабська мова як соціально престижна стала використовуватися в сус-
пільному житті, а арамейська залишалася розмовною мовою побутової сфери [Retsö 
2006, 178]. Доволі швидкий темп мовного зсуву в сиро-палестинському регіоні по-
рівняно з іншими територіями халіфату пояснюється не останньою чергою тим, що 
інтерференція відбувалася між близькоспорідненими мовами. За свідченнями ман-
дрівників, у XIII ст. сирійські християни спілкувалися між собою арабською і 
лише на письмі використовували сирійську абетку [Семитские языки… 1903, 151]. 
Врешті-решт арамейська стала обмежена християнськими та юдейськими спільно-
тами, які, на відміну від набагато швидше арабізованих мусульман, намагалися збе-
рігати мову як елемент своєї ідентичності.

Вплив арамейської мови на християнський лексикон класичної доби Арабського 
халіфату був вельми значним. Основний шар загальнохристиянської лексики – пе-
реважно семітського походження, з багатьма арамеїзмами: bī‘a ‘церква’ ˂ bi‘tā; al-
Masīḥ ‘Христос’ ˂ mšīḥā; malakūt ‘царство’ ˂ malkūtā; qurbān ‘жертва’ ˂ qurbānā; 
ṣalāa ‘молитва’ ˂ ṣlūṭā; nāqūs ‘дзвін’ ˂ nāqūšā; ṣawm ‘піст’ ˂ ṣawmā. Сюди ж можна 
віднести літургійний термін al-bā‘ūt ‘Велика вечірня першого дня Пасхи’1, який по-
ходить від арамейського слова зі значенням ‘Воскресіння’2. Важливим є той факт, 
що до цього лексичного шару належать не лише іменні форми, а й загальновживані 
дієслова, які міцно адаптувалися в арабській мові, як-от: ṣalab ‘розпинати’ ˂ ṣlab; 
tāb ‘каятися’ ˂ tāb; ğaddafa ‘блюзнити’ ˂ gaddef.

Близькосхідні християни із самого початку вступили в тісний контакт із мусуль-
манами. Втім, якщо Омейяди (661–750) проводили віротерпиму політику, то після 
приходу до влади у 750 р. династії Аббасидів ситуація для немусульманських спіль-
нот значною мірою змінилася. З другого боку, саме на цей період припадає розвиток 
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традиції християнсько-мусульманських релігійних диспутів, які дали поштовх 
становленню відповідного літературного жанру [Noble, Treiger 2014, 23]. Можна 
припустити, що доктринальні поняття християнської віри передавалися араб-
ською передусім на базі семітської лексики, зокрема й тому, що мова богословських 
понять мала бути зрозумілою широкому колу реципієнтів. Тож, розглядаючи істо-
ричний шлях арабомовних християнських спільнот Близького Сходу, слід врахову-
вати взаємодію двох основних чинників – автохтонної церковної традиції і навко-
лишнього соціокультурного середовища мусульманської більшості. Хоча арабо-
мусульманська та арабо-християнська спільноти, роз’єднані доктринально, корис-
тувалися цілковито різними понятійно-термінологічними апаратами [Журавский 
1990, 100], все ж арабо-християнська словесність зазнавала певного впливу з боку 
панівної в регіоні культури – мусульманської.

Певна частина релігійної лексики була запозичена християнами і з мусульман-
ської традиції й тривалий час використовувалася без змін, як свідчить матеріал ру-
кописів XVII ст., наприклад: az-Zabūr ‘Псалтир’3, naṣārā ‘християни’4, ğum‘a ‘тиж-
день’5. Згадаймо також епітети Бога з коранічної традиції та ісламські формули, що 
вживалися в багатьох християнських рукописах після імен праведників Старого За-
повіту, зокрема після імені Адама при наведенні літочислення за візантійським ка-
лендарем (від створення світу): ‘azza wa-ğalla ‘[Бог] Всемогутній і Великий’, Rabb 
al-‘ālamīn ‘Господь світів’, li-’abīnā ’Ādam ‘alayhi ’afḍalu s-salām ‘...отця нашого 
Адама – мир йому!’6. 

Згодом більшість термінів ісламської традиції вийшли з ужитку в арабо-хрис-
тиянському узусі. Втім, є й винятки, які привертають особливу увагу. До них можна 
віднести передусім слово ḥağğ ‘паломництво’, яке традиційно позначає відвіду-
вання мусульманами Мекки у встановлений час (місяць зу-ль-хіджжа) і виконання 
певної послідовності обрядів [Ислам… 1991, 261]. Слід зазначити, що цей термін 
дуже рідко зустрічається в арабо-християнських рукописах османської епохи; для 
позначення паломництва християнами вживалося слово ziyāra (букв. ‘відвідуван-
ня’). Саме такий варіант фігурує в назві анонімного мелькітського твору 30-х рр. 
XVII ст., присвяченого паломництву дамаських християн на Синайський півострів: 
تاملناه هناك اللـه طور سينا وما   Оповідь про відвідування гори Божої Синай і‘ خبر زيارة جبل 
про те, що ми там бачили’ [Balamand… fol. 113r]. У цьому тексті слово ziyāra у 
значенні християнського паломництва зустрічається 6 разів, термін ḥağğ жодного 
разу не використано.

Інший приклад: у щоденнику архідиякона Павла Алеппського (XVII ст.) лексе-
ма ziyāra у значенні ‘паломництво’ зустрічається 47 разів, наприклад: خرج انه   ثم 
-Він вирушив ‘[у паломництво] до монастиря Влади‘ لزيارة دير السيده صيدنايا للتبرك منه
чиці в Сайданаї, аби вклонитися там’ (fol. 8v). Водночас слово ḥağğ використано 
лише двічі:

 Вони [мешканці Молдавії]‘ ويقصدوا عيده الكاين يوم الخميس بعد العنصره من اقصا بالدهم للحج له
сходяться з усіх куточків країни на його [св. Іоанна Сучавського] свято, яке при-
падає на четвер після П’ятдесятниці, аби здійснити до нього паломництво’ 
(fol. 46v);

-Цей монас‘ هذا الدير عندهم بمقام اورشليم والقيامه وكل االثارات المقدسه، كل من حج اليه غفرت خطاياه
тир [Троїце-Сергієва лавра] у них прирівнюється до Єрусалима, [церкви] Воскре-
сіння та всіх святинь, і тому, хто здійснить туди паломництво, будуть прощені 
гріхи’ (fol. 199v).

Втім, на сьогодні ми спостерігаємо тенденцію набагато ширшого використання 
арабомовними християнами терміна ḥağğ у значенні християнського паломництва. 
Здебільшого це стосується неформального мовлення; часто масдар ḥağğ та іменник 
у формі множини ḥuğğāğ ‘паломники’ фігурують у програмах паломницьких поїз-
док, новинах на християнських сайтах тощо.
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Арабо-християнські спільноти в різні історичні епохи переживали як культурне 
пожвавлення, так і занепад. Переломним моментом в історії Близького Сходу стала 
епоха хрестових походів: якщо в ХІ ст. християни ще становили половину населен-
ня Сирії й Палестини, то протягом двох століть вони перетворилися на пригнічені 
етноконфесійні меншини [Панченко 2012, 72]. Наступна – мамлюцька – епоха три-
вала близько трьох століть (з кінця XIII ст.) і для арабомовних етноконфесійних 
меншин стала періодом культурного занепаду з огляду на вкрай несприятливі для 
них соціально-політичні умови [Noble, Treiger 2014, 32]. Водночас слід вказати на 
багатонаціональний характер близькосхідного кліру та чернецтва тих часів, особли-
во в Єрусалимському патріархаті. Греко-арабський білінгвізм і навіть тримовність 
(греко-сирійсько-арабська) були масовим явищем, про що свідчать колофони руко-
писів, які збереглися [Панченко 2012, 84].

За часів багатонаціональної і поліконфесійної Османської імперії завдяки наба-
гато більшій, ніж в епоху мамлюків, віротерпимості влади і системі міллетів хрис-
тияни дістали певну свободу у внутрішньому житті своїх спільнот. Це сприяло 
відродженню літературної творчості арабською мовою в їхньому середовищі, чого 
практично не було в мамлюцький період [Noble, Treiger 2014, 32]. В османську епо-
ху близькосхідні християни та їхні церковні структури вперше за довгі століття 
опинилися в межах однієї держави. Політична стабільність сприяла, з одного боку, 
активізації їхніх взаємовідносин, з другого – пожвавленню зв’язків із зовнішнім 
світом. Протягом перших століть перебування Сирії у складі Османської імперії в 
середовищі близькосхідних православних (а це була на той час основна християн-
ська конфесія) слідом за демографічним вибухом відбулося культурне піднесення, 
яке продемонструвало силу їхньої ідентичності та культурної традиції.

Одним із найзначущіших періодів, у який відбувся помітний сплеск інтелек-
туальної творчості арабомовних православних християн, було XVII ст.; цей фено-
мен зазвичай іменується “мелькітський ренесанс” [Панченко 2016]. З тих часів до 
нас дійшла значна рукописна спадщина, яка дає важливий матеріал для вивчення 
історії арабської мови в середовищі близькосхідних християн; завдяки цим рукопи-
сам можна простежити процес поступової адаптації арабської мови до внутрішньо-
церковних потреб православної спільноти і становлення богослужбової лексики 
арабською мовою.

Звісно, що кожна з вищезгаданих конфесій оперує як загальнохристиянським 
лексиконом, так і особливим шаром лексики, властивим саме їй у галузі догматики, 
літургіки, місцевих звичаїв і т. п. Зокрема, арабо-православна культура склалася на 
основі візантійської традиції, що зумовило значний грецький вплив у середовищі 
мелькітів; це наочно демонструють рукописні пам’ятки “мелькітського ренесансу”. 

Біля витоків арабо-православного культурного відродження стояв митрополит 
Алеппо Мелетій Карма (згодом патріарх Антіохійський Євфимій ІІ) (1572–1635). 
Він прийняв чернецтво в одному з найбільших монастирів православного Сходу – 
лаврі св. Сави Освяченого, яка відігравала важливу культурну роль у близькосхід-
ному православ’ї і традиційно мала інтернаціональний склад насельників. Очевид-
но, саме там майбутній ієрарх, який оволодів грецькою та сирійською мовами, 
усвідомив ізольованість арабомовних християн у межах православного світу і спря-
мував зусилля на її подолання. Нагальну потребу він вбачав у створенні нових якіс-
них перекладів богослужбової літератури арабською мовою на базі стандартних 
грецьких видань, надрукованих у Венеції [Панченко 2008, 426].

Вся діяльність Мелетія Карми була спрямована на долучення мелькітів до ві-
зантійської культурної традиції. Прагнучи до уніфікації богослужбової практики 
східного християнства, ієрарх намагався усунути елементи місцевого сирійського 
обряду, яким відрізнялася Антіохійська церква від решти православних церков. У 
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передмовах до відредагованих ним версій богослужбових книг він зазначав, що до 
такої діяльності його спонукали численні відхилення від оригіналу в богослужбо-
вих текстах. Зокрема, у передмові до Служебника, датованого 1612 р., сказано: 
“Оскільки ці [молитви] були грецькою, православні їх переклали арабською та си-
рійською. Згодом неосвічені переписувачі багато чого змінили, додаючи або видаля-
ючи слова. Коли я, убогий Мелетій, продивився арабські та сирійські рукописи і зві-
рив їх із грецьким оригіналом, то виявив, що вони повні пропусків і змін. Я виправив 
їх якомога точніше за грецьким текстом і переклав арабською шляхом копіткої 
праці, коли був митрополитом Алеппо” [Nassif 2016, 122].

Переклади та редагування богослужбових книг зайняли десятки років; відомо, 
що до 1612 р. Мелетій Карма підготував свої версії Служебника, Синаксаря, Стихи-
раря й Типікона, до 1628 р. – Часослова, до 1633 р. – Евхологія [Панченко 2008, 
426]. Богослужбові книги в його редакції поширилися в середовищі мелькітів у со-
тнях списків і привели до повного відновлення літургійної традиції [Панченко 
2016, 658]. На авторитет митрополита Мелетія Карми вказує той факт, що в назвах 
багатьох арабо-православних богослужбових книг спеціально зазначається, що 
текст наведено в його редакції; це стосується спадщини не лише Антіохійського па-
тріархату, а й Єрусалимського. Наприклад, таку вказівку знаходимо в рукописному 
Часослові XVIII ст., який походить із Палестини [ІР НБУВ, ф. 301, № 338п, fol. 1r]:
كتاب اورولوجيون الصلواث المفروضه في السبعة اوقاة اخرجت من الرومي الي العربي بكٍد وتعب البطريرك 

الحموي افتيميوس لما كان مطران بمدينة حلب 
‘Книга Часослов семи молитов, призначених упродовж дня. Перекладена з грець-

кої на арабську зусиллями і працею патріарха Євфимія аль-Хамаві, коли він був ми-
трополитом Алеппським’.

Продовжувачами справи Мелетія Карми стали його послідовники й учні – пере-
дусім патріархи Антіохійські Євфимій ІІІ і Макарій ІІІ аз-Заїм. Про особистість і 
діяльність останнього добре відомо завдяки детальному щоденнику його подорожі 
країнами Східної Європи (1652–1659), який склав його син і супутник архідиякон 
Павло Алеппський [Путешествие… 2005]. Ця масштабна праця містить найбагат-
ший матеріал для діахронічного дослідження християнської лексики в арабомовно-
му середовищі; цінність її в цьому відношенні полягає ще в тому, що в цьому тексті, 
створеному в жанрі подорожніх нотаток, простежуються особливості реального 
вживання церковної термінології в мелькітському узусі тих часів.

Із твору Павла Алеппського відомо, що під час подорожі патріарха Макарія саме 
грецька мова виступала засобом міжнаціонального спілкування представників пра-
вославних спільнот різних країн. Оскільки вона тривалий час використовувалася у 
православному богослужінні поряд з арабською і з неї активно перекладали хрис-
тиянську літературну спадщину, вона справила певний вплив на “християнську се-
редньоарабську мову”, яка впродовж століть (до поширення друкарства) відігравала 
роль письмового койне в середовищі арабомовних християн. Серед арабо-право-
славного вищого кліру володіння грецькою, принаймні для богослужбових цілей, 
було нормою.

Як відомо, у сфері християнської (особливо православної) термінології в будь-
якій мові наявна значна кількість запозичень із грецької. Не є винятком і арабська 
мова, до християнського лексикону якої увійшли низка грецизмів, іноді в дещо змі-
неній формі:  baṭrakiyya (πατριαρχία) ‘патріархія’, ’amṭūš (μετόχιο) ‘представництво 
(монастиря)’, qillāya (κελί) ‘келія’. Простежимо особливості їхнього функціонуван-
ня на прикладах із рукописних джерел османської епохи та їхню подальшу долю.

Наша вибірка включає ті терміни зі сфери богослужбової православної практи-
ки, які зустрічаються в таких доступних нам джерелах: а) твір Павла Алеппського7 
[Bibliothèque…]; б) Служебник у редакції Мелетія Карми 1612 р., який належав па-
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тріарху Макарію і має його дарчий напис8 [Ιερά μονή...]; в) перше арабомовне дру-
коване видання Часослова [Kitāb al-’Ūrūlūğiyūn… 1702]; г) рукописні богослужбові 
книги XVIII ст.: Часослов [ІР НБУВ, ф. 301, № 338п, № 339п], Октоїх [ІР НБУВ, 
ф. 301, № 353п], Апостол [ІР НБУВ, ф. 301, № 23п], Мінея загальна [ІР НБУВ, 
ф. 74, № 25]. Відібрані терміни було порівняно з їхніми аналогами в сучасних ви-
даннях ХХ–ХХІ ст.: а) Великому Часослові [Kitāb as-Sawā‘ī… 1940]; б) Великому 
Требнику за редакцією єпископа Рафаїла Гававіні [Kitāb al-’Ifhūlūğī… 1955]; в) Ти-
піконі Антіохійської церкви [Dalīl… 2018].

Найбільш раннє з доступних нам джерел – двомовний арабсько-грецький Слу-
жебник [Ιερά μονή...] – містить деякі виголоси тільки грецькою. Зокрема, виголос 
диякона “Благослови, владико” скрізь наведено в оригіналі грецькими літерами 
(Ευλόγησον δέσποτα), у тому числі в арабомовному тексті богослужбових вказівок, 
виділених червоним чорнилом. У першому виданні двомовного арабсько-грецького 
Служебника, надрукованому в монастирі Снагов під Бухарестом у 1701 р., той 
самий грецький вираз транслітеровано вже арабськими літерами: افلوجيصن داسبوطا. 
У тексті щоденника Павла Алеппського грекомовний варіант цього виразу 
دسبوطا دسبوطا або) ابلوجيصن  -фігурує набагато частіше (27 разів), ніж араб (افلوجيصن 
ський аналог يا سيّد  Згодом переважну більшість таких грецьких .(рази 2) بارك 
вкраплень було арабізовано, зокрема у Великому Требнику [Kitāb al-’Ifhūlūğī… 
1955] згаданий виголос скрізь наведено в арабському перекладі: بارك يا سيّد.

Для порівняльного аналізу нами виокремлено 145 термінів зі сфери богослужбо-
вого життя Православної церкви, які фігурують і в згаданих джерелах османської 
епохи, і в сучасних виданнях. Їх можна поділити на 5 тематичних груп і вказати на 
кількість грецизмів, грецьких та арабських дублетів, а також сучасних лексем, які 
зазнали змін порівняно з їхніми аналогами в рукописних джерелах і які залишили-
ся незмінними:

1. Назви церковних служб, їхніх складових та молитов (30 одиниць):

Грецизми (24)

السينابتي
األكتاني

التريصاجيون
رفع الباناجيا

< Συναπτή
< Εκτενής [ικεσία]
< Τρισάγιον 
< Παναγία

‘ектенія’
‘ектенія’
‘Трисвяте’
‘чин піднесення Панагії’

Дублети (3)
أكاتيستن/ خدمة المديح

أغربنية / صالة الخبزات الخمس
إيصودن / دخول

< Ακάθιστος
< Αγρυπνία
< Είσοδος

‘акафіст’
‘літія’
‘вхід’ (літургійний)

Заміни (14)

اإلسبارينون ← صالة الغروب
األورترن ← صالة سحر

األناسطاسيس ← قّداس الفصح
أجيازموس ← تقديس الماء
ليطانيا ← تطواف / زياح

البرويجيازمانا ←  القدسات السابق تقديسها

< Εσπερινός
< Όρθρος
< Ανάστασις
< Αγιασμός
< Λιτανεία
< Προηγιασμένα

‘вечірня’
‘утреня’
‘Пасхальна служба’
‘освячення води’
‘хресна хода’
‘[літургія] Напередосвя-
чених Дарів’

Без змін (13) باراكليسي
القّداس اإللهي

< Παράκληση ‘молебний канон’
‘Божественна літургія’

2. Назви богослужбових книг і терміни гімнографії (39 одиниць):

Грецизми (38)

السنكسار
الميناون
بروكيمين

أودية

< Συναξάριον
< Μηναίον
< Προκείμενον
< Ωδή

‘Синаксар’
‘Мінея’
‘прокімен’
‘пісня’ (канону)

Дублети (9)
الماكارزمي / التطويبات

أكسيوس / مستحّق
دكصولوجيا / مجدلة

< Μακαρισμοί
< Άξιος 
< Δοξολογία

‘блаженні’
‘Аксіос!’ (виголос)
‘[Велике] славослов’я’
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Заміни (3) كتاب األبركسيس ← سفر أعمال الرسل
الزبور ← كتاب المزامير

< Πράξεις ‘Діяння апостолів’
‘Псалтир’

Без змін (27)
صالة المطالبسي

أفشين
أنتيفونا

< Μετάληψη
< Ευχή
< Αντίφωνο

‘правило до причастя’
‘молитва’
‘антифон’

Привертає увагу той факт, що в цій групі практично всі терміни є грецизмами, 
деякі з них мали й арабський дублет. Окрему групу становлять інципіти молитов 
(початкові слова, якими називають відомі піснеспіви, тропарі тощо), що фігурують 
у богослужбових вказівках Типікону. У творі Павла Алеппського майже всі інципі-
ти молитов наведено грецькою мовою арабськими літерами: استين  Άξιον >  اكسيون 
εστίν ‘Достойно є…’; باصا بنوئي < Πάσα πνοή ‘Всяка душа…’; اين ايورداني < Έν Ιορδάνη 
‘У Йордані…’ та ін. Наразі ці вирази, як правило, арабізовані, за окремими винят-
ками (найбільш поширений і загальновідомий – це скорочене позначення короткого 
славослов’я “Слава… і нині” в богослужбових книгах та молитовниках через грець-
кий варіант: ذوكصا... كانين < Δόξα... και νυν) [Dalīl… 2018, 17].

3. Терміни, пов’язані з приміщенням храму (15 одиниць):

Грецизми (8)
قونسطاس  / أيقونسطاس

نرتكس
الكاثدرا

< Εικονοστάσιο
< Νάρθηκας
< [Άνω] καθέδρα

‘іконостас’
‘нартекс’
‘горнє місце’

Заміни (4)
بولياالون ← ثريا
أنبلن ← أمبون

صومعة النواقيس ← جرسية

< Πολυέλαιος
< Άμβωνας

‘панікадило’
‘амвон’
‘дзвіниця’

Без змін (11)
المائدة المقّدسة
الباب الملوكي

هيكل

‘Престол’
‘царські врата’
‘вівтар’

4. Назви священницьких риз (12 одиниць):

Грецизми (8)
بطراشيل
أفلونية

أموفورن

< Επιτραχήλιο
 < Φαιλόνι
< Ωμοφόριο

‘єпитрахиль’
‘фелонь’
‘омофор’

У цій групі термінів не спостерігається лексичних замін; можна вказати лише 
на витіснення арабським словом تاج (букв. ‘корона’) грецизму ميترا ‘митра’ (для 
цього поняття функціонували обидва дублети в рукописах), а також на незначні 
фонетичні варіювання: أموفورن/ أموفوري ‘омофор’ у рукописах vs. أموفوريون у сучасно-
му написанні.

5. Назви літургійного начиння (22 одиниці):

Грецизми (10)
تريكاري

قنديل
أنديمنسي

< Τρικήριο
< Κανδήλι
< Αντιμήνσιο

‘трикирій’
‘лампада’
‘антимінс’

Дублети (1) بخور/ الدن ‘ладан’

Заміни (3) أنديدارا ← بروتي
قراية ← منضدة اإلنجيل

< Αντίδωρο
< Αναλόγιο 

‘антидор’
‘аналой’

Без змін (18)
مبخرة
شمعدان
كأس

‘кадило’
‘підсвічник’
‘потир’



Християнська богослужбова термінологія в арабській мові...

The World of the Orient, 2019, № 3                                                                                          61

6. Терміни на позначення церковних посад (27 одиниць):

Грецизми (20)
إكليسيارشيس

أكسرخس
أرشمندريت

< Εκκλησιάρχης
< Έξαρχος
< Αρχιμανδρίτης

‘еклесіарх’
‘екзарх’
‘архімандрит’

Дублети (2) أناغنسط / قارئ
أرشيذياكون/ رئيس الشمامسة

< Αναγνώστης
< Αρχιδιάκονος

‘анагност / читець’
‘архідиякон’

Заміни (3)
أرشيابيسكوبس ←  رئيس الكهنة
بروطودياكوس ←  أّول الشمامسة
ماغس أيكونومس ← مدبّر عظيم

< Αρχιεπίσκοπος
< Πρωτοδιάκονος
< Μέγας οικονόμος

‘архієпископ’
‘протодиякон’
‘великий економ’

Без змін (17) بطريرك/ بطرك
أسقف

< Πατριάρχης
< Επίσκοπος

‘патріарх’
‘єпископ’

За результатами підрахунків можна побачити, що більшість лексичних варіантів 
османської епохи збігаються із сучасними варіантами. Співвідношення проаналізо-
ваних термінів можна підсумувати у вигляді таблиці:

тематична група Загальна 
кількість грецизми не зазнали 

змін
Церковні служби, їхні складові та молитви 30 24 13

Богослужбові книги, терміни гімнографії 39 38 27

Терміни, пов’язані з приміщенням храму 15 8 11

Священницькі ризи 12 8 11

Літургійне начиння 22 10 18

Церковні посади 27 20 17

разом 145 108 97

Для 15 термінів із нашої вибірки досі функціонують арабський і грецький дубле-
ти – здебільшого це терміни гімнографії й богослужбових вказівок. 27 термінів з 
османських часів витіснено іншими аналогами – це передусім назви богослужінь та 
їхніх частин і поодинокі випадки з решти тематичних груп; більшість із витіснених 
термінів становлять грецизми, а також кілька архаїзмів семітського походження. Ін-
коли можна спостерігати і зворотний процес – деякі нові грецизми надходять до 
арабо-християнського лексикону, наприклад термін lītūrğīyā (< Λειτουργεία ‘літур-
гія’), який відсутній у рукописі Павла Алеппського і джерелах османського періоду. 
У значенні ‘літургія’ традиційно використовується слово семітського походження 
quddās, а в неологізму lītūrğīyā спостерігається розширення значення, і він викорис-
товується найчастіше для позначення богослужіння в цілому, а не асоціюється лише 
з основним видом церковної служби.

Формальна (морфологічна) адаптація грецизмів, які наявні або входили раніше 
до арабо-християнського лексикону, виявляється передусім у прийнятті арабської 
форми множини – як правильної із закінченням жіночого роду -āt , так і ламаної (в 
окремих випадках можливі обидві варіанти, якщо дозволяє структура слова):

Правильна множина مطانية ← مطانيات
صاكو ← صاكوات

< Μετάνοια
< Σάκκος 

‘земний поклін’
‘саккос’

Ламана множина قنداق ← قناديق
أفشين ← أفاشين

< Κοντάκιο
< Ευχή 

‘кондак’
‘молитва’

Обидві форми إرموس ← إرموسات / أراميس < Ειρμός ‘ірмос’
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З другого боку, низка грецизмів, які збереглися і до сьогодні, належать до мор-
фологічно неадаптованої лексики, оскільки запозичені в готовій формі множини: 
 Μαρτυρικά (тропарі > المارتيريكا ;’Προηγιασμένα ‘Напередосвячені Дари > البرويجياسمينا
мученикам); المكارزمي < Μακαρισμοί ‘блаженні’ (Заповіді блаженства з тропарями)9. 
До сьогодні зустрічаються варіації між адаптованою формою з арабським закінчен-
ням множини і неадаптованою грецькою формою множини середнього роду: 
 ;Ευλογητάρια ‘благословенні’ (вид тропарів Воскресінню)10 > أفلوجيطاريا .vs أفلوجيطاريات
-Τυπικά ‘зображальні (псалми)’11. Привертає увагу приклад запози > التبيكا .vs التبيكات
чення грецького слова у формі родового відмінка (Διακαινησίμου) у словосполучен-
ні الدياكينيسيمو  ,Великодній тиждень’; цей варіант, який наразі є архаїзмом12‘ جمعة 
зустрічається в тексті Павла Алеппського та богослужбових текстах османської 
епохи.

Утворення дієслів від грецьких основ, як свідчить аналізована лексика, було не-
продуктивним – у сфері богослужбової термінології нами знайдено лише два ви-
падки:

а) архаїзм qandala від лексеми κανδήλι ‘лампада’. З тексту щоденника Павла 
Алеппського, у якому це дієслово зустрічається 8 разів, можна зробити висновок, 
що у слововжитку XVII ст. воно означало ‘помазувати святим єлеєм’:
منه  البطاركه  وتقندلوا  عادتنا،  زيت حسب  قنديل  مع  البطرك  سيدنا  امرهم  ما  القديس حسب  ايقونة  ثم وضعوا 

وقندلوا الملك والملكه
‘Потім вони винесли ікону святого, за вказівкою нашого владики патріарха, ра-

зом із лампадою з олією, як прийнято у нас. Патріархи помазалися нею і помазали 
царя й царицю’ [fol. 231v].

У цьому ж архаїчному значенні в рукописі Павла Алеппського зустрічаємо й 
іменник qindīl (який наразі означає лише ‘лампада’), коли йдеться про таїнство єлео-
помазання під час перебування автора у Волощині:

ويوم االربعآ الكبيره عملوا للبيك قنديل اي مطران البلد مع رئيسا الدياره الخواص حسب عادته
‘У Велику середу митрополит країни разом з ігуменами монастирів звершили 

для господаря [службу] єлеопомазання за звичаєм’ [fol. 56v];
б) дієслово šarṭana ‘висвячувати (у священний сан)’ (від χειροτονώ з таким са-

мим значенням), яке увійшло до арабо-християнського лексикону й міцно адапту-
валося в ньому; наразі це дієслово, від якого утворені деривати за арабськими мо-
делями (šarṭana / šaraṭūniyya ‘висвячення; хіротонія’), функціонує паралельно з 
арабським еквівалентом rasama (масдар risāma). У творі Павла Алеппського термін 
грецького походження šarṭana зустрічається 17 разів у формі дієслова і 46 разів у 
формі масдара, тоді як дієслово rasama в церковному контексті використано лише 
3 рази – у значенні хіротесії або призначення на посаду, наприклад:

وفي هذا اليوم رسم شماس آنغنسط لكاتبه الفقير
‘У той день він висвятив убогого автора цих рядків в іподиякона-анагноста’ 

[fol. 7v].
Проаналізовані грецизми у складі богослужбової термінології належать до адап-

тованих екзотизмів в арабській мові. Як правило, це безеквівалентна лексика, зна-
чна частина якої в інших мовах також передається через запозичення. На матеріалі 
арабських рукописів можна побачити, що у процесі її запозичення орієнтувалися на 
усну фонетичну норму, оскільки в багатьох випадках спостерігається відтворення 
типової риси новогрецької фонетики – одзвінчення глухого [т] після [н] і глухого [с] 
перед [м]: قنداق qundāq < κοντάκιο ‘кондак’; أجيازمس ’agiyāzmus < αγιασμός ‘освячення 
води’. У рукописах зустрічаються також варіації, які вказують на те, що відтворю-
вали як письмовий варіант через транслітерацію, так і усний варіант з уподібнен-
ням глухого приголосного дзвінкому: البرويجياسمانا al-brūyīgīyāsmānā / البرويجيازمانا 
al-brūyīgīyāzmānā < Προηγιασμένα ‘Напередосвячені Дари’; أنتيفونا ’antīfūnā / أنديفونا 
’andīfūnā < αντίφωνο ‘антифон’.
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Наразі можна спостерігати, що в разі наявності дублетів – грецизму-архаїзму та 
арабського еквівалента – у богослужбових текстах часто наводяться обидва варіан-
ти через сполучник أو ‘або’ чи даються додаткові пояснення, наприклад:

باألغربنية  المعروفة  خبزات  الخمس  صالة  كانت   Якщо служиться літія13, відома як‘ ...إذا 
aġribniyya14…’ [Kitāb al-’Ifhūlūğī… 1955];

صرخت») إليك  رب  »يا  تعني  يونانية  (لفظة  اككركصا  كيريه  على   Псалми на Kīrīye‘ المزامير 
‘ikikrakṣā (грецький вираз, що означає “Господи, я закликав до Тебе”)’15.

Якщо в попередні століття грецизми являли собою регулярні засвоєні запозичен-
ня в арабо-християнському лексиконі (про це свідчить їхня наявність у богослуж-
бових книгах, особливо у друкованих виданнях османської епохи), то в сучасних 
публікаціях Антіохійської церкви деякі з них наводяться у примітках або окремих 
списках з поясненнями як довідкова інформація. Очевидно, таким чином видавці 
(редактори, катехізатори та ін.) прагнуть до того, щоб подібна лексика як важлива 
частина візантійської спадщини не була забута арабомовними православними хрис-
тиянами.

Отже, можна зробити висновок, що основна частина арабомовної православної 
богослужбової лексики у вузькоспеціальному значенні сформувалася в період 
“мелькітського ренесансу”, вочевидь, завдяки перекладацьким та редакторським 
зусиллям митрополита Мелетія Карми. Порівняльний аналіз лексичних одиниць, 
представлених у рукописних джерелах та в сучасних текстах, свідчить, що певна 
кількість грецизмів перейшли до розряду архаїзмів і були витіснені арабськими від-
повідниками. Водночас, можна констатувати, що більшість богослужбових термінів 
османської епохи збігаються із сучасними варіантами.

1 Крім вказаного значення, раніше термін bā‘ūt означав також ‘хресна хода’, згідно зі що-
денником Павла Алеппського (XVII ст.), у якому автор неодноразово пояснює грецизм ليطانيا 
(λιτανεία) з аналогічним значенням через слово باعوث або вживає останнє окремо, напри-
клад: وخرجنا بعد القداس بباعوث ‘Після літургії ми вийшли хресною ходою’ (fol. 214v) (тут і далі 
приклади наведено за паризьким рукописом Arabe 6016).

2 У мусульманській традиції, на відміну від християнської, арабське дієслово ba‘ata та-
кож має значення ‘воскрешати’.

3 Цей коранічний термін фігурує, зокрема, у назві Псалтиря XVII ст. із зібрання Інститу-
ту східних рукописів РАН (рукопис А 187), яка містить також і ісламську формулу після 
імені пророка Давида: كتاب زبور داوود النبي عليه افضل السالم ‘Книга псалмів Давида пророка – мир 
йому!’ [Факсимильное издание… 2005, fol. 1r].

4 Вважається, що термін naṣārā (букв.: ‘назареї’), який використовується в Корані 14 ра-
зів на позначення християн [Steenbrink 2016, 200], походить від юдео-християнської тради-
ції, яка відкидала месіанство Христа. Звідти термін був сприйнятий мусульманською 
традицією, у якій він позначає християн загалом і християн Сходу зокрема [Ислам… 1991, 
189]. Раніше цей термін використовувався і християнами – зокрема, у щоденнику архідия-
кона Павла Алеппського, за нашими підрахунками, він фігурує 34 рази. Водночас в арабо-
християнському узусі спостерігається переважання терміна masīḥiyyūn – у творі Павла 
Алеппського він зустрічається 111 разів. Приблизно з поч. ХХ ст. арабомовні християни 
використовують для самоідентифікації лише термін masīḥiyyūn (відносний прикметник від 
al-Masīḥ ‘Христос’), сприймаючи варіант naṣārā як той, що має негативні конотації та при-
низливий відтінок.

5 Назва священного для мусульман дня тижня позначала також тиждень у цілому. При-
вертає увагу той факт, що у щоденнику Павла Алеппського в такому вжитку фігурує саме 
слово ğum‘a, тоді як сучасний аналог – слово ’usbū‘ – фактично відсутній, наприклад: 
 У четвер Сирної седмиці’ (fol. 35v). У значенні ‘тиждень’ слово‘ ويوم الخميس من جمعة مرفع الجبن
ğum‘a досі використовується в сирійському діалекті арабської мови.
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6 Зазначимо, що в київському списку рукопису “Подорож патріарха Макарія Антіохій-
ського” зазначену формулу після імені Адама свідомо додано пізнішим переписувачем там, 
де вона відсутня в оригіналі [Путешествие… 2015, 222].

7 Кількісні підрахунки на матеріалі твору Павла Алеппського здійснено за попередньою 
версією критичного видання, яке готується нами в межах спільного з Румунською акаде-
мією наукового проєкту.

8 Висловлюємо вдячність д-ру Шарбелю Нассіфу (Лейденський університет) за надання 
фотокопії цього рукопису, який зберігається в бібліотеці Ватопедського монастиря на Афоні.

9 Поряд із цим терміном наразі використовується арабський еквівалент at-taṭwībāt.
10 У сучасних виданнях зустрічається також калька арабською at-tabrīkāt.
11 Наразі зустрічається також арабський еквівалент ar-rusūm.
12 Сучасний еквівалент –’usbū‘ at-tağdīdāt (букв. ‘тиждень оновлень’).
13 Букв.: ‘служба п’яти хлібів’.
14 Термін αγρυπνία, який у слов’янській традиції відповідає поняттю ‘всенощне бдіння’, 

в арабо-християнських джерелах мав два значення: а) літія (з освяченням хлібів на всенощ-
ному бдінні); б) всенощне бдіння. В останньому значенні він зустрічається рідше; Павло 
Алеппський використовував для цього також термін سهرانة (букв. ‘бдіння’), який у сучасно-
му слововжитку має форму سهرانية.

15 Приклад взято з тексту служби вечірні П’ятдесятниці на офіційній сторінці Антіохій-
ського патріархату (https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/posts/714004145369968/).
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Ю. І. Петрова
Християнська богослужбова термінологія в арабській мові:

становлення та функціонування
У статті розглядається процес становлення шару християнської (зокрема православної) 

богослужбової термінології в лексичній структурі арабської літературної мови. Історія ори-
гінальної арабомовної літератури бере початок з VIII ст. З одного боку, арабо-християнський 
лексикон зазнав значного впливу з боку арамейської мови завдяки ситуації білінгвізму, яка 
існувала протягом багатьох століть, з другого – у термінологічній системі кожної з близь-
косхідних християнських традицій відображені певні відмінності, пов’язані з релігійними 
реаліями, культурою і мовною історією регіону.

Арабо-православний лексикон формувався під міцним впливом візантійської традиції. 
Як свідчить матеріал рукописів XVII–XVIII ст., на той час більшість церковних термінів яв-
ляли собою грецькі запозичення і належали до загальновживаної в межах арабо-православ-
ної (мелькітської) спільноти лексики. 

У публікації проаналізовано співвідношення термінів православної богослужбової тра-
диції кількох тематичних груп, наявних у рукописах зазначеного періоду, та їхніх аналогів у 
сучасних виданнях Антіохійської та Єрусалимської церков. У межах представленої вибірки 
виявлено кількість грецизмів, грецьких та арабських дублетів, а також сучасних лексичних 
одиниць, які зазнали змін порівняно з їхніми аналогами в рукописних джерелах або зали-
шилися незмінними. Порівняльний аналіз свідчить, що певна кількість грецизмів перейшли 
до розряду архаїзмів і були витіснені арабськими еквівалентами. Водночас можна констату-
вати, що більшість термінів османської епохи збігаються з уживаними наразі варіантами. 
Можна зробити висновок, що основа арабомовної богослужбової православної термінології 
склалася в XVII ст. в період “мелькітського ренесансу” завдяки перекладацькій і редактор-
ській діяльності Алеппського митрополита Мелетія Карми та його послідовників.

ключові слова: араби-християни, мелькіти, мелькітський ренесанс, християнська лекси-
ка, богослужбова термінологія, грецизми

Ю. И. Петрова
Христианская богослужебная терминология в арабском языке:

становление и функционирование
В статье рассматривается процесс становления пласта христианской (в частности право-

славной) богослужебной терминологии в лексической структуре арабского литературного 
языка. История оригинальной арабоязычной литературы восходит к VIII в. С одной сторо-
ны, арабо-христианский лексикон испытал значительное влияние со стороны арамейского 
языка благодаря ситуации билингвизма, которая существовала в течение многих веков, с 
другой – в терминологической системе каждой из ближневосточных христианских тради-
ций отражены определенные различия, связанные с религиозными реалиями, культурой и 
языковой историей региона.

Арабо-православный лексикон формировался под мощным влиянием византийской тра-
диции. Как показывает материал рукописей XVII–XVIII вв., в то время большинство цер-
ковных терминов представляли собой греческие заимствования и принадлежали к обще-
употребительной в пределах арабо-православной (мелькитской) общины лексики. 
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В публикации проанализировано соотношение терминов православной богослужебной 
традиции нескольких тематических групп, имеющихся в рукописях указанного периода, и 
их аналогов в современных изданиях Антиохийской и Иерусалимской церквей. В рамках 
представленной выборки выявлено количество грецизмов, греческих и арабских дублетов, 
а также современных лексических единиц, претерпевших изменения по сравнению с их 
аналогами в рукописных источниках либо оставшихся без изменений. Сравнительный ана-
лиз показывает, что определенное количество грецизмов перешли в разряд архаизмов и 
были вытеснены арабскими эквивалентами. В то же время можно констатировать, что 
большинство терминов османской эпохи совпадают с ныне функционирующими варианта-
ми. Можно сделать вывод, что основа арабоязычной богослужебной православной терми-
нологии сложилась в XVII в. в период “мелькитского ренессанса” благодаря переводче-
ской и редакторской деятельности Алеппского митрополита Мелетия Кармы и его 
последователей.

ключевые слова: арабы-христиане, мелькиты, мелькитский ренессанс, христианская 
лексика, богослужебная терминология, грецизмы
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This publication presents the Ukrainian translation of the sixth and seventh chapters of 
Bhagavadgita, composed perhaps in the 1st or 2nd century CE that is the most famous of the Hindu 
Scriptures.

The sixth chapter is titled Yoga of Self-Control. According to the Indian commentary tradition, 
this chapter is the end of the First Part of the Bhagavadgita – The Section on the Action (karma-
kāṇḍa). The first verses once again emphasize the superiority of internal detachment over external 
renunciation. The text calls a person to emancipate himself by his own self; and not degrade him-
self; for he himself is his friend as well as his enemy. Five verses briefly describe the meditation 
technique. Krishna is proclaimed as the highest object of meditation. In the chapter necessary 
conditions for doing Yoga are listed. One of these requirements is the rejection of extremes in diet 
and in other aspects of life. Through persistent practice, the yogi achieves highest happiness. This 
separation from assumed union with pain is called Yoga. 

The seventh chapter is titled Yoga of Knowledge and Realization. The Section on Worship 
(upāsanā-kāṇḍa), which also consists of six chapters, begins from there. From the beginning of 
the chapter it is postulated that the highest perfection is realization of Krishna. He is the Source of 
spirit and matter, the Master of Maya or Illusion. Everything is permeated by Him like rows of 
gems are strung on the thread. His worshipers can realize Him even at the hour of death.

The concepts and realities considered in these chapters are explained by the translator in notes, 
with quotations from the Mahabharata, as well as by citing the Rigveda, Vedanta Sutras, Yoga 
Sutras, Laws of Manu, Arthashastra, Samkhya Karika, Upanishads, Puranas and other classical 
texts of Hinduism.

Keywords: Bhagavadgita, Hinduism, India, Mahabharata, meditation, religion, Sanskrit, trans-
lation, yoga

БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 6–7 /
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ 

Продовжуємо публікацію перекладу найвідомішої священної книги індусів – 
“Бгаґавадґіти”. Цей номер журналу містить глави 6–7, які перекладалася із сан-
скритського тексту критичного видання шостої книги “Магабгарати”1 [The Ma-
habharata… 1947]. (Глави 1–5 див. у п’яти попередніх номерах журналу). Інші 
фрагменти “Магабгарати”, процитовані в примітках, перекладалися з відкоректо-
ваного санскритського тексту, який теж базується на цьому виданні2. Санскритська 
термінологія передана згідно з рекомендаціями, викладеними в статті “Практична 
транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 
2018].

ПЕРЕКЛАДИ
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Шоста й сьома глави написані віршовим розміром шлока (śloka): два рядки по 
шістнадцять складів, розбиті цезурою навпіл. У шостої глави є альтернативна на-
зва: “Медитативна йоґа” (dhyāna-yoga). Згідно з індійською коментаторською тра-
дицією цією главою закінчується перша частина “Бгаґавадґіти” – “Розділ про дію” 
(karma-kāṇḍa). Ямуначар’я (X ст.), який, імовірно, першим розділив “Бгаґавадґіту” 
на три частини по шість глав, стисло передаючи зміст пам’ятки, зазначає: “У шос-
тій [главі] йдеться про практику (abhyāsa) йоґи, чотири різновиди йоґів3, засоби 
(sādhana) йоґи, досягнення (siddhi) [адептів] йоґи, вищий стан єднання з Я (svayo--
ga)” [Yāmuna’s Gītārthasṁgraha 1968].

Перший вірш шостої глави вкотре наголошує на пріоритеті внутрішнього над 
зовнішнім. У вірші 2.42 звучала критика на адресу тих, хто задоволений лише бук-
вою Вед. У вірші 3.6 жорстко критикується той, хто утримується від матеріальних 
усолод, але не позбувся думок про них, – він “одурив себе” й “зветься удавальни-
ком”. У четвертій і п’ятій главах (наприклад, у віршах 4.20 і 5.13) робився наголос 
на відмові від прив’язаності до плодів діяльності. І вірш 6.1 теж твердить, що по-
справжньому зрікся світу той, виконує належні дії не заради насолоди їхнім пло-
дом, а не той, хто, полишивши сім’ю і ставши жебручим ченцем (saṁnyāsin), фор-
мально дотримується заборон на діяльність, властиву сімейним людям. Прикладом 
внутрішнього зречення в Індії зазвичай називають згаданого в третій главі царя 
Джанаку, який стверджував, що, навіть якби згоріла вся його столиця, він нічого не 
втратив би, бо насправді йому у світі нічого не належить. Це висловлювання повто-
рюється в різних главах “Магабгарати” тричі (див. примітку до вірша 3.20), що свід-
чить про те, наскільки важливим воно було для авторів давньоіндійського епосу. 

У віршах 2–4 свобода від матеріальних бажань названа необхідною якістю до-
сконалого йоґа. Третій вірш пояснює, що зовнішні дії необхідні переважно для 
йоґа-початківця.

Шостий вірш потужно закликає людину бути собі другом, а не ворогом, тобто 
жити задля спасіння душі, а не керуватися тваринними інстинктами. 

Вірші 7–9 описують досконалого йоґа, якого ніщо не може вивести з рівноваги.
У віршах 10–14 стисло описується техніка медитації (dhyāna). Також названі не-

обхідні умови: заняття в безлюдному місці, дотримання целібату (brahmacarya) 
тощо. Вищим об’єктом медитації Кришна називає себе. 

Вірш 16 застерігає від крайнощів: переїдати погано, але й виснажувати себе без-
перервним голодуванням теж недобре. Те саме стосується і сну. Натомість той, хто 
впорядкував харчування і відпочинок, сон і неспання та свою діяльність, може за 
допомогою йоґи довести свою свідомість до такого стану, коли вона буде схожою 
на рівне полум’я, яке не мерехтить у безвітрому місці. Такий йоґ позбувається 
страждань і пізнає найвище щастя. Вірш 23 пояснює, що цей розрив зв’язку зі 
стражданням і називається станом йоґи. Після опису цієї заманливої перспективи 
далі, у віршах 24–26, рекомендується займатись йоґою наполегливо, заспокоювати 
розум і не впадати в розпач, якщо з’являються сторонні думки, – “через що б не 
відхилявся неспокійний, нестійкий розум, слід, виявивши твердість волі, повертати 
його в Атман” (26). І тоді йоґу буде “найвище” та “нескінченне” щастя. Він буде ба-
чити в усіх істотах Єдиний Дух і бачити всіх істот у Єдиному. Вірші 30–31 ототож-
нюють це Єдине з Кришною.

Вірш 32 називає найкращим йоґом того, для кого тілесні насолода й страждання 
однаково байдужі.

У віршах 33–34 Арджуна висловлює сумніви стосовно можливості досягти ви-
щеописаної мети: адже розум неспокійний, несамовитий, сильний та впертий, і 
втримати його так само важко, як вітер. Кришна погоджується, що завдання не з 
легких, але запевняє, що належною практикою з ним можна впоратися. Однак 
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Арджуну не полишають сумніви, і він запитує (у віршах 37–39): що буде, якщо, по-
займавшись певний час йоґою, потім охолонути до неї, не встигши досягти доско-
налості? Чи не залишиться така людина ні з чим, позбавивши себе тілесних усолод 
і не здобувши духовного щастя? Кришна заспокоює Арджуну обіцянками переваг у 
посмертному існуванні: такий йоґ-невдаха потрапляє в рай, а потім народжується 
на землі в комфортних умовах, а якщо дуже поталанить – у родині “мудрих йоґів”, 
де захоплюється, навіть мимоволі, колишньою духовною практикою.

У віршах 44–46 стверджується, що навіть той, хто лише прагне пізнати йоґу, вже 
перевершує Веди, а справжній йоґ досягає найвищого становища, бо йоґ вищий за 
аскетів, вчених і ритуалістів.

Останній вірш шостої глави орієнтує на поклоніння Кришні – бо шанувальник 
Кришни “найзосередженіший” (див. примітку 21) з усіх йоґів.

Сьомою главою починається друга шістка (ṣaṭka) глав – “Розділ про поклоніння 
[Всевишньому]” (upāsanā-kāṇḍa). Назва сьомої глави – “Йоґа знання і розпізнання” 
(jñāna-vijñāna-yoga). Терміни jñāna (“знання”) й vijñāna (“розпізнання”) зазвичай ін-
терпретуються як теоретичне (“книжне”) знання (про душу) і знання-усвідомлення. 
Однак іноді слово jñāna розуміють як “духовне знання”, а vijñāna – як “знання про 
матеріальні речі”. У деяких виданнях назва сьомої глави коротша: “Йоґа-знання” 
(jñāna-yoga).

У першому вірші Кришна обіцяє, що Арджуна може пізнати його, займаючись 
йоґою. А вже в наступному анонсовано, що після здобуття того знання, про яке роз-
повість Кришна, не залишиться нічого, що потрібно було б осягати. 

Третій вірш констатує, що переважна більшість людей не цікавляться самовдос-
коналенням. Але також зазначається, що навіть з тих, хто досяг у цьому успіху, на-
вряд чи хтось насправді знає Кришну. Таким чином, постулюється, що пізнання 
Кришни є найвищою досконалістю.

Четвертий вірш перелічує вісім (із 24, котрі розглядаються системою санкх’я) 
елементів матеріального світу. Далі Кришна пояснює, що це його нижча природа, а 
вища, якою “підтримується Всесвіт”, – це душа. Кожна народжена істота має мате-
ріальне тіло й душу. А Кришна, вищого від якого нікого немає, є джерелом всього і 
його кінцем. У сьомому вірші Кришна каже, що все нанизано на нього, немов пер-
ли на нитку4. У віршах 8–11 наводяться приклади: Кришна – смак води, сяйво сон-
ця й місяця і т. д.

У віршах 13–14 йдеться про майю (всесвітню ілюзію), яку важко подолати. Але з 
нею можна впоратися, звернувшись до її господаря (Кришни).

Вірші 15–19 перелічують чотири категорії людей, яким не дано звернутися до 
Кришни, і чотири категорії тих, хто звертається до нього. З останніх Кришна виді-
ляє мудрого.

У наступних віршах ідеться про конкурентів Кришни, тобто про інші божества. 
Ми не бачимо прямого засудження поклоніння їм. Навіть більше – Кришна каже: 
“Який би образ не побажав шанувати з вірою бгакт, Я даю йому ту непохитну віру”. 
І шанувальник того чи іншого божества отримує те, що просить у нього, – але на-
справді прохання виконує Кришна. Проте той плід “таких недоумкуватих” є мину-
щим. Та й після смерті шанувальники інших божеств потрапляють до них, а не до 
Кришни.

Починаючи з 24-го вірша, пояснюється, що через майю істоти перебувають в 
омані, і тому “світ дурнів” не знає ненародженого, вічного всевідця Кришну.

Тим, хто прагне спасіння від старості й смерті, останні три вірші ставлять у при-
клад “добродійних людей”, які “покінчили з гріхом і вільні від омани дихотомії” і 
тому поклоняються Кришні. Вони бачать усе правильно й пізнають Кришну – якщо 
не за життя, то хоча б у смертний час.
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ГЛАВА 6: ЙОҐА САМОКОНТРОЛЮ
Господь сказав: 
1 – Хто виконує належні дії не заради насолоди5 їхнім плодом6, той і санньясін, і 

йоґ – а не той, хто не запалює [священного] вогню7 й відмовився від [обрядової] 
дії8.

2 Те, що називають зреченням9, знай, Пандаво, як йоґу10, бо без зречення жадань 
ніхто не стає йоґом.

3 Сказано, що для мудреця, який прагне досягти йоґи, засобом є діяльність; ска-
зано, що для того, хто досяг йоґи, засобом є умиротворіння11.

4 Коли той, хто зрікся всіх жадань, не прив’язується ні до об’єктів чуття, ані до 
дій, тоді кажуть, що він досяг йоґи.

5 Нехай піднесе себе12 Атманом13, нехай не спрямовує себе до деградації, бо 
[кожний] сам собі друг і сам собі ворог14.

6 У того, хто Атманом здолав себе, [йоґо] “я” – друг, але в неатмічного [його] “я” 
залишається ворожим, як ворог15.

7 У холоді і спеці16, у насолоді і стражданні, а також у почестях і в приниженні17 
вище Я супокійного, який здолав себе, занурене в самадгі18.

8 Удоволеного19 знанням і розпізнанням непохитного йоґа, який переміг чуття і 
для кого однакові грудка глини, камінь і золото20, називають зосередженим21.

9 Хто однаково ставиться22 до друзів, союзників, ворогів, байдужих, нейтраль-
них, одіозних, близьких, а також до праведних і грішних, той вирізняється23 [як ви-
датна людина].

10 Нехай йоґ на самоті постійно зосереджує розум24, перебуваючи в безлюдному 
місці25, приборкавши думки26, без очікувань27 і власництва28.

11 Влаштувавши собі в чистому місці29 стійке сидіння, не дуже високе30 й не над-
то низьке31, покрите травою кушя32, шкурою33 [чорної антилопи] й тканиною, 

12 примостившись там на сидінні34, нехай той, хто приборкав думки35 й діяль-
ність чуттів, сконцентрувавши розум, займається йоґою, щоб очистити себе36.

13 Тримаючи тулуб, шию і голову прямо й нерухомо, зосередивши погляд на 
кінчику носа37, не бігаючи очима туди й сюди,

14 спокійний і безстрашний38, стійкий в обітниці брагмачар’ї39, з приборканим 
розумом, занурений свідомістю в Мене нехай перебуває в зосередженні на Мені як 
на Вищій [Сутності]40.

15 Йоґ з угамованим розумом, приборкуючи себе так завжди41, досягає42 в Мені 
спокою, вищої нірвани43. 

16 Але, Арджуно, йоґа не для того, хто переїдає або зовсім не їсть44, і не для 
того, хто звик довго спати або не спати45.

17 Для тих, хто впорядкував харчування і відпочинок, упорядкував активну діяль-
ність, упорядкував сон і неспання, йоґа стає знищувачем страждань.

18 Коли приборкана свідомість утверджується в Атмані, тоді не схильний до всіх 
усолод називається зосередженим.

19 “Як не мерехтить каганець у безвітрому місці”46, – це порівняння стосується 
йоґа з приборканими думками, який здійснює йоґу Атмана. 

20 Коли заспокоюється думка, зупинена47 практикою йоґи, і коли той, хто завдя-
ки Атману бачить Атман48, удовольняється в Атмані49,

21 [тоді] він пізнає найвище щастя50 – те, яке над чуттями й сприймається розу-
мом; утвердившись у якому не відхиляються від Істини;

22 здобувши яке розуміють, що немає більшого надбання; утвердженого в якому 
не може похитнути навіть сильне страждання.

23 Слід знати, що цей розрив зв’язку зі стражданням називається “йоґа”. Вона 
повинна практикуватися з рішучістю і без зневіри51.
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24 До решти відкинувши всі бажання, породжені жаданням52, усебічно прибор-
кавши розумом сукупність чуттів,

25 нехай [йоґ] за допомогою твердо встановленого інтелекту потроху-троху упо-
коїться; зануривши розум в Атман, нехай не думає ні про що [інше].

26 Через що б не відхилявся неспокійний, нестійкий розум, слід, виявивши твер-
дість волі, повертати53 його в Атман.

27 До безгрішного йоґа, який заспокоїв розум, угамував пристрасті й занурився 
в Брагман, приходить найвище щастя54.

28 Вільний від гріха йоґ, приборкуючи так себе завжди, легко здобуває нескін-
ченне щастя55 дотику до Брагмана.

29 Усюди бачачи Одне56, той [йоґ], чий розум зосереджений йоґою, бачить Атман 
у всіх істотах і всіх істот – в Атмані57.

30 Я не пропадаю для того, хто бачить Мене скрізь і все бачить у Мені58, і він не 
пропадає для Мене59.

31 Хто, утвердившись у єдності60, поклоняється Мені – [Тому], хто перебуває в 
усіх істотах, – той йоґ живе в Мені, хоч би й був цілком зайнятий справами61.

32 Арджуно, найвищим вважається той йоґ, який через порівняння з Атманом 
бачить усе – чи насолоду, чи страждання – як однакове62. 

Арджуна сказав: 
33 Мадгусудано63, через хиткість [розуму]64 я не бачу міцної основи для цієї 

йоґи, яку Ти назвав урівноваженістю65.
34 Кришно, адже розум неспокійний, несамовитий, сильний та впертий; утрима-

ти його, я думаю, так само важко, як вітер66.
Господь сказав:
35 – Магабагу67, розум, безсумнівно, неспокійний і важкокерований, але, Каунтеє68, 

його можна приборкати за допомогою духовної практики й безпристрасності69.
36 Я вважаю, що для тих, чий розум не упокорений, йоґа важкодосяжна, але ці-

леспрямована [людина] з приборканим розумом може досягти її, використовуючи 
[належні] засоби.

Арджуна сказав:
37 – Кришно, яким шляхом іде наділений вірою неподвижник, який не досяг до-

сконалості70 в йозі, а його серце71 відвернулося від йоґи?
38 Міцнорукий72 [Кришно], чи не зникає позбавлений обох [альтернатив]73 наче 

розірвана хмара74 – нестійкий, який помиляється щодо шляху Брагмана?
39 Кришно, розвій без залишку цей мій сумнів – адже, крім Тебе, немає нікого, 

хто може розвіяти цей сумнів.
Господь сказав:
40 Партхо75, він не гине ні тут, [на землі], ані там, [у посмертному існуванні]76, 

бо, лю́бий, нікому з тих, хто робить добро, не випадає лихий шлях.
41 Досягнувши світів праведників і проживши там незліченні роки, той, хто від-

ступив від йоґи, народжується в домі добродійних77 і заможних78.
42 Або він з’являється на світ у родині мудрих йоґів, однак у цьому світі здобути 

таке народження важче79. 
43 Там, Курунандано80, він відновлює свою надбану в попередньому втіленні 

спорідненість із мудрістю і знову прагне досконалості.
44 Він захоплюється, навіть мимоволі, колишньою духовною практикою; навіть 

той, хто [поки лише] прагне пізнати йоґу, перевершує Веди81.
45 А йоґ, який свідомо докладає зусилля, очистився від гріхів, за багато втілень82 

досяг досконалості, іде до Вищої Мети83. 
46 Йоґ вищий за аскетів; вважається навіть, що він вищий за вчених. І йоґ вищий 

за ритуаліста84. Тому, Арджуно, будь йоґом85. 
47 А з усіх йоґів найзосередженішим Я вважаю того вірянина, який поклоняється 

Мені своїм внутрішнім Я, зануреним у Мене86.
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ГЛАВА 7. ЙОҐА ЗНАННЯ І РОЗПІЗНАННЯ
Господь сказав: 
1 – Почуй, Партхо, як, займаючись йоґою, прив’язавшись розумом до Мене й 

знайшовши в Мені опору, ти, безсумнівно, цілком пізнаєш Мене.
2 Я вичерпно87 розповім тобі про знання з розпізнанням – про те, з осягненням 

якого88 не залишається нічого, що потрібно осягати89.
3 З тисяч людей навряд чи хтось прагне досконалості90; з тих, хто прагне й досяг 

успіху, навряд чи хтось насправді знає91 Мене92. 
4 Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та его – це Моя матеріальна 

природа, розділена на вісім частин93.
5 Це нижча природа, але, Магабагу, дізнайся про іншу Мою природу – вищу, що 

складається з живих істот94, – якою підтримується Всесвіт.
6 Знай: усі істоти народжені в цьому [поєднанні природ]95. А Я – джерело всього 

Всесвіту і його кінець96.
7 Дгананджає97, немає нічого вищого за Мене98. Усе99 нанизано на Мене, немов 

перли на нитку100. 
8 Каунтеє, Я смак води, сяйво сонця і місяця101, склад Ом102 у всіх Ведах, звук в 

ефірі103, мужність104 у людях,
9 і чистий запах землі, і сяйво вогню105, життя всіх істот і аскеза аскетів.
10 Партхо, знай Мене як вічне сім’я106 всіх істот. Я мудрість мудрих і доблесть 

доблесних107.
11 Я сила сильних, вільна від потягу до усолод108, і, о найкращий з нащадків 

Бгарати, бажання в істотах, що не суперечить дгармі109.
12 Знай, що всі стани буття – саттвóві, раджасóві й тамасóві110 – вийшли з 

Мене111. Але Я не в них – вони в Мені.
13 Увесь оцей Усесвіт, введений в оману цими станами буття в ґунах, не знає 

Мене112 – вищого за них113, вічного. 
14 Адже важкооборна ця Моя божественна майя, що складається з ґун. Але ті, 

хто звертається до Мене, долають114 цю майю115.
15 До Мене не звертаються лиходії, дýрні116, найгірші з людей117, позбавлені зна-

ння майєю, підлеглі демонічному118 стану буття119.
16 Арджуно, Мені поклоняються чотири типи120 доброчесних людей: ті, хто 

страждає, прагне знань121, шукає користі, і мудрі, – о найкращий з нащадків 
Бгарати.

17 З них вирізняється мудрий, постійно зосереджений122, відданий Єдиному, – бо 
дуже дорогий Я мудрому й він дорогий Мені123.

18 Усі вони шляхетні, але вважається, що мудрий – Моє Я, бо він, зосереджений, 
перебуває в Мені – Найвищій Меті.

19 Після багатьох втілень мудрий звертається до Мене, [усвідомивши]: 
“Васудева124 – це Все”. Рідко зустрічається125 така велика душа126.

20 Обмежені своєю природою люди, чиє знання вкрадене тими чи іншими ба-
жаннями, звертаються до інших божеств, дотримуючись тих чи інших обітниць.

21 Який би образ не побажав шанувати з вірою бгакт, Я даю йому ту непохитну 
віру.

22 Наділений цією вірою, він старанно поклоняється йому й дістає бажане, про-
те [насправді] воно дається Мною127.

23 Але минущим є той плід таких недоумкуватих128. Ті, хто офірує богам, ідуть 
до богів, проте Мої бгакти йдуть до Мене129.

24 Нерозумні, які не знають130 Мого неперевершеного та вічного вищого буття, 
вважають, що Я, невиявлений131, став виявленим132.

25 Оточений своєю йоґа-майєю, Я відкритий не для всіх. Цей світ дурнів133 не 
знає Мене – ненародженого, вічного134.
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26 Арджуно, Я знаю тих істот, які живуть нині, а також тих, котрі вже пішли [з 
життя], і тих, які будуть, але Мене не знає ніхто135.

27 Парантапо136, засліплені дихотомією137, породженою бажаннями й відразою138, 
усі істоти у створеному світі впадають в оману, нащадку Бгарати.

28 Але добродійні люди, які покінчили з гріхом і вільні від омани дихотомії139, 
поклоняються Мені, тверді в обітницях.

29 Хто прагне спасіння від старості й смерті, ті, знайшовши опору140 в Мені, по-
вністю пізнають Брагман, адг’ятму141 й усю діяльність142.

30 Хто пізнає Мене в Адгібгуті143, Адгідайві144 та Адгіяджні145 – ті [йоґи] із зосе-
редженою свідомістю пізнаю́ть Мене навіть у смертний час146.

1 Слід мати на увазі, що нумерація віршів у різних виданнях не завжди збігається: у кри-
тичному виданні глави розбито на вірші з двох рядків, тоді як в інших виданнях зустріча-
ються вірші з трьох рядків або одновірш.

2 The electronic text of the Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo 
Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based 
in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s 
agreement. http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html

3 Рамануджа стверджує, що про чотири типи йоґів ідеться у віршах 29–32.
4 Цікаво, що це твердження дуже нагадує слова Ісуса з апокрифічного “Євангелія від 

Фоми” (81): “Я – світло, котре на всіх. Я – усе: усе вийшло з Мене, і усе повернулося до 
Мене. Розрубай дерево – Я там; підніми камінь, і ти знайдеш Мене там”.

5 “Тому завжди роби те, що треба робити, без прив’язаності, бо, діючи без прив’язаності, 
людина досягає Вищої [Сутності]” (Бгаґавадґіта 6.1).

6 “Відмовившись від плоду діяльності, зосереджений здобуває непорушний спокій” 
(Бгаґавадґіта 5.12).

7 “Закони Ману” (6.43) наказують санньясіну (жебручому ченцю) “не мати вогню і жит-
ла”. Схожі приписи стосуються і лісових відлюдників: “Помістивши, як приписано (yathā 
vidhi), священні (vaitāna) вогні в себе, хай буде бездомним (aniketa) відлюдником (muni) без 
вогню” (Закони Ману 6.25).

8 “[Обов’язок] мандрівного ченця (parivrājaka) – приборкання чуттів, припинення діяль-
ності, відсутність власності, неспілкування з людьми, обітниця жебрацтва (bhaikṣa-vrata), 
життя в лісі в різних місцях, чистота зовнішня і внутрішня” (Артхашястра 1.3.12).

Словом kriya (від √kṛ/kar – “робити”) у широкому значенні може бути названа будь-яка 
дія, але найчастіше під крією розуміється проведення обрядів. Так, сьомий розділ десятої 
книги “Падма-пурани”, який має назву “Сутність обрядової йоґи” (kriya-yoga-sara), радить 
поклонятися Вішну не абстрактною медитацією (dhyana), а молитвами й жертовними обря-
дами. У сімнадцятій главі першої книги “Шіва-пурани” крія-йоґ, котрий бере участь у свя-
щенних обрядах (кріях), зарахований до нижчого розряду йоґів, вищими за кого є тапо-йоґ, 
який вправляється в аскезі, і джапа-йог, що постійно повторює мантру [The Śiva Puraṇā 
2002, 108, 117]. У хатха-йозі кріями називаються техніки очищення організму. Патанджалі в 
“Йоґа-сутрах” (2.1) визначає крія-йоґу як аскезу (tapas), вивчення Вед (svādhyāya) і відда-
ність Всевишньому (īśvara-praṇidhāna).

9 “Той назавжди зрікся [мирського], хто не ненавидить і не бажає, хто поза дихотомією. 
Він легко вивільняється від пут” (Бгаґавадґіта 5.3).

10 Про йоґу див. також 2.48, 2.50, 6.23, 6.32, 6.47, 12.6, 12.14.
11 Пояснення коментаторів зводяться до того, що правильні зовнішні дії готують прибіч-

ника йоґи до медитації, яка заспокоює свідомість, а “завдяки спокою свідомості він знищує 
“добру” й недобру карму; заспокоївшись, перебуваючи в Атмані, він відчуває нескінченну 
радість” (Майтрі-упанішада 6.20). Автор “В’яса бгаш’ї” (3.51) стверджує, що є чотири типи 
йоґів: “З них до першого [належить йоґ], який цілком присвятив себе практиці [йоґи]… До 
четвертого [типу належить] той, хто вийшов за межі всього, що треба культивувати. Єдина 
його мета – розчинення (pratisarga) свідомості”. 
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12 Займенником себе перекладено санскритське ātman. Рамануджа розуміє тут це слово 
як розум (manas) [Van Buitenen 1968, 92]. У віршах 5–6 слово ātman повторюється в різних 
відмінках і значеннях тринадцять разів. 

13 Пор.: “Знаючи так того, хто вищий за інтелект, укріпивши себе Атманом, знищ, Ар-
джуно, важкооборного супротивника в подобі бажання” (Бгаґавадґіта 3.43).

14 “Як ти не розумієш, [що] ворог перебуває у твоєму тілі, [що це] ти!” (Магабгарата 
14.11.5c). “Що з того, що тобі, каральнику ворогів (ariṁdama), вже довелося битися з 
Дроною і Бгішмою! На черзі та битва, у якій бере участь лише розум. Тому, найкращий з 
нащадків Бгарати, ти маєш приготуватися до [цієї] битви, вивільнитися своїми діями [з 
лабетів матерії], [вийти] за межі [навіть] вищих з виявлених форм! У цій битві, що на 
черзі, воюють без підтримки, без родичів, не стрілами – лише Атманом” (Магабгарата 
14.12.11–12).

15 Українське прислів’я твердить: “Нема гіршого ворога, як дурний розум”. “Брагмабінду-
упанішада” (2–4) уточнює: “Звісно, розум є причиною поневолення і спасіння людей. 
Сказано, що [розум], скерований на матерію (viṣayā-sakta), [веде] до поневолення; [розум, 
що] поза матерією, – до спасіння… Коли [людина], котра позбулася прив’язаності до мате-
рії і тримає розум у серці (hṛd), виходить у стан, позамежний розуму (unmani-bhāva), тоді – 
це той найвищий рівень”.

16 Холод і спека згадані також у віршах 2.14 і 12.18.
17 Про почесті і приниження ідеться також у 12.18 і 14.25. “Хай не радіє, діставши по-

честі, і не засмучується, пізнавши приниження” (Магабгарата 1.85.25).
18 Словами “занурене в самадгі” передано санскритський термін samāhita (дослівно “зі-

бране”, “зосереджене”). У восьмиланковій йозі Патаньджалі термін samādhi (“зібрання до-
купи”) використовується для позначення найвищого психічного щабля, досягнення якого є 
метою практики йоґи. Словосполученням “вище Я” перекладене санскритське param-
ātman. Рамануджа пояснює, що тут ідеться про індивідуальну душу (pratyag-ātman), але 
пропонує також альтернативне тлумачення (допустиме завдяки вільному порядку слів у 
санскритських реченнях): ātmā param samāhitaḥ – “[його] Я глибоко занурене в самадгі”.

19 “Завдяки вдоволенню – здобуття неперевершеного (anuttama) щастя” (Йоґа-сутри 
2.42).

20 “Для них однакові грудка глини, камінь і золото, їхній інтелект не прив’язаний до по-
чинань задля досягнення трьох цілей [мирського існування] (ками, артхи, дгарми), вони од-
наково ставляться до друзів, ворогів і нейтральних” (Магабгарата 12.185.3B). “Бачачи, що 
істоти (praja) зазнають страждання (vedanārta), він однаково ставиться до грудки глини, ка-
меня і золота” (Магабгарата 12.232.31).

21 Словом зосереджений тут умовно перекладений санскритський термін yukta, який має 
також багато інших значень, наприклад: “возз’єднаний”, “йоґ”, “побожний”, “стриманий”.

22 “Цей світ переважно такий, що люди ласкаві по змозі (śakti-peśala), але лише святі ми-
лосерді, навіть коли випало мати діло з недругом” (Магабгарата 3.281.35). У п’ятій главі 
(вірш 46) другої книги “Магабгарати” мудрець Нарада, відвідавши Юдгіштхіру, запитує 
його: “Володарю землі, чи однаково й без підозр (nābhiśaṅkya) ти ставишся до всіх на зем-
лі, немов мати й батько?” Про однакове ставлення ідеться також у віршах 9.29, 12.18, 14.25.

23 Дієслово viśiṣyate (“вирізняється”) вжито також у віршах 3.7 і 5.2. Деякі перекладачі 
читають не viśiṣyate, а vimucyate (“вивільняється”).

24 Словом “розум” тут перекладено санскритське ātman.
25 “Усамітнившись у безлюдному місці, хай завжди міркує про добре для душі, бо, роз-

мірковуючи на самоті, він здобуває найвище благо (paraṁ śreya)” (Закони Ману 4.258).
26 Слово yata-cittātman (“той, хто приборкав думки”) ужито також у вірші 4.21.
27 Про відсутність очікувань було сказано у віршах 3.30 і 4.21. 
28 Відсутність власництва (aparigraha) згадується також у віршах 4.21 і 18.53. У “Йоґа-

сутрах” (2.30) це одна з п’яти складових першого щабля (yama) восьмиланкової йоґи.
29 “На рівному, чистому, вільному від камінців, вогню, піску (vālikā) [місці], у прихистку, 

який своїми звуками, водою тощо приємний розуму (manonukūla) та не дратує око; у прихо-
ваному, захищеному від вітру прихистку хай займається [йоґою]” (Шветашватара-упані-
шада 2.10).

30 Не дуже високе – щоб не травмуватися, випадково впавши з нього під час трансу.
31 Не надто низьке – достатнє для захисту від вогкості, комах і плазунів.
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32 Kuśa – священна трава (Poa cynosuroides) з довгими гострими стеблами, яка є необхід-
ним компонентом багатьох обрядів індуїзму.

33 Обстоюючи принцип ненасильства, індійські коментатори стверджують, що в давнину 
йоґи користувалися шкурами тварин, які загинули або померли природною смертю. Словом 
ajina може називатися також шкура тигра.

34 “[Медитувати слід] сидячи – внаслідок можливості. І внаслідок [особливостей] меди-
тації” (Веданта-сутри 4.1.7–8). (Тобто особливістю медитації є те, що, як вважається, у неї 
легше зануритися сидячи).

35 “При зачинених брамах усіх [чуттів], стійкому перебуванні в розумі, зосередженні ро-
зуму на одному здобувається Вище Те” (Магабгарата 12.198.6).

36 “Щоб очистити себе, йоґи, відкинувши прив’язаність, здійснюють дії лише тілом, 
[котре поєднане з] чуттями, розумом та інтелектом” (Бгаґавадґіта 5.11).

37 Погляд на кінчик носа – йоґічна техніка nās(ik)āgra-dṛṣṭi. Парамаганса Йоґананда, по-
силаючись на свого ґуру, Юктешвара Ґiрі, твердить, що nāsikāgra – це не нижній, а верхній 
кінець носа, тобто його основа (міжбрів’я) [Йогананда Парамаханса 2008]. Саме про зосе-
редження на міжбрів’ї йдеться у вірші 5.27.

Шянкара в “Апарокша-анубгуті” (116–117) висловлюється про механічну фіксацію по-
гляду критично: “Зробивши своє бачення повним знання (jñānamayī), бачать, що весь світ 
(jagat) – це Брагман. Такий погляд найкращий (paramodārā) – а не погляд на кінчик носа. 
Або слід дивитися туди, де немає проміжку між тим, хто споглядає (draṣtar), тим, що спо-
глядається (darśana), і спогляданням (dṛśya), а не на кінчик носа”. 

38 “Кім пізнаний цей… Атман – живий Владар (īśāna) минулого й майбутнього, той біль-
ше не боїться (vijugupsate)” (Катха-упанішада 2.1.5).

39 Обітниця брагмачар’ї – обітниця утримання від сексу, яку дають послушники (брагма-
чарі). “Нехай завжди спить сам, ніколи не випорскує сімені; адже якщо він самохіть випор-
скує сім’я, він порушує обітницю (vrata)” (Закони Ману 2.180). У більш широкому сенсі під 
брагмачар’єю розуміється не тільки целібат, а й інші вимоги до учня, наприклад: “Нехай 
двічінароджений, який дістав посвяту (upanayana), до завершення учнівства (samāvartana) 
приносить хмиз для вогню, збирає милостиню, спить на землі й робить щось корисне для 
ґуру” (Закони Ману 2.108). «Хай учень завжди слухається вчителя, прагне навчання (svād-
hyāya) і старанно дотримується чистоти. Хай не зазнається і не сердиться. Це перший ща--
бель брагмачар’ї. Хай догоджає вчителю – навіть [ціною] свого життя і майна – ділом, 
словами, думками. Це називають другим щаблем. Хай ставиться до дружини вчителя так, 
як до самого вчителя. Хай буде люб’язним і виконує її доручення. Це називають третім ща-
блем. Хай без винагороди вчителеві мудрий (prājña) [учень] не каже: “Я і так [багато] ро-
блю [для нього]!” Хай не говорить цього й не думає так. Це четвертий щабель брагмачар’ї» 
(Магабгарата 5.44.8–11).

40 Фраза “нехай перебуває в зосередженні на Мені як на Вищій [Сутності]” (yukta āsita-
mat-paraḥ) вже прозвучала у вірші 2:61. Слово mat-para зустрічається також у віршах 9.34, 
12.6 та 18:57 (а mat-parama – у 11.55 та 12.20).

41 Слова yuñjann evaṁ sadātmānaṁ yogī (“йоґ, який приборкує себе так завжди”) повто-
рюються у вірші 6.28.

42 Дієслово adhigacchati (“досягає”) зустрічається також у віршах 2.64, 2.71, 3.4, 4.39, 5.6, 
5.24, 6.15, 14.19, 18.49.

43 На відміну від буддизму, в індуїзмі слово nirvāṇa не має суто негативного значення 
“згасання”.

44 “Не слід зовсім не їсти або їсти надмірно… Треба їсти помірно” (Магабгарата 
12.261.25). “Нехай їсть помірно, [лише] заради підтримки життя” (Магабгарата 14.46.20). 
“Не слід їсти занадто багато, надто рано або занадто пізно, їсти ввечері, якщо [достатньо] 
поїв уранці” (Закони Ману 4.62). У “Ануґіті” сказано, що людині шкодить, якщо вона “то 
занадто багато їсть, то зовсім не їсть” (Магабгарата 14.17.9).

45 “…Нехай дотримується середини. Це найвище очищення на стадії життя мандрівного 
ченця (parivrājaka)” (Магабгарата 12.269.16). Ця поміркованість близька до “середнього 
шляху” Будди.

46 «Мудрі (manīṣin) кажуть: “Як у безвітрому місці каганець, наповнений олією, горить 
орієнтованим угору полум’ям, що не мерехтить, – так [медитує] зосереджений (yukta)”» 
(Магабгарата 12.304.19). “Як у безвітрому місці запалений каганець – таким бачиться він 
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(йоґ): немерехтливий, непорушний, [орієнтований] угору, без відхилень убік (tiryaggati)” 
(Магабгарата 12.294.18). “Відкинувши [поділ на] медитацію (dhyāna) і того, хто медитує 
(dhyātar), зосередившись на одному (ekagocara) – як каганець, що стоїть у безвітрому міс-
ці, – досягають самадгі” (Пайнгала-упанішада 3.2). “Ознака того, хто досяг прозорої [свідо-
мості]: [він] наче удоволений, котрий солодко спить; [його] розум горить без мерехтіння, 
наче каганець у безвітрому місці” (Магабгарата 12.238.11).

47 Слово niruddha (“зупинена”) є одним з термінів йоґи Патаньджалі. У “В’яса-бгаш’ї” 
(1.1) сказано: “Йога – це самадгі. Воно є властивістю (dharma) свідомості на всіх її рівнях. 
Рівні свідомості: перебіглива, тупа, довільно спрямована, скерована на одне, зупинена 
(niruddha)”.

48 «[Чуття], починаючи зі слуху, свій [Атман] не бачать. Їх бачить усевідна [душа], котра 
бачить усе (sarvadarśin) і знає “поле” (kṣetrajña), завдяки Атману [бачить] свій Атман» 
(Магабгарата 12.196.5). “Хто в усіх істотах завдяки Атману бачить так Атман, той, одна-
ково ставлячись до всього, іде вищим шляхом у Брагман” (Закони Ману 12.125).

49 Також можна перекласти “удовольняється в собі”. Ще один варіант перекладу: “Завдя-
ки Атману бачить у собі Атман і удовольняється”.

50 У віршах 21–22 перераховуються відмінності вищого щастя від швидкоплинних радо-
щів (capala-sukha), на зміну яким неминуче приходять страждання (duḥkha). У 5.21 це щас-
тя названо невичерпним (akṣaya), у 6.28 – нескінченним (atyanta), а в 14.27 – винятковим, 
абсолютним (ekāntika).

“Хто, знищивши бажання, занурився (samāhita) у Вищу Сутність, за тим усюди йде щас-
тя, що подібне місяцю, [який дарує відпочинок від денної спеки]. Нещастя мудреця… роз-
сіюється щастям, як темрява – світлом” (Магабгарата 12.243.19–20).

51 Прочитавши nirviṇṇa-cetasā (замість ’nirviṇṇa-cetasā), можна зрозуміти це словосполу-
чення як “з відразою [до всього мирського]” (а не “без зневіри”). Якщо віднести складне 
слово nirviṇṇa-cetasā до типу bahuvrīhi (а не karmadhāraya), тоді треба перекласти “Вона по-
винна практикуватися з рішучістю тим, чия свідомість не зневірена”.

52 “Бажання” (або “об’єкт бажання”) – kāma; “жадання” – saṁkalpa. Ці ж терміни вико-
ристані у вірші 4.19.

53 “Нехай знавець медитативної йоґи (dhyāna-yogavit) знову сконцентрує його медита-
цією – без відчаю, заздрощів, смутку й сонноти” (Магабгарата 12.188.14).

54 “Хто прозирнув усередину себе й черпає щастя і радість всередині, той йоґ, який зану-
рився в Брагман, досягає брагма-нірвани” (Бгаґавадґіта 5.24).

55 “Розум далеко заходить, багато блукає, складається з бажань і сумнівів. У кого розум 
добре приборканий, той щасливий тут і після смерті” (Магабгарата 12.187.36).

56 Усюди бачачи Одне – sama-darśana. У вірші 5.18 ужите подібне складне слово sama-
darśin (“той, хто однаково дивиться”; “неупереджений, безсторонній”).

57 Перший рядок (sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani) цього санскритського 
вірша є також першим рядком десятого вірша “Кайвалья-упанішади”: “Хто бачить Атман у 
всіх істотах і всіх істот – в Атмані, той прямує до Вищого Брагмана [лише цим], [а] не 
іншим способом (hetu)”. Трохи видозмінений рядок (sarva-bhūteṣu cātmānaṁ sarva-bhūtāni 
cātmani) є і в “Законах Ману” (12.91): “Хто бачить Атман у всіх істотах і всіх істот – в 
Атмані, офірує Атману, той досягає самовладства (svārājya)”. 

Пор.: “Хто бачить Всевишнього Господа, котрий нарівно перебуває в усіх істотах, не-
вмирущого в тлінному, той [насправді] бачить” (Бгаґавадґіта 13.27). “Господь перебуває в 
серцях усіх істот…” (Бгаґавадґіта 18.61).

58 Про перебування всього в Кришні див. також вірші 11.7, 11.13, 11.15, 13.13.
59 “Хто бачить усіх істот в Атмані й Атман – в усіх істотах, той більше не боїться” (Ішя-

упанішада).
60 “Хто, утвердившись у єдності (ekāntitvaṁ samāsthitāḥ), думає про Нього у світі, [здо-

буток] тих ще більший, ніж у тих, [про кого сказано раніше]: вони в Нього входять” (Ма-
габгарата 12.321.42).

61 Слова sarvathā vartamāno ’pi (“хоч би й був цілком зайнятий справами”) повторюються 
у вірші 13.23. Можливий також інший варіант перекладу: “Живе в Мені незалежно від сво-
го способу життя”. 

“Задоволений тим, що доля дала, піднесений над дихотомією, без заздрощів, до успіху й 
невдачі однаковий, він не стає зв’язаним [кармою], навіть діючи” (Бгаґавадґіта 4.22). “Той 
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зосереджений у йозі, чия душа – з Душею всіх істот, очистившись, подолавши себе й під-
порядкувавши собі чуття, не брудниться [кармою], навіть діючи” (Бгаґавадґіта 5.7).

62 “Отримавши приємне, не треба радіти, а коли стається неприємне – засмучуватися” 
(Магабгарата 5.43.18). Про однакове ставлення до насолоди й страждання ідеться також у 
віршах 2.14–15, 2.38, 5.22, 6.7.

Переклад може мати більш “гуманістичний” відтінок: “Найвищим вважається той йоґ, 
який сприймає чуже щастя і нещастя як своє”. Пор.: “Праведна (dharmaśīla) людина, якій 
властива стриманість, дивиться на [інших] істот [так само], як на себе” (12.280.23a). 

63 Madhusūdana (“той, хто знищив [демона] Мадгу”) – ім’я Кришни.
64 Пор. з 26-м віршем цієї глави.
65 У вірші 2.48 дано визначення: “Урівноваженість називається йоґою”.
Якщо сприймати sāmyena (перекладене тут орудним відмінком слова урівноваженість) 

як прислівник, то можна перекласти “…йоґи, яку Ти загалом описав”.
66 “Як рухливі краплі води стікають з листя в різні боки, так на шляху медитації буває 

текучою і свідомість (citta): стримана на якусь мить, стане на шлях медитації, і знову, як ві-
тер, блукає розум дорогою вітру” (Магабгарата 12.188.12–13). “Воістину, Партхо, свідо-
мість смертного неспокійна, як [пухнаста] кулька бавовняного дерева (śālmali), яку жене 
порив вітру” (Магабгарата 5.73.19).

Аналогія з вітром проводиться й у вірші 2.67.
67 Mahābāhu (“міцнорукий”) – ім’я Арджуни.
68 Kaunteya (“син Кунті”) – ім’я Арджуни.
69 “Їхня (вихорів свідомості) зупинка [досягається] практикою і безпристрасністю. З них 

практика – це зусилля задля збереження спокою свідомості. Вона стає міцно вкоріненою 
[тільки тоді, коли] її постійно дотримуються протягом тривалого часу з [належною] ува-
гою” (Йоґа-сутри 1.12–14). Про практику див. також 6.44, 8.8, 12.9–10, 12.12, 18.36.

70 Досконалість (saṁsiddhi) згадується також у віршах 3.20, 8.15, 18.45.
71 Calita-mānasa (складне слово типу bahuvrīhi) – “той, чиє серце відвернулося”. Коли 

санскритське mānasa є останньою частиною складного слова, у перекладі нерідко треба пи-
сати “серце” (а не “розум”) – як тут, де йдеться про втрату початкового ентузіазму (utsāha).

72 Стосовно Кришни (а не Арджуни) прізвисько Міцнорукий (mahābāhu) використане в 
“Бгаґавадґіті” лише два рази: тут і у вірші 11.33

73 Позбавлений обох [альтернатив] – тілесних усолод і духовного блаженства.
74 Наче розірвана хмара (chinnābhra) – у третій книзі “Магабгарати” (3.263.6a) об’єктом 

цього порівняння є шуліка Джатаю, якому демон Равана відсік у повітрі обидва крила.
75 Pārtha (“син Притхи”) – ім’я Арджуни.
76 “Тут немає ні загибелі починань, ані чогось протилежного. Навіть дещиця цієї дгарми 

рятує від великого страху” (Бгаґавадґіта 2.40). “Для того, хто розпізнає́, відокремлення від 
тіла – не смерть. Немає загибелі на добре захищеному (svanupālita) шляху” (Магабгарата 
12.309.77). У бесіді з Юдгіштхірою Бгішма як сильна людина розставляє акценти інакше: 
“Як сильні птахи, що потрапили в тонкі тенета, вивільняються, а [слабкі], заплутавшись, 
гинуть, так, каральнику ворогів, і йоґи, зв’язані путами, породженими дією: безсилі гинуть, 
а ті, хто має силу, вивільняються” (Магабгарата 12.289.17).

77 Добродійних – букв. “тих, хто робить добро” (puṇya-kṛta), причому під “добром” мо-
жуть розумітися і релігійні ритуали. Шянкара як приклад називає ашвамедгу – принесення 
в жертву коня, яке здійснюється раджею.

78 “Навіть при невдачі (viparyaya) послідовники санкх’ї завжди щасливо потрапляють до 
богів. Поживши там, спускаються знову [на землю] задля завершення наміченого, [наро-
джуючись] у [сім’ях] брагманів (vipra) та аскетів (yati)… Правителю, двічінароджені, 
схильні до цього знання, не звернуть убік, не потраплять туди, куди [потрапляють] гріш-
ники, не стануть нерозумними [тваринами]” (Магабгарата 12.290.106–108). “Щоб вирину-
ти з того [з океану], який [є сансарою], хай стане брагманом. Народжуючись у бездоганних 
сім’ях, слід виконувати три справи (вивчати Веди, здійснювати офіру, роздавати дарунки), 
звідти виринути намагаючись, немов витягаючи себе знанням (prajñā)” (Магабгарата 
12.227.21с–22).

79 Здобути таке народження важче – через надзвичайну нечисленність “мудрих йоґів” 
(особливо одружених). “Хто повністю дотримується інтелектом незаплямованої брагмачар’ї, 
той здобуває світ Брагми (brahmaloka); посередній [йоґ] – світ богів; хто [ще] стоїть на 
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низькому щаблі, той мудрецем народжується, найкращим брагманом” (Магабгарата 
12.207.9с–10). Див. також вірш 7.3.

80 Kuru-nandana (“нащадок [давнього раджі] Куру”; “радість [роду] Куру”) – ім’я 
Кришни.

81 У цьому вірші для позначення Вед використано складне слово śabda-brahman (букв. 
“звук-Брагман”). “Слід знати про два Брагмани: звук-Брагман і [той], який Вищий. Осяг-
нувши звук-Брагман, [людина] досягає Вищого Брагмана” (Майтрі-упанішада 6.22). Звуко-
вим виявом Брагмана вважається священний склад Ом (див. 7.8, 8.13, 10.25, 17.24).

“Навіть той, хто [поки лише] прагне пізнати йоґу, перевершує Веди” – ця фраза розвиває 
думку, сформульовану у вірші 2.46: “Скільки користі від ставочка, коли вода стікається зві-
дусіль, стільки й у всіх Ведах для брагмана, який пізнав [Істину]”.

82 За багато втілень (aneka-janma, букв. “не одне народження”) – пор. з 7.19.
83 “Але без йоґи неможливо досягти цієї Вищої Мети” (Магабгарата 12.318.52a). Слово 

gati (“шлях”, “рух”, “мета”, “прихисток”) присутнє у віршах 6.37, 7.18, 8.13, 8.21, 8.26, 
13.28, 16.20, 16.22–23.

84 Термін karmin може означати не лише “ритуаліст”, а й “той, хто зайнятий справами” 
(будь-якими).

85 “…Тому, Арджуно, завжди будь зосереджений у йозі” (Бгаґавадґіта 8.27).
86 Варіант перекладу: “А з усіх йоґів той вірянин, який поклоняється Мені своїм вну-

трішнім Я і занурений у Мене, вважається найзосередженішим на Мені”. 
“Постійно зосереджених, які, занурившись розумом у Мене, поклоняються Мені, наді-

лені вищою вірою, – їх Я вважаю найзосередженішими [йоґами]” (Бгаґавадґіта 12.2). Про 
зосередженого див. примітку 21. 

87 Слово aśeṣatas (“вичерпно”, “без залишку”) прозвучало у вірші 6.39, де Арджуна саме 
так просив Кришну розвіяти сумніви.

88 Слова yaj jnātvā (“з осягненням якого”) звучать також у віршах 4.16, 4.35, 9.1, 13.12, 
14.1.

89 “Слід пізнати це Вічне, яке в собі (ātmani) перебуває; не треба нічого знати, крім Ньо-
го” (Шветашватара-упанішада 1.12). «Через засвоєння істини здобувається повне, чисте за-
вдяки безпомилковості та абсолютне знання про те, що “Я не є…” (nāsmi), “Не моє” (na me) 
“Не я” (nāham)» (Санк’я-каріка 64). Вачаспаті Мішра в коментарі до цієї каріки пояснює: 
“Повне (apariśeṣa) – тобто не залишається нічого, що треба було б [ще] пізнати й незнання 
чого зв’язало б [душу]”. 

90 Прагнення досконалості згадувалося у вірші 6.43.
91 Словосполучення vetti tattvataḥ (“справді знає”) ужито також у віршах 4.9 і 10.7.
92 “З тисяч людей навряд чи хтось здобув мудрість і спасіння (mokṣa)” (12.290.39a).
93 У вірші 13.5 теж ідеться про магабгути (тобто землю, воду, вогонь, повітря, ефір), его, 

інтелект і одинадцять індрій (п’ять чуттів, п’ять органів дії та одинадцятий – розум).
Згідно із “Санкх’я-карікою” (22, 25) і коментарем Ґаудапади, у процесі виявлення сві-

ту першим з недиференційованої матерії (pradhāna) з’являється mahan (“великий”; він 
же buddhi – “інтелект”). З нього виходить его (ahaṁkāra), із саттвової частини якого 
утворюються індрії (5 чуттів, 5 органів дії, розум), а з тамасової – танматри (звук, так-
тильне відчуття, форма/колір, смак, запах). П’ять останніх дають початок фізичним елемен-
там (mahābhūta): звук – ефіру, дотик – повітрю, форма – вогню, смак – воді, запах – землі. 
Кожний наступний елемент має властивості попереднього. (Вачаспаті Мішра твердить, що 
елементи утворюються з танматр теж за аналогічною, “накопичувальною”, схемою, тобто 
ефір виникає зі звуку, повітря виникає з тактильного відчуття і звуку, вогонь – із форми, 
тактильного відчуття і звуку й т. д.). Ці ж індрії, танматри і магабгути перераховані в 
“Прашна-упанішаді” (4.8). У “Шветашватара-упанішаді” (6.2–3) сказано: «Його владою 
розгортається діяльність, [виникає те, що] мислиться як земля, вода, вогонь, вітер, простір. 
Здійснивши цю дію, знову полишивши [її, Він] перейшов до поєднання (yoga)… за допомо-
гою одного (Духу), двох (Духу й матерії, або “виявленого” і “невиявленого”), трьох (ґун) 
або восьми (п’яти елементів, розуму, інтелекту та его), а також часу й тонких властивостей 
Атмана». У “Тайттірія-упанішаді” (2.1.2) відображена концепція послідовного походження 
магабгутів: “З цього Атмана виник простір, із простору – вітер, з вітру – вогонь, з вогню – 
вода, з води – земля”. Таку ж схему містять і “Закони Ману” (1.75–78). Згідно із Шянкарою 
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(див. “Таттва-бодга” 2.6), фізичні елементи реально існують у “змішаному” стані: ½ основ-
ного елемента та по ⅛ інших (наприклад, “земля” лише наполовину складається з “чистої 
землі”, а другу половину становлять восьмушки інших чотирьох “чистих елементів”).

Тонкоматеріальні (психічні) елементи – розум (manas), інтелект (buddhi) та его (ahaṁ-
kāra) утворюють “внутрішнє знаряддя” (antaḥkaraṇa) людини. Як пояснює “Санкх’я-каріка” 
(24), «его (ahaṁkāra) – це придумане “я” (abhimāna)», тобто хибне ототожнення себе з мате-
ріальними виявами, тоді як “інтелект – це рішення (adhyavasāya). Дгарма, знання, безпри-
страсність (virāga), владність (aiśvarya) – cаттвовий [його] аспект, тамасовий – протилежний 
цьому” (23). “Зі знанням і тим, що пізнається, безпосередньо пов’язана вища властивість, 
котра зветься розумом. Сказано, що ще одна властивість, названа інтелектом, розсуджує, 
що правильне (sādhu), а що неправильне. Ним усуваються сумніви, що виникли раніше” 
(12.308.102–103). Якщо завдання інтелекту полягає в розрізненні істинного і помилкового 
(а отже, у розмежуванні належного і неналежного), то пов’язаний із сумнівами, бажаннями, 
пам’яттю тощо розум функціонує як координатор діяльності чуттів. “Природа розуму двоя-
ка: він обдумує і [водночас він] індрія” (Санкх’я-каріка 27). У “Магабгараті” (14.22.14–15) 
уособлений розум каже: “Без мене ніс не відчуває запахів, язик не відчуває смаку, око не 
сприймає образів, не розпізнає дотиків шкіра, вухо, полишене мною, аж ніяк не почує зву-
ку” (14.22.14–15).

Ієрархія елементів постає такою: “Індрії вищі [за неживу матерію]. Розум вищий за ін-
дрії, але інтелект вищий за розум, а той [Атман] вищий за інтелект” (Бгаґавадґіта 3.42). “Ро-
зум вищий за індрії, інтелект (sattva) вищий за розум, Великий Атман вищий за інтелект, 
Невиявлене вище від Великого” (Катха-упанішада 2.3.7). 

94 Згідно з Рамануджею, “вища природа”, на відміну від матеріального світу, що скла-
дається з фізичних та психічних об’єктів, які сприймаються джівами (jīva – жива істота, 
душа), складається із самих джів. З іншої інтерпретації вішнуїтів випливає, що в Бога є три 
енергії: духовна внутрішня (antaraṅgā, або cit-śakti), матеріальна зовнішня (bahiraṅga, або 
māyā-śakti) і межова (taṭasthā-śakti), тобто живі істоти (jiva), які за своєю суттю духовні, але 
можуть підпадати під вплив майї [Śrī Bhagavat Sandarbha, 20]. “Риґведа” (10.90.3) говорить 
про Пурушу (всеосяжне духовне начало): “Чверть Його – усі істоти, три чверті – безсмертя 
(amṛta) на небі”. З цього виводиться співвідношення кількості душ у матеріальному та в ду-
ховному світі – ⅓.

95 «Усе, що існує, – нерухоме й те, що рухається, – виникло від сполучення “поля” і 
“Того, хто знає поле”» (Бгаґавадґіта 13.26). “У яких би лонах не зароджувалися тіла, їхнє 
лоно – Великий Брагман, а Я – запліднювальний Батько” (Бгаґавадґіта 14.4). 

96 “Я джерело всього; усе походить від Мене…” (Бгаґавадґіта 10.8). “Саме Кришна є 
джерелом (utpatti) і загибеллю (apyaya) світів” (Магабгарата 2.35.22). Сам він каже: “Я… 
ви́ток і загибель усього, що існує (bhūtagrāma). Я творець, але й знищувач усіх, хто діє всу-
переч дгармі” (14.53.14a–15a). Згідно з космологією індуїзму, Усесвіту властиве вічне чер-
гування етапів виявлення і переходу в невиявлений стан: “Бгаґаван створив Усесвіт своєю 
енергією, що складається з ґун. Нею Він встановлює [все] це і знову знищує, у зворотному 
порядку” (Бгаґавата-пурана 3.7.4). “З невиявленого всі вияви виникають з приходом дня; з 
приходом ночі вони розчиняються в тому, що зветься невиявленим. Арджуно, усе це сонми-
ще істот, котрі народжуються знову й знову, мимоволі розчиняється з приходом ночі, а з 
приходом дня виникає знову” (Бгаґавадґіта 8.18–19). 

97 Dhanaṁjaya (“завойовник багатств”) – ім’я Арджуни.
98 «“Немає нічого вищого за Мене” – так усвідомлює [Пуруша] одвічно» (Магабгарата 

12.303.4). “Не видно [нікого], хто був би рівним Йому чи перевершував би [Його]… Немає 
в Нього ніякого пана (pati) у світі, ні володаря “ (Шветашватара-упанішада 6.8–9). “Усі сві-
ти всередині Того перебувають, поза Ним (bāhyam) немає нічого [іншого]” (Магабгарата 
12.231.27).

99 Словосполучення sarvam idam (“усе це”) використане також у віршах 2.17, 7.13, 8.22, 
8.28, 9.4 і 18.46. 

100 “Бачиться Брагман подібним до нитки, протягнутої крізь [перли]” (Магабгарата 
12:206:1).

У коментарі до 18-ї каріки Ішваракришни Ґаудапада ставить питання: “То що ж – один 
управитель (adhiṣṭātar) над усіма тілами, подібний нитці, [на якій] тримаються перли, чи 
багато Атманів керують кожним тілом?”
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101 “Те сíм’я – усередині того, що світиться; не розжарене, розжарює сонце (tāpana)” 
(Магабгарата 5.45.2c).

З багатьох назв Місяця тут ужито слово śaśin – “заєчник” (контури плями на місяці нага-
дують індійцям зайця).

102 “Склад Ом (аuṁ) – [початок] усіх Вед” (Магабгарата 14.44.5c). Він вважається уосо-
бленням Всевишнього: “Його вияв – священний склад Ом” (Йоґа-сутри 1.27). Цим священ-
ним звуком починаються ведійські гімни та формули офіри. У “Законах Ману” (2.76 і 
11.266) сказано: «Праджапаті (Брагма) “видоїв” із трьох Вед звуки а, у та м… Первісний 
Брагман, що складається з трьох звуків, на якому встановлене потрійне [Святе Письмо], – 
інша таємна потрійна Веда; хто знає її, той знавець Веди». 

Звуки, що утворюють мантру auṁ, часто розглядаються як символи – трьох Вед; мину-
лого, сьогодення та майбутнього; Вішну, Шіви й Брагми; неспання, сну зі сновидіннями й 
глибокого сну (+ “невиявлений звук” як символ трансцендентного стану) тощо. Інтерпрета-
ції цих звуків присвячена, зокрема, “Мандук’я-упанішада”. У “Бгаґавадґіті” склад Ом зга-
дується у віршах 8.13, 10.25 17.24.

103 “Від того Бога на користь усім істотам походить смак. І з Ним пов’язані води, що 
отримують текучість. Від Нього, звісно, виникло те, чому властиві такі якості, як сяйво та 
образ. З Ним пов’язане сонце, котрим осяюється світ… Від Нього, Володаря усіх світів 
(sarva-lokeśvara), Правителя (prabhu), походить звук. Пов’язаний з Ним ефір завдяки Йому 
залишається безмежним” (Магабгарата 12.332.7–10).

Смак і звук є специфічними властивостями відповідно води й ефіру: “Від Нього наро-
джується ефір, властивістю якого вважається звук. Від трансформації (vikurvāṇa) ефіру на-
роджується могутній, чистий вітер, що переносить усі запахи, властивістю якого вважається 
дотик. Від трансформації вітру народжується променисте (rociṣṇu) світло, що розсіює мо-
рок; його властивістю називають образ. Від трансформації світла виникли води, що мають 
природу смаку. Сказано, що від вод – земля з такою властивістю, як запах. Сказано, що 
вона створена попередніми [елементами]. Кожний наступний [елемент] дістає властивості 
кожного попереднього. Сказано, що в кожного [елемента] число властивостей визначається 
[його] порядковим [номером]” (Магабгарата 12.224.35c–39). Останнє речення наведеної ци-
тати (teṣāṁ yāvattithaṁ yad yat tat tat tāvadguṇaṁ smṛtam) містять і “Закони Ману” (1.20). 
Див. також примітку до 7.4.

104 Мужність (pauruṣa) згадується також у вірші 18.25.
105 “Сказано, що Нараяна (Вішну) – сутність найкращого запаху землі. Радже, Нараяна – 

сутність смаку, властивості води. І сказано, що Нараяна – сутність образу, властивості вог-
ню (jyotis)” (Магабгарата 12.335.77c–78). Запах є специфічною властивістю елемента 
“земля”, а сяйво – елемента “вогонь” (див. примітку до попереднього вірша).

106 Вічне сім’я згадується ще у вірші 9.18 (а у віршах 10.39 і 14.4 – просто сíм’я). Упані-
шади стверджують, що, коли з Брагмана виходить світ, Брагман залишається незмінним, ні-
чого не втрачаючи (див., наприклад, вступ до Ішя-упанішади). У традиційних коментарях 
зазначається, що в цьому полягає відмінність “вічного сімені” від звичайного, яке, пророс-
таючи, перестає існувати як сім’я.

107 Фраза tejas tejasvinam aham (“Я доблесть доблесних”) повторюється у вірші 10.36.
108 У вірші 4.19 ішлося про починання, “вільні від жадання насолод”.
109 Бажання в істотах, що не суперечить дгармі (dharmāviruddho bhūteṣu kāmaḥ). Є два 

трактування цієї фрази. 1) “[Будь-яке] бажання (включно із сексуальним), [яке природне й 
тому] не суперечить дгармі”. Таке тлумачення сумнівне, оскільки у вірші 3.39 бажання 
(kāma) названо ворогом. 2) “[Тільки те] бажання, яке не суперечить дгармі”. Прибічники 
другої інтерпретації традиційно наводять як приклад бажання подружжя народити сина. 

110 Саттвові, раджасові й тамасові – тобто такі, які переважно перебувають під впли-
вом одного з трьох аспектів (guna) матеріальної природи, за участю яких відбуваються її 
виявлення та функціонування: саттви (sattva чистота, спокій), раджасу (rajas запал, рух), 
тамасу (tamas морок, інертність).

111 У вірші 14.5 сказано, що ґуни є породженням матеріальної природи. 
112 “Оточений своєю йоґа-майєю, Я відкритий не для всіх. Цей світ дурнів не знає Мене – 

ненародженого, вічного” (Бгаґавадґіта 7.25). “Ні сонми богів, ані великі мудреці не знають 
Мого походження, бо Я джерело всіх богів і великих мудреців” (Бгаґавадґіта 10.2).

113 Брагман зазвичай характеризується як nirguṇa (“позаґунний”).
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114 Дієслово taranti (“долають” [майю]; “перетинають” [океан майї]) утворене від кореня 
tar. Утворені від нього ж дієслова вжиті у віршах 2.52 та 4.36.

115 Майя – “магія, чаклунство, ілюзія, обман”; сила, що приховує від живих істот їхню 
справжню (духовну) природу. “Знай матеріальну природу (prakṛti) як майю, а Великого Во-
лодаря (maheśvara) як Того, кому вона належить (māyin)” (Шветашватара-упанішада 4.10).

116 Duṣkṛtino mūḍhāḥ можна також розуміти як “дурні лиходії”.
117 “Їх, жорстоких ненависників, найгірших з людей, негідників, Я постійно кидаю в де-

монічні лона, у сансару” (Бгаґавадґіта 9.12).
118 Демонічний (āsura) – пов’язаний з демонами-асурами, супротивниками богів.
119 Поставивши після “лиходії” замість коми двокрапку, ми отримаємо альтернативний 

варіант перекладу, у якому (за аналогією з наступним віршем) буде йтися про чотири типи 
людей, які не звертаються до Кришни.

120 “Моїми бгактами бувають люди чотирьох типів (catur-vidhā)” (Магабгарата 
12.328.30a).

121 Ті, хто прагне знань (jijñāsu) – іменником, утвореним з дезидератива від кореня jñā, 
починаються “Веданта-сутри”: athato brahmajijñāsā (“Отже – прагнення пізнати Брагман”).

122 Про постійно зосереджених ідеться також у віршах 8.14, 9.14, 12.2.
123 “З них вирізняються зосереджені на Одному (ekāntin), які іншим божествам не по-

клоняються. Я – мета тих, хто виконує дії не задля насолоди їхніми плодами. А ті три 
[типи] бгактів, які залишилися, вважаються такими, котрі бажають плодів (Магабгарата 
12.328.30b–31a). “Люди, зосереджені на Одному, досягають Найвищого Притулку (paramaṁ 
padam)” (Магабгарата 12.336.3).

124 Українською ім’я Кришни Васудева (vāsudeva) пишеться так само, як ім’я його бать-
ка – нащадка Яду, раджі Васудеви (vasudeva). Тобто vāsudeva (“Васудевович”) є патронімом 
Кришни. Однак у “Магабгараті” (12.328.36c) Кришна дає Арджуні ще й інше пояснення: 
“Я місцеперебування (adhivāsa) всіх істот, тому Мене називають Васудевою”.

125 Пор. з 7.3. “Рідко зустрічається людина, яка, натерпівшись від втрати приємного й до-
рогого, ухвалює рішення присвятити себе аскезі (tapas)” (Магабгарата 12.284.13).

126 Про великих душ ідеться також у віршах 8.15 і 9.13.
127 “Каунтеє, навіть ті бгакти, які з вірою поклоняються іншим божествам, теж шанують 

Мене – [але] не за правилами” (Бгаґавадґіта 9.23).
128 У деяких виданнях замість alpa-medhasa (“недоумкуватий”) стоїть синонімічне склад-

не слово alpa-cetasa.
129 Згідно з традиційними коментарями, сенс цього вірша полягає в тому, що ті, хто по-

клоняється божествам, які уособлюють сили матеріальної природи, не виходять за її межі, 
тоді як той, хто поклоняється Всевишньому, виходить у Трансцендентність. Див. 4.9, 5.17, 
8.15–16, 8.21, 8.23–26, 9.3, 9.21, 15.4, 15.6.

130 Слова “не знають вищого буття” (paraṁ bhāvam ajānantaḥ) повторюються у вірші 
9.11.

131 “Виявленим називається те, що має чотири ознаки: народжується, зростає, старіє і 
вмирає. А те, що протилежне цьому, назване невиявленим” (Магабгарата 12.228.29–30a).

132 Альтернативний переклад: “Нерозумні розглядають Мене як Невиявлене (тобто як 
безатрибутний Брагман), котре стало виявленим”. (У низці теїстичних шкіл індуїзму Бгаґа-
ван Вішну/Кришна займає вище становище, ніж Брагман. У вірші 14.27 Кришна каже: “Я 
основа безсмертного й невмирущого Брагмана, непорушної дгарми й абсолютного щастя”).

133 “Дýрні, які не знають Мого вищого буття як Великого Володаря істот, зневажають 
Мене, [коли бачать Мене] у людській подобі” (Бгаґавадґіта 9.11).

134 На цей вірш посилається Шянкара, коментуючи твердження “Катха-упанішади” 
(1.3.12) eṣa sarveṣu bhūteṣu gūḍhaḥ (“Він прихований у всіх істотах”).

135 “Той, хто, перебуваючи в усіх істотах, відмінний (antara) від усіх істот, кого всі істоти 
не знають, чиє тіло – усі істоти, хто зсередини керує всіма істотами, – це твій Атман, Вну-
трішній Правитель (ātmāntaryāmin), безсмертний” (Бригадараньяка-упанішада 3.7.15). “Ке-
шява (Кришна) знає світи, включно зі [світами] Брагми, мудреців (ṛṣi), великих душ, адептів 
санкх’ї, йоґів, аскетів, тих, ким пізнаний Атман (ātma-vedin), але Його вони не знають” 
(Магабгарата 12.335.84c–85). “Він знає те, що слід знати (vedya), Його ж ніхто не знає. Його 
звуть найвищим (agrya) Великим Пурушею” (Шветашватара-упанішада 3.19). “Через багато 
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народжень пройшли Я і ти, Арджуно. Я знаю їх усі, а ти, Арджуно, не знаєш” (Бгаґавадґі-
та 4.5).

136 Paraṁtapa (“Той, хто карає ворогів”) – ім’я Арджуни.
137 Дихотомія (dvaṁdva) – “невічні, викликані стиканням з матерією” (2.14) насолода і 

страждання, любов і ненависть тощо, які перешкоджають спасінню. 
138 “Жадання і відраза до чуттів залежать від об’єкта чуття. Не треба підпадати під владу 

обох, бо вони вороги” (Бгаґавадґіта 3.34).
139 Складне слово dvaṁda-moha, перекладене тут як “омана дихотомії”, можна переклас-

ти також як “омана й дихотомія”.
140 “Багато очищених знанням і аскезою, вільних від пристрастей, страху й гніву, просяк-

нутих Мною, знайшовши опору в Мені, увійшли в Моє буття” (Бгаґавадґіта 4.10).
141 Адг’ятма (adhyātma) – “Вищий Атман” або “пов’язане з Атманом”. У другому випад-

ку вийде “й усю духовну діяльність”. Адг’ятма згадується також у віршах 8.10 та 10.32.
142 Словосполучення karma akhila (“уся діяльність”) було ужите також у вірші 4.33.
143 Адгібгута (adhibhūta) – “Вище Буття” або “те, що стосується існування”.
144 Адгідайва (adhidaiva) – “Вище Божество”, “Вища Божественність” або “те, що сто-

сується божеств”.
145 Адгіяджня (adhiyaña) – “Вища офіра” або “те, що стосується офіри”. У “Шятапатха-

брагмані” багато раз (починаючи з 1.1.2.13) повторюється “Яджня (офіра) – це Вішну” 
(yajño vai viṣṇuḥ), а в “Магабгараті” (14.70.21e) Юдгіштхіра каже Кришні: “Ти – уся Не-
вмируща (akṣara) Офіра, Ти – дгарма, Ти – Володар істот (prajāpati)”. 

146 «Гóра (ghora) Анґіраса… передавши це Кришні, сину Девакі, сказав: “Хай у смертний 
час (anta velā) [людина] звернеться до цих трьох [фраз]: Ти є нетлінне (akṣitam asi), Ти є не-
змінне (acyutam asi), Ти є підготоване до життя [вічного] (prāṇa-saṁśitam asi)”» (Чхандоґ’я-
упанішада 3.17.6). Смертний час згадується також у віршах 2.72, 8.2, 8.5–6, 8.10, 8.13, 
8.23–27.
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БГАҐАВАДҐІТА. Глави 6–7 /
Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби

У цій публікації представлено український переклад шостої та сьомої глав найвідомішої 
священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, 
у I–II ст.

Шоста глава має назву “Йоґа самоконтролю”. Згідно з індійською коментаторською тра-
дицією цією главою закінчується перша частина “Бгаґавадґіти” – “Розділ про дію” (karma-
kāṇḍa). Перші вірші вкотре наголошують на пріоритеті внутрішньої неприв’язаності, а не 
зовнішнього зречення. Текст закликає людину бути собі другом, а не ворогом, тобто жити 
задля спасіння душі. У п’ятьох віршах стисло описана техніка медитації. Її найвищим 
об’єктом названий Кришна. Також перелічені умови, яких необхідно дотримуватися заради 
успішності занять йоґою, зокрема відмова від крайнощів у харчуванні та інших аспектах 
життєдіяльності. При наполегливій практиці йоґ пізнає найвище щастя. Стверджується, що 
саме цей розрив зв’язку зі стражданням називається станом йоґи. 

Сьомою главою, що має назву “Йоґа знання і розпізнання”, починається друга шістка 
глав – “Розділ про поклоніння” (upāsanā-kāṇḍa). На початку глави постулюється, що пізнан-
ня Кришни є найвищою досконалістю. Він джерело духу й матерії, повелитель майї (всес-
вітньої ілюзії); усе нанизано на нього, немов перли на нитку. Ті, хто поклоняється Кришні, 
можуть пізнати його “навіть у смертний час”.

Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залу-
ченням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, 
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“Законів Ману”, “Артхашястри”, “Санкх’я-каріки”, упанішад, пуран та інших класичних 
текстів індуїзму.

Ключові слова: Бгаґавадґіта, Індія, індуїзм, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, ре-
лігія, санскрит 

БХАГАВАДГИТА. Главы 6–7 /
Перевод с санскрита, вступительная статья и комментарии Д. В. Бурбы

В этой публикации представлен украинский перевод шестой и седьмой глав самой из-
вестной из священных книг индусов – “Бхагавадгиты”, которая сформировалась в совре-
менном виде, вероятно, к I–II вв.

Шестая глава называется “Йога самообуздания”. Согласно индийской комментаторской 
традиции, этой главой заканчивается первая часть “Бхагавадгиты” – “Раздел о действии” 
(karma-kāṇḍa). Первые стихи в очередной раз подчеркивают превосходство внутренней не-
привязанности над внешним отречением. Текст призывает человека быть себе другом, а не 
врагом, то есть жить ради спасения души. В пяти стихах кратко описана техника медита-
ции. Ее высшим объектом назван Кришна. Также перечислены условия, которые необходи-
мо соблюдать ради успешного занятия йогой, в частности отказ от крайностей в питании и 
других аспектах жизнедеятельности. При упорной практике йог познает высшее счастье. 
Сказано, что именно этот разрыв связи со страданием называется состоянием йоги.

Седьмой главой, озаглавленной “Йога знания и распознавания”, начинается вторая шес-
терка глав – “Раздел о поклонении” (upāsanā-kāṇḍa). В начале главы постулируется, что по-
знание Кришны является высшим совершенством. Он источник духа и материи, повелитель 
майи (вселенской иллюзии); все нанизано на него, словно жемчуг на нить. Те, кто поклоня-
ется Кришне, могут познать его “даже в смертный час”.

Рассмотренные в главах понятия и реалии объясняются переводчиком в примечаниях с 
привлечением цитат из других книг “Махабхараты”, а также “Ригведы”, “Веданта-сутр”, 
“Йога-сутр”, “Законов Ману”, “Артхашастры”, “Санкхья-карики”, упанишад, пуран и иных 
классических текстов индуизма.

Ключевые слова: Бхагавадгита, Индия, индуизм, йога, Махабхарата, медитация, пере-
вод, религия, санскрит 
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Bing Xin 
INFINITE STARS. POEMS /
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by N. CherNysh 

N. Chernysh
Phd (Philology), Associate Professor
Oles honchar dnipro National University
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A complete translation of Bing Xin’s book of poems “Infinite Stars” (1923) is proposed. free 
verses of the book marked the beginning of a new genre in modern Chinese poetry – short poems 
“xiaoshi”, which quickly became popular among young Chinese poets. This translation not only 
seeks to accurately convey the poet’s thoughts, but also keeps the characteristics of the free form 
of the poem, which is achieved by almost literal translation. The full translation of the poetry 
collection may claim to convey the individual style of the poet, known in China as the “Bing Xin 
style”.

Keywords: “Bing Xin style”, free verse, individual style, short miniatures, short poems 
“xiaoshi”, translation

Бин Синь
МИРИАДЫ ЗВЕЗД. СТИХИ /
Перевод С китайСкого и вСтуПительная Статья н. а. Черныш

Бин Синь (冰心, 1900–1999) – ровесница своего века, настоящее имя Се ваньин. 
ее активный творческий период в 75 лет совпал с основными событиями ХХ века, 
сильно изменившими китай. Бин Синь известна как поэтесса, переводчик, прозаик, 
педагог, первый в китайской литературе детский писатель. она родилась в Фучжоу, 
с детства знакома с китайскими классическими романами и переводами. в 1919 г. 
опубликовала свой первый рассказ “две семьи” (“两个家庭”). Затем последовали 
другие рассказы и очерки. училась в Сша, где написала известные “Письма ма-
ленькому читателю” (“寄小读者”) и защитила диссертацию по английским пере-
водам поэзии ли Цинчжао – знаменитой поэтессы периода Сун. Преподавала в 
разных университетах Пекина. в 1946 году работала в японии профессором то-
кийского университета. По возвращении в китай занималась общественной дея-
тельностью, была почетным председателем ассоциации содействия развитию демо-
кратии, вице-председателем всекитайской ассоциации работников литературы и 
искусства, советником и почетным председателем Союза китайских писателей, по-
четным членом правления китайской ассоциации переводчиков. основную часть ее 
произведений составляют художественная проза и эссеистика, а также переводы с 
других языков.

Бин Синь стояла у основания движения за новую литературу китая 4 мая 
1919 года, участники которого активно боролись за свежий, живой разговорный 
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язык “байхуа” в литературе. С ее именем связывают новый стиль, так называемый 
“стиль Бин Синь” (“冰心体”), который в большей мере связан с прозой, а ее поэти-
ческий стиль называют “стилем весенней воды” (“春水体”). язык ее сочинений 
легкий и классически точный. она умела хорошо сочетать слова разговорного 
языка “байхуа” (白话), превращая его в литературный язык, и слова книжного, 
классического языка “вэньянь” (文言), которые естественно растворялись в ее тек-
сте, создавая оригинальный, лаконичный и живой язык. Местами яркий, колорит-
ный, местами простой, язык подобно поэзии и живописи отличается тонким 
лиризмом и красотой. ритм ее языка складывается из длинных и последующих ко-
ротких фраз, его музыкально оформляют неожиданные вставки параллельных 
строк в духе классического смыслового и грамматического параллелизма. именно 
такой стиль письма и полюбился читателю ХХ века. Подобно онегинской строфе 
Пушкина или легко узнаваемому стилю Бродского, стал популярным, вдохновив 
последующие поколения прозаиков и поэтов на создание произведений в “стиле 
Бин Синь”.

особенности ее поэтики ярко проявились уже в первом стихотворном сборнике 
“Мириады звезд” (1923), который состоит из 164 коротких стихотворений “сяоши”, 
написанных в свободной форме. Поэтические миниатюры Бин Синь вдохновлены 
сборником “Залетные птицы” индийского поэта рабиндраната тагора, эта пере-
кличка традиций сама по себе очень интересна. короткие стихи “сяоши” удиви-
тельным образом включают в себя не только основные вопросы ищущего молодого 
ума, но и некоторые состояния ума, казалось бы, совсем не детского, как, например, 
сомнение, открытие, узнавание, грусть, одиночество. она пишет о тишине, молча-
нии, вслушивании, о простоте будничного жительства, о переживании момента, об 
ускользающей минуте… интересно, что некоторые поэтические миниатюры вклю-
чены в школьную программу современного китайского образования, а саму Бин 
Синь в китайской литературе видят прежде всего как детского писателя1. одним 
движением кистью Бин Синь легко рассказывает о своем восприятии мира, разду-
мывая о смысле жизни, выражает надежду, что первоначальный облик мира можно 
найти. “Будет любовь – будет все”, – говорит она. грустные и нежные миниатюры 
Бин Синь незаметно утешают самое развинченное сердце, а необычный взгляд на 
такие вещи, как небо, море, скалы, цветы, семья, дружба, расставание, заставляет 
увидеть давно знакомое по-другому, узнать с другой стороны. 

у поэтического сборника “Мириады звезд” есть продолжение. Это вышедший 
вслед за ним сборник стихотворений “весенние воды”, в который входит 182 сти-
хотворения, вместе они представляют новый жанр китайской поэзии – короткие 
стихи “сяоши”, которые стали популярными в китае и, будем надеяться, понра-
вятся читателю. Перевод осуществлен по изданию: Бин Синь (Се ваньин). Сбор-
ник поэзии Бин Синь – Мириады звезд. весенние воды. издательство “Чанцзян 
вэньи”, 2010, 175 с. (冰心（谢婉莹）著。冰心诗选：繁星·春水。长江文艺出版
社 2010, 年)。

* * *
Первая часть

1
Мириады звезд сверкают – 
в темно-синем небе
разве можно услышать их диалоги?
Среди молчания
внутри мерцающего света
они во множестве хвалят друг друга
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2
детство!
во сне – настоящее 
в настоящем – сон 
улыбка сквозь слезы воспоминаний

3
Бесконечный трепет – 
иссиня-черный остров
Поднялся месяц
источник жизни
Место смерти!

4
Меньшие братья!
в моей душе три светлые веселые звездочки!
нежно 
невыразимо
в глубине душевной, о, дети! 

5
темнота
как нарисовать сокровенное?
душевные бездны
вселенские бездны
в сверкающем сиянии место отдыха 

6
Зеркало
Противоположную сторону отражает
однако кажется неестественно
лучше перевернуть

7
Проснется
только одинокий в своей скорби человек!
Слышит вещающие звуки гонга
разбивающего судьбу обычного человека

8
увяли цветы на ветках
Птицы улетели
рассыпаны повсюду опавшие лепестки – 
Жизнь тоже подобна такому беглому взгляду?!

9
Сон ничего не утаит! 
Совершенно ясно
Совершенно правдиво
Сообщит
твоей души тайные мысли и тоску
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10
нежно-зеленый росток 
говорит молодости
“развивай себя!”
Бледно-белый цветок
говорит молодости
“отдай всего себя!”
темно-красный плод
говорит молодости 
“Пожертвуй собой!”

11
Бесконечная тайна
где искать ее
После улыбки
Прежде слова
и правда, бесконечная тайна

12
Человечество!
любите друг друга! 
Мы все дальние путешественники
направляемся к общему пристанищу

13
отдаленный угол городской стены 
голубое небо
За пределами видимости необъятное – 
Поэтому даже на небе – среди людей 

14
Мы все дети природы
лежим в колыбели вселенной

15
Малыш!
ты можешь войти в мой сад
не нужно срывать мои цветы – 
видишь, колючка розы
Поранила твою руку

16
Молодой человек!
ради последующих воспоминаний
Продуманно выводи свой сегодняшний рисунок

17
Мой друг!
Почему говоришь, что я “отмалчиваюсь”?
в мире существуют действия
За пределами языка и письма
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18
Писатель!
добросовестно разбрасывай свои семена
везде и всегда заметишь свои плоды

19
Мое сердце
Словно одинокая лодка
Пересекает неспокойное море времени

20
Цветущие ветви счастья
в волшебных руках судьбы
в поиске передать совершенному человеку

21
За окном перебирают струны
о мое сердце!
Почему только в глубоких отзвуках кружится 
Бесконечный голос деревьев
Бесконечный свет луны

22
разлука при жизни – 
в тумане солнце и луна
разлука после смерти – 
увядшие опавшие цветы

23
Проницательный светильник
в полной тишине светит
Среди праздничного шума гаснет

24
людям, не видевшим лилии, подсолнух
Признается, что они лучшие друзья
Белая лилия появилась из воды
Подсолнух склонился вниз
она своей несгибаемостью
отличается 

25
Смерть!
вставай, воспой ее
Молчаливое завершение
вечный покой

26
высокая и отвесная гора
глубокое и широкое море – 
ледяное сердце
горячие слезы
Бедный ничтожный человек!
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27
Поэт
в иллюзиях мира самая большая радость 
в реальности самое глубокое разочарование

28
Морские волны на родине!
твои летящие в стороны брызги
как раньше капля за каплей стучали о мои скалы
так же капля за каплей стучат по струнам моего сердца

29
Мой друг
извини меня
все утешение, которое можно дать,
всего лишь холодная улыбка

30
неужели время так и уйдет?!
кроме неясных мыслей
ничего так и не случится!

31
Семья – самая бесчувственная – 
людские слезы
и есть ее урожай

32
колючки розы
Это негодование срывающих ее людей
Это ее собственные радость и утешение

33
Мама!
оставь свою печаль
впусти в себя мое опьянение
только с тобой мир моей души

34
новую сушу создают
не клокочущая волна
а под ней мелкие ил и песок

35
тысячи ангелов 
возносятся прославлять ребенка
ребенок!
в его маленьком теле
держится великая душа

36
Солнечный свет проник в каменную щель
и заговорил с колючкой
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“С помощью моей силы вытяни голову
освободи невольного себя!”
Ствол дерева просунулся
твердый камень скалы
раскололся на две половины

Следующая часть
37

Художник!
тебя и простого человека 
в конце разве что отделяет туман славы

38
у колодца
Слышно журчание горной реки – 
Прохладный небесный ветер
развевает волосы
С неба – на землю
обернешься, опять появились яркие точки
Это звезды
или же фонари

39
там, где просыпаешься
Покрывало складками из облаков ниже горы
краем глаза заметишь свет
утреннее солнце!
Перед расставанием с тобой
уже жалеешь
когда, как сейчас, снова увидимся!

40
Мой друг!
не надо легко доверять мне
оставляя тебе бесконечные огорчения
я всего лишь у мысли на побегушках!

41
уже глубокая ночь
двери сердца открыты –
идущий по воде странник
дух мысли
внезапно подступит

42
облака в небе
люди на земле
Мысли опутаны обстоятельствами 
Это и есть основа страданий

43
истина 
в молчании младенца
не в спорах умных людей
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44
Природа!
Прошу тебя позволить мне только один вопрос
важный вопрос
я никогда в тебе не ошибалась?!

45
Чем больше 
Цветы суждений 
тем меньше
Плоды действий

46
над готовым блюдом свеча
все еще светит!
Повторяющаяся мелодия
Снова играет!
Жду
Брат из далекого края
в сумерках появится у дверей 

47
друг детства
Морская волна!
очертание горы!
яркая вечерняя заря!
торжественный горн!
теперь мы стали чужими?!

48
Маленькая травка!
Стань более важной
только твоя повсеместность украшает мир

49
крупицы стихотворных строк
в море знаний – брызги волны
они еще и ярко мерцающие звезды
Будто в небесном пространстве мозаика души

50
незаурядное переживание
надо встречать его?!
Может выдать неожиданную мысль
Сотворишь удивительное письмо

51
критика и утверждения обычных людей
как будто толпа слепых
допускающих лунный свет за облаками
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52
Цветы и камни у железной колеи!
только во время одной секунды
у нас с тобой
встреча среди бесконечных рождений
разлука среди бесконечных рождений
когда снова придем
Среди неисчислимых подобий
где же искать тебя

53
Моя душа!
Пробудись
не надо сворачиваться в водовороте ничто!

54
Мой друг!
вставай
Появились лучи утреннего солнца
твоей вчерашней душе нужно умыться

55
Цветок победы
люди просто восхищаются его сегодняшней красотой!
но вначале его росток
Пропитали слезами борьбы
Залили кровью погибших

56
ночной дождь
Струйками соткал поэтическое настроение

57
Спокойное сердце
в любой обстановке
Может установить мир большей глубины и красоты

58
не надо завидовать детям
их знания все еще впереди
тоска тоже уже тихонько подошла

59
кто-то верит, что всхлипы маленькой души
Потрясли мир
все же это – капля в море духа

60
в тени легкого ветра и бледной луны
ветер овевает кроны деревьев – 
в это время тебе надо выстроить свою личность 
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61
ветер!
не надо гасить свечу в моей руке
Мой дом дальше конца этой темной длинной дороги

62
Самое молчаливое мгновение
После того, как взял ручку
Перед тем, как начать писать

63
дай мне совет
друг!
я ласточка своевольного моря
Хочу разыскать водонепроницаемое гнездо

64
умный человек!
Чего нужно остерегаться – это
Писать во время уныния 
говорить во время веселья

65
Создатель!
кто может следовать твоей манере письма!
Сотнями, десятками тысяч полотнищ картин
каждый вечер закат за окном

66
Сумерки в дремучем лесу 
Первый раз?!
а снова кажется, что когда-то уже было

67
рыбацкая игрушка!
надо полагать, люди завидуют тебе
Занятие всей жизни
Быть на бескрайних нежных волнах

68
Поэт!
Молчи
то, что написать не можешь
Совершенная красота

69
весеннее утро 
такое ласковое!
Согласный ветер
С силой поднял рукав платья
тихое настроение
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70
Птица в небе!
Зачем с попутчиками в клетке щебеча спорить?
у тебя есть твои небо и земля

71
Эти события – 
воспоминания, которые никогда не сотрутся,
в саду лунного света
Под листьями глицинии
на маминых коленях

72
гора Сишань!
Прощай!
Мне невыносимо расставаться с тобой
но я тоскую о своей маме

73
Скучные слова 
Брошены в печь
тоже ведь превратились в скучный огонь

74
Младенец
Это великий поэт
в незавершенной речи
рождается совершенная поэзия

75
Папа!
выходи посидеть на лунном свете
я хочу слушать твои рассказы о твоем море

76
Сны в лунную ночь!
дальше
Ближе
но мы подобны этому молчанию
Слушай – слушай 
Это крошечный удар сердечной струны! 
Перед глазами сияющая дымка тянется
Мягкая волна словно хмельная!
глубже – глубже 

77
Маленькая скала!
Будь крепче
готовься к напирающим спереди и сзади волнам!

78
настоящее сочувствие
во время печали
а не тогда, когда весело
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79
утренняя волна
уже прошла
вечерний прилив
опять обычный звук

80
Мама!
Мои волосы 
рассыпаны на твоих коленях
Это и есть тобой подаренные тысячи нежных мыслей2

81
Полночь!
Позволь уставшей мне
отложить ручку
С тобой пообщаться в короткой тишине 

82
на этот вопрос трудно ответить
Мой друг!
Что может украсить твою жизнь?

83
Младший брат!
Сердишься на меня?!
Под светом лампы
я просто выдуманными историями
выманила твой 
румяный смех
внимательный взгляд

84
одиночество!
лодка многих душ
в твоем мягком свете плыву

85
Папа!
я хочу, чтобы мое сердце
Было похоже на твой острый меч
так холод рождает осенние воды!3

86
Чем ближе луна
тем гуще тени
Жизнь тоже так правдива?!

87
в море первого знакомства
таинственные подводные рифы
везде сверкают сомнительные лучи фонарей
Спасибо тебе, что направил меня 
лодка жизни идет трудной дорогой! 
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88
надеть корону
временный блеск
вечная кабала

89
Цветок шепотом обращается к любующимся людям
“Меньше внимания мне
Мой друг!
Позволь мне в тишине
Цвести
ваша любовь
Это мое беспокойство

90
долго сидим
открой окно посмотри на море!
необъятные тяжелые вздохи
все отданы небесной ряби

91
Судьба!
неужели ум тоже не в силах сопротивляться тебе
рождение – смерть
все несет твое влияние

92
утренняя роса еще похожа на нитку жемчужин!
ухожу – 
ветер холодный, одежда простая
когда сердце забеспокоилось?
в тумане считаю утренние звезды
Странный осел слишком медленный
горная дорога слишком долгая – 
Сон обманул меня
когда мама заболела?
возвращаюсь – 
Поводья ослабила
как кстати солнечный свет
Полевые цветы будто смеются
Смотрю на туманные проблески зари
Скрывающие горные ворота монастыря

93
Сердце мое!
Это ты подгоняешь меня
или я подгоняю тебя

94
я поняла
время!
ты просто минута за минутой
Стираешь дни моей молодости!
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95
Человек срывает цветущую ветку
Чтобы в вазе стояла –
когда время плодоносить
Перед пустой веткой вздыхает

96
тень упала на воду
Фраза упала в сердце
как обычно без следа

97
Это правда?!
Человеческое сердце всего лишь шарманка
непрерывно поет одну и ту же мелодию! 

98
Молодой человек!
верь в себя!
только ты сам – настоящий
и только ты можешь создать себя

99
Мы младенцы, родившиеся в лодке на море
не знаем
откуда пришли
куда уйдем

100
Полночь –
Сон вселенной так глубок!
я пробудилась4

однако персонажем сна

101
Брат!
наверное, я не должна заставлять доверчивого тебя
делить со мной время уединения

102
Маленький цветочек
тоже мечтает поднять голову
Благодарить весеннюю любовь – 
но глубокая преданность
напротив, заставляет его молчать
Мама!
ты и есть та весна?!

103
время!
я сегодняшняя
оказалась недостойна тебя?!
но то, что я бросила, – временное
то, к чему стремлюсь, – вечное 
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104
За окном кто-то сказал, что расцвел османтус 
всегда появляются отчетливые воспоминания
каждый год
Первые три дня праздника середины осени

105
лампа!
Спасибо за то, что неожиданно погасла
в размашистом письме без мысли
выделила мне время для мысли

106
Старый человек говорит ребенку
“Плачь
всхлипывай
Мир настолько пресный!”
ребенок с улыбкой говорит
“Простите меня
наставник!
я не могу представить то, через что не прошел”
ребенок говорит старому человеку
“Смейся
Прыгай
Мир такой интересный!”
Старик со вздохом сказал
“Прости 
Малыш!
я нечаянно вспомнил то, через что уже прошел”

107
Мой друг!
Береги себя
не надо жемчужины духа
Бросать в море тяжелых волнений

108
Сердце – холодное
Слезы – горячие
Сердце – замораживает мир
Слезы – отогревают мир

109
Мысли, застилающие небо,
Соберитесь!
твоя сердцевина
твое светоплетение
должны стать моим компасом

110
Молодой человек!
тебе нужно со стариком сравниться
Сразу узнаешь, что печаль твоя
ласковая
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111
Слишком монотонно?!
Цитра
Прощаю тебя!
твоей струне
не сыграть звуки флейты

112
древний человек!
ты уже обманул меня
не надо втягивать меня опять обманывать следующих

113
Папа!
как же я люблю тебя
и как же я люблю твое море

114
“Семья”?!
не знаю
но тоска и грусть
именно здесь растворяясь исчезают

115
ручка в руке
Стих в сердце
всего лишь сотни беспокойных пауз – 
далеко-далеко, а вызывают колокольный звон!

116
Морская волна непрерывно расспрашивает скалы
Скалы в вечном молчании ни разу не ответили
однако они в таком молчании
уже сотни тысячи лет раздумывают над ответом

117
Маленькая соломенная хижина
крыша из хризантем – 
там
ощутишь космическую независимость!

118
родина!
как можно наблюдать издалека?
когда придет время вернуться?
Седого деда
уже нет в нашем саду!

119
Спасибо тебе
Моя цитра!
Среди лунного света и тихих людей
Славишь природу для меня
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120
Мама!
Это сочинение из кусочков 
Можешь посмотреть?!
Эти слова
когда меня еще не было
уже таились в твоей душе

121
каплям росы
лучше темной ночью
Быть в компании зимних цветов – 
но не допустить у того яркого солнца
и йоты утреннего тепла 

122
Мой друг!
Что такое истина
Спасибо, что объясняешь мне
но мой вопрос
невозможно человеку решить

123
небесная роза
красная для спящей души 
небесная ветка сосны
Зеленая для спящей души 
небесные слова
написаны все же не для спящей души

124
“о недовольство!”
“Совершенство” нуждается в тебе
Бесконечность ваша
Подчеркивает его

125
Пчела это
Писатель, который собирает
в сотне цветов разные замыслы ароматов
готовит свой характерный мед

126
то, что раскачивается, – лодка?!
то, что ярко-зеленое, – остров?!
то, что лазурное, – океан?!
Мой друг!
я снова пришла
Почему терпеливо сомневаюсь в тебе
только потому, что нередко во сне обманывалась 
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127
Звезда
Падает в небе
возможно секундное всматривание
но этот мимолетный свет
уже навсегда остался в человеческом сердце

128
шумная морская волна
тяжелые темные очертания гор – 
уже глубокая ночь
не выходи
Смотри!
в свете лампы 
отец военный
один стоит у основания флагштока

129
Предположим, в мире нет ветра и дождя
Этим пышным цветам на ветке 
куда деваться
лишь навлекут на себя неприязнь людей

130
надеяться на то, что безнадежно
решать трудноразрешимые вопросы
Это самоубийство молодости!

131
Море!
у той звезды нет сияния
у того цветка нет аромата
в течении той моей мысли
нет чистого звука твоей волны

132
Сердце!
вчера ты говоришь мне
Мир радует
а сегодня говоришь
Мир разочаровывает 
Завтрашние слова
опять о чем
научи меня, как верить тебе!

133
Мой друг!
не слишком ли печалишься?!
источник “смерти”
на кончике пера последняя капля
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134
как можно забыть
летнюю ночь
Под лунным светом
одиноко прислонились к заброшенной ограде
Сдержанно красные цветы лотоса
темно-зеленое покрывало из листьев
из белого шелка платье!

135
Мой друг!
ты когда-то поднимался на высокую гору?!
ты когда-то приближался к океану?!
там
разве не пустынно?
только безмолвие “природно”.
в твоем сердце 
восторг или печаль?

136
После непогоды – 
Прошел цветочный аромат
Прошла цветочная красочность
на ветках молчаливо висят плоды
Ценность цветов
Плодами определяется!

137
умный человек!
выбрось из рук цветы иллюзий!
они лишь смутно воображаемые
но дробят весенний свет твоих глаз 

138
летней ночью
Подул свежий ветерок!
кутаешься в дыхание орхидеи
обступающее глубину сна

139
только для подтверждения образа
Мой друг!
тебе лучше направиться к мутному зеркалу
не нужно смотреться в прозрачный пруд
он принадлежит природе

140
крохотная судьба 
каждый день изменяет молодость
Судьбе кажется занятным
но так жалко молодость! 
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141
Мысль
вмещает только сердечное брожение
как только возьмешь кисть
Чудесный дух уже улетучился 

142
всю ночь
Прислушиваюсь к ветру за окном
надо полагать, устроился на вершине горы
тень от огня свечи колеблется
отчего тени такие холодные
Подобно горам и рекам из туши
только не спят

143
душевные волнения стремятся назад
время идет вперед
Печали молодости
как раз в этом водовороте взаимодействия

144
около пагоды
Поле цветов
ветерок раздувает волосы
Холодно, когда еще было так холодно!
Этот древний храм – 
Эти сумерки – 
Эти струйки поэзии – 
Связывают солнце на закате и меня

145
Струны сердца!
играйте – 
Пусть фея воспоминаний
Смешиваясь с твоей мелодией, танцует

146
Письменность
открыла шлюзы лицемерия
Слушай, как родниковые воды сострадания
глубоко-глубоко сообщаются 

147
в будущем
на прекрасном озере
Может возвыситься монумент 
какая смелость так молча думать 

148
только эту ручку
Можно взять
Можно отложить
и так бесконечно!
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149
Безлунная ночь праздника середины осени
наводит на такие размышления!
Загораживают плотные облака
Скрывают чистый свет

150
одиноко сижу – 
у подножия горы текут облака
время от времени за храмом чистый звук гонга
так сумеречно
Будто моросит
только лишь тон становится немного скорбный

151
умная девочка!
вперед навстречу
когда придет тоска
испортит твои долговременные проекты

152
Мой друг!
не надо позволять словам огорчать тебя
Слова созданы человеком 
Человек создан не словами

153
любовь
нежность
Печаль
Эти милосердные образы неба
растопили мое замерзшее сердце

154
всегда страшно услышать звук перьев в небесной выси –
крохотная птица!
крылья выросли
куда собираешься лететь?

155
Белые цветы превосходят зеленые листья
крепкое вино предпочтительнее бледного чая

156
Берег реки раннего утра
Белый туман
Погода в Цзяннани
Пошел дождь – 
я знаю только лазурное море
но оказывается есть еще изумрудная река
Это родина моих родителей!
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157
Потому что перед отражением простого человека
Можно только смахнуть пыль с зеркала
но нельзя добавить лунного сияния

158
Мой друг!
летают снежинки!
Хочу написать стих, думая о тебе

159
Мама!
когда в небе непогода
Птицы прячутся в своих гнездах
когда в сердце непогода
я просто прячусь в твоих объятиях

160
умный человек!
Слова – пустые
речь – фальшивая
если ведешь за собой друзей
оставайся таким же
естественным в проявлении своих чувств!

161
вода океана
не может стать теплой
Самонадеянное сердце 
не может смягчиться

162 
Зеленая ветка сосны
красные фонарики
и тот мягкий звук песни – 
Благодарна тебе, что передал мне
Свет молчания

163
тени разорванных облаков
тоже ведь разрозненные мысли?!
все же трудно будет в тетради воспоминаний
о них написать

164
Мои друзья!
Прощайте
я последнюю страницу 
оставляю вам!
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1 ее “Письма маленьким читателям” (1928) тоже входят в школьную программу китая.
2 иероглиф 丝 имеет значения: нить, мысль, думы.
3 Многозначный образ 寒生秋水 здесь может прочитываться и так: холод как прозрач-

ность женских глаз.
4 Здесь слово “пробудилась” 独醒 имеет и другое значение: быть не таким, как все, идти 

против течения.

Бін Сінь
Міріади зірок. Вірші / 

Переклад з китайської та вступна стаття н. о.Черниш
до уваги читача пропонується повний переклад поетичної книги Бін Сінь “Міріади 

зірок” (1923). написані у вільній формі вірші поклали початок новому жанру в сучасній 
китайській поезії – коротким віршам “сяоши”, які швидко стали популярними серед моло-
дих китайських поетів. у цьому перекладі авторка не тільки прагне до точної передачі дум-
ки поетеси, а й дотримується особливостей вільної форми вірша, що досягається шляхом 
майже дослівного перекладу. Повний переклад збірки може претендувати на передачу 
індивідуального авторського стилю, відомого в китаї як “стиль Бін Сінь”. 

Ключові слова: вільна форма вірша, індивідуальний стиль, короткий вірш “сяоши”, 
короткі мініатюри, переклад, “стиль Бін Сінь”

Бин Синь 
Мириады звезд. Стихи /

Перевод с китайского и вступительная статья н. а. Черныш
вниманию читателя предлагается полный перевод поэтической книги Бин Синь “Ми-

риады звезд” (1923). написанные в свободной форме стихи сборника положили начало но-
вому жанру в современной китайской поэзии – коротким стихам “сяоши”, быстро ставшим 
популярными среди молодых китайських поэтов. настоящий перевод не только стремится 
к точной передачи мысли поэтессы, но и соблюдает особенности свободной формы стихот-
ворения, что достигается путем почти дословного перевода. Полный перевод сборника мо-
жет претендовать на передачу индивидуального авторского стиля, известного в китае как 
“стиль Бин Синь”.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, короткие миниатюры, короткий стих “сяо-
ши”, перевод, свободная форма стихотворения, “стиль Бин Синь”

Переклад надійшов до редакції 25.07.2019
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The chronicle is dedicated to the cultural and anthropological trip taken on April 2019 by the 
research fellow of A. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences 
of Ukraine to three Indian states – Uttar Pradesh, West Bengal and Odisha. The places of great re-
ligious and cultural significance such as Kashi Vishvanath Temple, ghats, Sarnath (Varanasi), Kali 
Temple on Kalighat (Kolkata), Jahannatha Temple (Puri), Sun Temple (Konark), Lingaraj Temple 
and Mukteshwar complex (Bhubaneshwar) appeared under the sharp gaze of traveler. Author not 
only narrates about precious Indian heritage but also describes her own impressions and associa-
tions concerning it based on the knowledge about Indian history and art. Hence the famous sights 
reveal less famous information about themselves. Besides, author describes situations of commu-
nications with different people making anthropological investigation and enriching chronicle with 
many details from real life of local people and Indian daily routine. 

Keywords: Bhubaneswar, general elections, India, Kali, Konark, Odisha, Puri, Uttar Pradesh, 
West Bengal

ІНдІя: пОгляд з велиКиХ тА мАлеНьКиХ мІст УттАР-пРАдешУ,
зАХІдНОї БеНгАлІї тА ОдІшІ

Туристичний трикутник Делі – Агра – Джайпур ми цього разу зачепили лише 
злегка. Столицю Акбара – Агру та “рожеву” перлину раджпутів – Джайпур виріши-
ли не відвідувати. Натомість склали менш тривіальний маршрут. Належало, крім 
Уттар-Прадешу, ознайомитися із Західною Бенгалією та Одішею.

Делі зустріло звичним, ледь вловимим у повітрі смогом – запахом пізнання но-
вого і розширення горизонтів. Саме звідси розпочинається більша частина подоро-
жей – як на північ, так і на південь. Не затримуючись у столиці, ми рушили в пів-
денно-східному напрямку, до священного міста Варанасі. Цього разу воно показало 
свої різні іпостасі – індуїстську, буддійську й сучасну глобалізовану.

Варанасі
Перший свій релігійний та давній лик Каші, як у давнину називалося Варана-

сі, відкрив своїми гатами – кам’яними сходами попід берегом священної річки 
Ґанґу. Насправді на санскриті та гінді її називають у жіночому роді – Ґанґá – і по-
клоняються, як богині. Слово “гат” походить від санскритського ghatta, що означає 
“пристань”, “набережна”, “сходи біля річки”. Гати для Індії не рідкість, втім у жод-
ному місті на субконтиненті немає таких довгих гатів, як у Варанасі. Зараз тут 
84 названих та чітко розмежованих гати, які тягнуться майже на 6 кілометрів 
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уздовж лівого берега річки. Перші згадки про місця для ритуальних купань у Каші 
збереглися в джатаках, оповідках про минулі життя Будди. Ті ж, які туристи та па-
ломники споглядають зараз, датуються більш пізнім часом. Найстарішим зафіксо-
ваним у текстах гатом, який зберігся до наших днів, є Манікарніка-гат, збудований 
з каменю в 1302 році. Про інші інформація з’являється лише з ХVI ст. Загалом, 
більшість сходів було збудовано протягом ХVIII, XIX та XX століть під патронатом 
раджпутських раджів та маратхських пешвів.

За функціями гати строго не розрізняються – майже кожен з них використовують 
як з релігійною метою, так і з побутовою. Винятковими є хіба що Манікарніка та 
Харішчандра, призначені суто для кремаційних ритуалів. Крім сходів, у конструк-
ції гату є платформа, яка подекуди нагадує бастіон, включений у сходи на різній 
висоті. Вона не лише захищає від води, коли та піднімається, а і є місцем для ро-
боти чи відпочинку. Тут перуть, рибалять, відправляють ритуали й навіть влашто-
вують пленери.

У верхній частині до гатів примикають численні будівлі та вузькі вулички, які 
поєднують місто з річкою. Колишні палаци правителів, храми, монастирі, санскрит-
ські школи, дгармашали1 для паломників та тих, хто приїхав у Варанасі помирати, 
стоять уздовж берегової лінії, створюючи абсолютно унікальний архітектурний лик 
набережної міста. Історичні будівлі не раз змінили своїх власників, а зараз біль-
шість із них віддані під релігійні та освітні заклади або готелі.

Багато палаців уздовж берегової лінії, які датуються переважно XVIII ст., поста-
ли завдяки маратхам. Деякі з гатів названі іменами донаторів, як-от Бадж Рао та Ба-
ладжі. Саме в цей час Варанасі розвивалося як центр шовкового виробництва та 
торгівлі. Вважалося неабияким привілеєм мати садибу біля річки у священному 
місті, тому найбагатші раджі, купці та вельможі поспішали побудувати собі тут бу-
динок. Навіть іноземні королі, як-от непальський правитель Рана Шамшербагадур, 
звів собі резиденцію на Гая-гаті, а в 1843 році магараджа Раджендра Вікрам Шах, 
виконавши останнє бажання своєї дружини, звелів збудувати репліку храму Пашу-
паті в Непалі на Лаліта-гаті. Заможний і впливовий купець Балдева Прасад Бірла, 
донатор відомого храму Лакшмі Нараяна в Делі, володів секціями на Тулсі-гаті, де 
у ХХ столітті постали його пишні садиби та палаци.

Вишукані, виконані переважно в раджпутському стилі будівлі стоять на підви-
щенні так, що їхнє відображення видно в річці. Саме тому світанкове катання на 
човнах є однією з найзахопливіших туристичних атракцій у Варанасі. За словами 
німецької дослідниці південноазійського мистецтва Джулії Хегевалд [Hegewald 
2005], священна річка Ґанґа трансформувалася в невід’ємну частину архітектурно-
го ландшафту міста. Гати – це не лише захист від повеней та зручний доступ до 
річки, вони створюють відкритий публічний простір для містян, у чому ми вповні 
змогли переконатися ввечері, коли спала спека й життя на гатах почало жвавішати.

Дійшовши до Манікарніки, ми зрозуміли, що час заглиблюватися в місто у по-
шуках храму Каші Вішванатха, або, як його ще в народі називають, Золотого храму. 
Вішванатх – ім’я Шиви, яке означає “Володар Усесвіту”. Знайти храм було непро-
сто, адже він розмістився в серці місцевого базару. Почувши вдесяте від поліцей-
ських та торговців на базарі слова “gate number two”2, з характерним жестом руки, 
мовляв, далі йдіть, ми вже було подумали, що ходимо колами, а індійці з нас зну-
щаються, годуючи жданиками близькості воріт номер два, через які нам нарешті 
можна буде потрапити в храм. Проте ходіння базарним лабіринтом мінотавра все ж 
увінчалося успіхом – пройшовши через ті самі ворота та сувору охорону, ми опини-
лися всередині, прямо під час виконання вечірньої пуджі. Людей у храмі було не 
менше, ніж на базарі, тому в sanctum sanctorum нам не вдалося потрапити, лише по-
бачити його на моніторах, розміщених у мандапі3 храму. Десятки, якщо не сотні ін-
дусів із кошиками з кокосами, бананами та іншими піднесеннями стояли в черзі, 
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щоб поклонитися Володарю Всесвіту, який на вівтарі перебував як шістдесятиме-
тровий шивалінгам на срібній платформі-йоні – символі Шиви у вигляді фалоса. 
Так само багато індусів було в бічних святилищах. Вірянам, що сиділи в молитов-
ному залі, поклавши біля себе піднесення, слід було їх пильнувати від мавп, які по-
всякчас намагалися вкрасти щось їстівне, хай навіть у самого Шиви, для якого вони 
були призначені.

Йдучи до Кашівішванатху, очікували побачити величну індійську храмову архі-
тектуру, натомість ззовні храм ми так і не побачили, бо святиню повністю проков-
тнув базар. Рясно вкриті золотою фарбою фрактали головної “башти” – шикхари – 
відкриваються оку хіба що з дахів будівель в околицях. Зате побачили поклоніння 
Шиві й змогли оцінити значення святині для шайвів, адже Золотий храм вважається 
одним із джйотір-лінгамів, місцем, де, згідно із Шива-магапураною, Володар вия-
вився як стовп світла, якому немає кінця-краю.

Покинувши храм, ми знову попрямували до гатів. Вечоріло. А це означало, що 
скоро почнеться Ґанга-аарті – ритуал поклоніння вогнем річці Ґанзі. Великі лампи 
вже були запалені, грала музика, збиралися люди. Аарті почалося. Гарні металеві 
світильники у формі зміїних капюшонів у руках семи брагманів піднялися над зем-
лею й почали описувати вогняні кола, прославляючи Річку.

Буддійський спадок Варанасі відкрило наступного дня, коли ми рушили до Сар-
натху, місцини в його околицях. За переказами, діставши просвітлення в Бодг-Ґаї, 
Будда вирушив саме сюди, де натрапив на своїх давніх знайомих – п’ятьох відлюд-
ників, з якими на початку свого духовного шляху практикував аскезу. Тоді їхні шля-
хи розійшлися, але тепер, коли Просвітлений прочитав свою першу проповідь про 
чотири благородні істини і восьмидільний шлях, який пролягає між аскетизмом та 
гедонізмом, вони стали його найвідданішими учнями та послідовниками. У буддій-
ських текстах цю проповідь Шак’ямуні називають “першим поворотом колеса 
дгарми”4. Тоді Будду, крім відлюдників, чули два олені. Так з’явився символ буддій-
ського вчення – чакра з вісьмома спицями та оленями по обидва боки. У палійському 
каноні це місце називають “ісіпатана” (isipatana) – місце, де перебував святий муж.

Імператор Ашока, прийнявши буддизм у ІІІ ст. до н. е., збудував тут монастир-
ський комплекс та ступу, які були зруйновані мусульманськими завойовниками. 
Відродження комплексу почалося лише в ХІХ ст. завдяки Товаристу Магабодгі, яке 
взяло на себе місію відновити буддійську дгарму в Індії. До відновлення палом-
ницького центру долучилися буддійські общини всього світу, тому на території 
комплексу можна бачити шрі-ланкійські, бірманські, тайські, тибетські, японські 
храми. На жаль, старовинні будівлі не збереглися до наших днів, лише їхні архео-
логічні залишки, тому місцина зараз має радше паломницьке та меморіальне, ніж 
історико-культурне значення. 

Найвеличніша будівля на території комплексу – 43-метрова ступа Дгамек, побу-
дована в VI ст. на місці зруйнованої ступи Ашоки, яка здавна була тут. Її основа за-
лишилася з тих часів, решта ж відбудована з цегли і каменю. Подекуди на камені 
збереглося різьблення періоду Гуптів, коли ступа й була відбудована. Нібито саме 
тут Будда здійснив перший поворот колеса вчення. 

Тайська сангха організувала свій комплекс трохи далі від археологічного музею. 
Його можна впізнати за вісімдесятиметровою статуєю Будди, якою завершується 
алея зі штучною водоймою з квітучими лотосами, та скульптурами, рясно вкрити-
ми такою милою тайцям позолотою. 

Особливий трепет викликало дерево Бодгі. Це не просто висаджений ficus reli--
giosa, рід рослини, яка була пов’язана з Просвітленням принца Сідгарттхи. Це – на--
щадок того самого дерева Магабодгі в Бодг-Ґаї, під яким просвітлів Учитель. Дочка 
короля Ашоки бгікшуні5 Сангамітта привезла свого часу живець цього дерева на 
Ланку, де, очевидно, протягом довгих століть стежили за спадковістю рослини. Уже 
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у ХХ ст., 12 листопада 1931 року, живець шрі-ланкійського фікуса був привезений 
представниками Товариства Магабодгі в Оленячий гай, де його зараз можна спо-
глядати.

Сучасний лик Варанасі раптово відкрився дорогою до вокзалу. Великі торгово-
розважальні центри, автосалони, Макдональдс та H&M ніяк не узгоджувалися з го-
лими садгу на гатах. Індія вкотре показала свою контрастність. Далі нас чекало зна-
йомство з пунктуальністю індійської залізниці. З п’ятигодинним запізненням потяг 
рушив у напрямку столиці Британської Індії. 

Колката
На 5-й день подорожі ми добралися до Колкати, міста грізної богині Калі. Ця бо-

гиня – особлива. За словами відомого англійського дослідника шиваїтської тантри 
Алексіса Сандерсона, мати Калі, або Калі-ма, – це той єдиний спосіб, у який інду-
їстська традиція ладнає з недоліками власної ідеально вибудуваної картини світу. 
Адже, треба визнати, завжди є випадки, коли система, якою б стрункою вона не 
була, перестає працювати. Калі нагадує індуїстам про те, що деякі аспекти реаль-
ності не можуть бути приручені, очищені та передбачені. Вони завжди будуть під-
важувати всі кволі спроби людини до впорядкування того, що є невпорядкованим 
за своєю суттю, – самого життя.

Зовнішність Калі – застрашлива. Колонізаторам вона здавалася демоницею, а не 
богинею. Ще б пак – ошаленіле обличчя з червоними очима й ротом з неприродно 
висолопленим язиком, ікла, скуйовджене волосся, голе тіло чорного або синього ко-
льору, яке покриває хіба що спідниця з людських черепів. Вона танцює шалений 
деструктивний танок на самому Шиві, який визнає та приймає її лють і смиренно 
лежить під ногами своєї дружини. 

Страшний лик Калі та її нетрадиційна поведінка покликані ознайомити з тією 
реальністю, яка виходить за межі “нормального”, впорядкованого дгармою, суспіль-
ства. Медитувати на чорну богиню, присвятити себе їй означає вийти з повсякден-
ного, впорядкованого дгармою світу і поринути у світ навиворіт із протилежними 
законами або й взагалі без них і саме завдяки цьому відкритися до нових можли-
востей та світоописів. Калі – це середньовічний карнавал, який описував Бахтін, 
але по-індійському, це – легальний вихід за межі впорядкованого церквою та дер-
жавою світу. Іронічний сміх над будь-якою впорядкованістю. 

Калі – це руйнівниця Его. Ось думаємо, що впіймали бога за бороду, пізнали за-
кони життя, знайшли своє місце у світопорядку. Калі вже тут, щоб розпочати свою 
тандаву й зруйнувати цю наївну людську гординю. У своїй інакшості, дивності та 
перверсивності Калі та, хто здатна похитнути всі зручні та наївні висновки про світ, 
й саме завдяки цьому вона очищує бачення, дає змогу пізнати речі такими, які 
вони є. Саме тому вона така особлива. Джай, Калі-ма!

До Калігату зараз проведене метро. Колись тут був гат – священні сходи до річки 
Хуґлі. Ріка змінила своє русло, і гату вже давно немає, та назва району досі відо-
бражає цей історичний факт. Головна дорога до храму вся в ятках з ритуальними 
предметами і різноманітними образами Богині. Храм не видно здалеку. Він, як і Ка-
шівішванатх, ховається за іншими будівлями та деревами, ніби не потребує особли-
вої репрезентації – хто ж не знає, де дім Калі? 

Заходимо. Всередині – натовпи людей. Брагман із бейджиком починає нам щось 
розповідати про храм. Ми просимо його припинити, адже платити за його розповіді 
не збираємося. Він запевняє нас, що йому ми нічого платити не будемо, все – Калі. 
Далі пропонує без черги пройти в гарбга-ґріху, до вівтаря, де стоїть головний ідол 
божества – мурті, де перебуває сама богиня. Скільки? Всього 300 рупій. Погоджує-
мося. Робимо прадакшину разом з іншими вірянами, обходячи за годинниковою 
стрілкою вівтар. Деякі віряни дуже екзальтовано себе поводять. Калі у вівтарі зо-
бражена геть в іншій формі, про яку розкажу за нагоди. Далі брагман веде нас в 
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інші святилища храму. В одному – Шива-лінгам, в іншому – Лакшмі. Священнос-
лужитель пропонує залишити грошову пожертву богині. Ми ввічливо відмовляємо-
ся, кажемо, що вже зробили донейшн у вигляді 300 рупій, які через нього передали 
на потреби храму. Здається, він нас не зрозумів. А я про себе подумала: як ти, Калі, 
не караєш цих зажерливих брагманів, які на тобі заробляють?  А тоді згадала її при-
роду й усміхнулася.

Щоденно на спеціальній вівтарні в жертву богині приносять до сорока кіз. Раз на 
рік – буйвола. Для цих жертвопринесень існує два окремих вівтарики. М’ясо жер-
товних тварин готують на “святій кухні”. Храм кожен день надає безплатні обіди 
для нужденних. Коли ми побачили козу, яку вели на повідку, зрозуміли, що час ру-
шати. Подякувавши гіду-брагману, поспішили до виходу. На пам’ять нам залишилися 
червона нитка, яку він пов’язав на ліву руку, та незабутній релігієзнавчий досвід.

Одіша: земля Сур’ї та Джаганаттха
Одіша, яка до 2011 року називалася Оріссою, – це штат у Центрально-Східній 

Індії, який має власну мову, писемність, танцювальний стиль та історію. Індійці тут 
користуються мовою одія, яка є офіційною мовою штату. У круглих декоративних 
літерах віддалено вгадується давнє письмо брагмі, від якого походить сучасне дева-
нагарі, яким користуються численні індійські мови в різних варіаціях. Коли ми при-
були до Пурі, змогли оцінити його красу на вокзальному інформаційному табло, 
білбордах, у газетах та магазинних вивісках. Для індійців Пурі – це не курортне 
містечко, а передусім паломницьке. Індуїсти з усього світу, а особливо вайшнави, 
стікаються сюди, щоб відвідати численні храми та фестивалі, насамперед храм син-
кретичного бога Джаганнатха і його фестиваль Ратх Ятру. У цей храм іноземців не 
пускають, до чого ми були готові з самого початку. Втім, не подивитися на нього 
хоча б здалеку не могли. Коли ми метушилися біля входу, намагаючись знайти хо-
роший ракурс для фотографій, до нас підійшов чоловік, повідомивши, що на храм 
можна глянути з даху бібліотеки, й показав, куди йти. Пройшовши дуже вузькими 
сходами, ми справді опинилися в приватній бібліотеці зі старими книжковими ша-
фами та запиленими дерев’яними столами. У прозорих скляних “вітринах” стояли 
покручені та вицвілі від сонця журнали, стелажі були дуже старими і подекуди де-
формованими, тому здавалося, що усе це просто завалиться від найменшого вітру. 
Втім, був якийсь особливий індійський шарм у тій бібліотеці. Ми навіть завважили 
одного читача, чому надзвичайно здивувалися. Належало йти вище, на дах, коли бі-
бліотека повною мірою розкрилася у своїй індійськості. Наш провідник почав га-
рячково гортати велетенську книгу, схожу на комірну, і показувати суми пожертв, 
залишених туристами. “Бачите, навіть індійці по 400 рупій залишали”. Аргумент, 
який мало кого залишить байдужим. Заплативши донейшн, ми рушили на дах. І ось 
він, славетний храм Джаганнатха, найвищий храм Одіші, відкрив перед нами свої 
білі верхівки.

Справді білі. На відміну від решти храмів Одіші, Джаганнатх укритий товстим 
шаром білої вапнякової штукатурки. Як думають деякі дослідники, щорічне фарбу-
вання храму робить його ще гарнішим перед Ратх Ятрою, головним фестивалем на 
честь бога. За іншою версією, штукатурка захищала елементи храму від розкрадан-
ня мусульманами, які значною мірою через свої іконоборчі переконання не просто 
грабували індуїстські храми, а й трощили декори із зображенням живих істот. Втім, 
мистецтвознавець Гопал Чоулі [Chauley 2001] називає більш прозаїчну причину: 
практика наносити білу штукатурку на стіни з’явилася в ХVI столітті, щоб захисти-
ти храм від природного руйнування. Храм збудований з місцевого тесаного каме-
ню – кхондаліту. Жоден розчин для склейки блоків не використовували. Натомість 
користувалися металевими кованими скобами, щоб зафіксувати кам’яні блоки на 
позиціях. Найбільшої шкоди конструкції завдавали саме вони, коли починали 
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іржавіти. Розбухання металу і його тиск на камінь спричиняли обвал цілих шматків 
декору. Щоб уникнути подальшого руйнування та убезпечити численних паломни-
ків, які безперервним потоком відвідували храм, було вирішено покривати зовнішні 
стіни товстим шаром білої штукатурки. Яким же було здивування експертів з 
Archeological Survey of India, коли вони в режимі тестування зняли біле покриття в 
декількох місцях. Під шаром вапняку ховалося прекрасне різьблення, яке було на-
скільки вправним, що створювало враження різьблення по дереву або слоновій 
кістці. Одностайним рішенням експертів покриття було визнане сумнівним превен-
тивним заходом, тому реставрація храму зараз полягає саме у звільненні Джаган-
натха від білого вбрання. 

Серед “секулярних туристів” славний не так Джаганнатх, як Конарк, старовинне 
прибережне містечко, де перебуває унікальний храм Сур’ї. Вхід у комплекс – зі схо-
ду. За відсутності підготовки при вході можна пережити розчарування, адже видно 
храм фронтально й він майже повністю в риштуванні. Втім видовище, яке розгор-
тається в міру просування вперед, воістину варте всесвітнього спадку ЮНЕСКО.

Сур’я – не вельми популярний бог в Індії. Його храмів налічується не більш як 
десять, три з них стали відомими на весь світ завдяки своєму архітектурному оздо-
бленню та еротичним мотивам. Один у Модхері (штат Гуджарат), другий у Джай-
пурі (штат Раджастхан), третій тут, у Конарку. Храм Сонцю за своєю красою та 
інженерною довершеністю не поступається найвідомішим храмовим комплексам 
індійського Середньовіччя. Хоча структура храмів Сонця не відступає від канону, 
все ж вона має особливість – всі вони мають вигляд колісниці, тієї, на якій Сур’я 
об’їжджав небосхил. Колісниця Сонця з Конарку запряжена сімома кіньми, з яких 
до нашого часу збереглися лише п’ять. Тварини зображені в природній динаміці, 
так, ніби їм справді доводиться рухати величезну конструкцію з дванадцятьма па-
рами коліс. Та, за іронією долі, святая святих храму, ґарбга-ґріга, не збереглася. Її 
могли зруйнувати як португальські колонізатори, так і землетрус. Учені не мають 
змоги з’ясувати достеменно, за яких обставин постраждала головна частина храму. 
Проте, незважаючи на руйнування та розкрадання колонізаторів, інші споруди хра-
мів та їхні декори збереглися досить добре як для пам’ятки ХІІІ ст. До наших днів 
дійшли танцювальна зала, мандапа, або молитовна зала, храм Сонця та його дру-
жини Тіні, а також захисники храму з північного та південного боку – скульптури 
слонів та коней. Храмовий комплекс орієнтований зі сходу на захід так, що вранішнє 
сонце освітлює вівтар – щоранку Сур’я у прямому сенсі заходить у свою обитель. 
З лівого боку храму-колісниці колеса символізують день, із правого – ніч. Перше 
колесо храму є продуманим до хвилини сонячним годинником. Його втулка – це 
гномон, за тінню якого і визначають час. Вісім спиць колеса розділяють добу на 
тригодинні відрізки. Кожна спиця визначає годину дня. Хвилини ж зображені на 
ободі колеса між спицями у вигляді цяток-поділок. Наш гід, містер Чандра, вказав-
ши на тінь від втулки і порахувавши відповідну кількість цяток, урочисто виголо-
сив час – 9:51. Які ж ми були вражені, коли, автоматично зиркнувши в телефони, 
побачили там названий гідом час. 

Іконографічна програма храмів комплексу така різноманітна, що годі її тут де-
тально описати. Привертає увагу те, що, поруч із зображеннями божеств, храми 
рясніють побутовими та еротичними сюжетами. У камені, часто з гумором та іро-
нією, закарбоване навіть не індійське, а універсальне повсякдення. У якій, скажіть-
но, культурі не сміються з сімейних відносин. Свекруха, яка улесливо вітає невістку, 
що тільки-но ввійшла в сім’ю чоловіка, та ж свекруха, яка тепер сварить невістку, 
адже та вже давно живе в її домі й відносини змінилися; молодиця, що схопила чо-
ловіка за довге волосся і карає його за зраду; понура дівчина та усміхнений стари-
ган біля неї – чоловік, за якого вийшла заміж із примусу; весільна процесія – баре-
льєфи з такими побутовими сценами розміщені на рівні погляду з усіх сторін храму. 
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Між ними – постійно повторювані традиційні для індійської храмової скульптури 
мотиви: нагакан’ї – напівжінки-напівзмії, або змії-колони, мітхуни – закохані пари, 
ялі – фігури, у яких поєднуються слон, лев та кінь.

Танцювальна зала прикрашена тематичними зображеннями музикантів і танців-
ників. Вхід до неї фланкують фігури, які символізують руйнівну дію багатства та 
влади на людину: лев топче слона, а той душить під собою людину. Перший уосо-
блює владу, а другий – багатство.

Конаркська святиня є одним із так званих “храмів любові”, адже славна, поміж 
іншого, своїми еротичними зображеннями. Хоч звідусіль можна чути численні ін-
терпретації, часом занадто абсурдні, давні майстри не залишили відповіді на за-
питання, якій меті служила така скульптура. Тому і вченим доводиться лише 
висловлювати здогадки, відмітаючи відверто хибні припущення. Серед таких – де-
мографічна гіпотеза, мовляв, віряни, дивлячись на зображення сексуального харак-
теру, набували знань про цю сферу життя або ж правителі таким чином намагалися 
збільшити народжуваність в Індії. Сучасні вчені солідарні в думці про те, що в дав-
ніх майстрів та донаторів храмів, швидше за все, був комплекс причин. Це і бажан-
ня відобразити в камені реальне життя простих людей, які в давнину мали інші 
уявлення про сексуальну сферу життя, й вона не була такою інтимною, як у сучас-
ній культурі. І демонстрація її місця в бажаній ієрархії цінностей, адже вона хоч і є 
важливою, але не головною. Недарма сексуальні сцени зображені в нижній частині 
храмів. Також любовними сценами, можливо, індійці транслювали просте повідо-
млення: вірянин, заходячи в храм, має залишити все мирське, і зокрема помисли 
про любовні втіхи. Або ж, як припускає мандрівник Сергій Мазуркевич, це спосіб 
шокувати вірянина, вирвати його з повсякденності, як це роблять тантричні прак-
тики. Адже, вирвана зі звичного буття, людина більш чутлива до того, з чим їй на-
лежить зіткнутися в храмі [Мазуркевич 2013].

Пурі запам’ятався не лише своїми всесвітньо відомими пам’ятками, а й океа-
ном. Теплий і могутній, він давав особливий досвід купання, за якого плавати було 
просто неможливо, лише стрибати на хвилях. Тоді ми ще не знали, що саме в ньо-
му через десять днів зародиться тропічний циклон Фані, який спричинить руйнів-
ний ураган, епіцентр люті якого припаде на Одішу, зокрема на Пурі. На щастя, 
індійська влада, маючи досвід реагування на попередні природні катастрофи, ева-
куювала більшість населення в зоні дії циклону, тому обійшлося без численних 
людських жертв.

Бгубанешвар, або Екамра-кшетра
Ранковим поїздом з Пурі за півтори години ми доїхали до столиці штату Одіша – 

Бгубанешвара. Ландшафти за вікном частково підготували нас до зустрічі з містом. 
Дорогою ми бачили не поля і пустелі, а зелені джунглі з пальмами, квітучими ку-
щами, ставками з лотосами, а також помаранчево-теракотовий ґрунт, який разом із 
зеленню додавав яскравості пейзажу. 

Яким же було наше здивування, коли, їдучи тук-туком до хостелу чималу від-
стань, ми раптом побачили досить велике місто, яке відрізнялося як від Делі, так і 
від Колкати. Бгубанешвар був чистим і охайним (за індійськими мірками, звісно). 
На великих вулицях були тротуари зі смугастими жовто-чорними бордюрами та бе-
тонними огорожами, на кілометри розмальованими яскравими професійними мура-
лами. Перед нами швидко промайнули сцени з індійського епосу, зображення окре-
мих індуїстських божеств, пишні традиційні орнаменти і, що найцікавіше, теми та 
персонажі з європейської культури. Годі було все розгледіти на швидкості, але з 
довгої стіни нам висолопив язика Альберт Ейнштейн, усміхнувся в тонкі вуса Саль-
вадор Далі, упізналася червоною квіткою в зачісці Фріда Кало. Як виявилося пізні-
ше, Індія – це не лише країна крикету, а й хокею. На траві. У 2018 році Бгубанешвар 
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приймав XIV Світовий Кубок, який, вочевидь, став стимулом перетворити місто на 
суцільний арт-об’єкт. Недарма воно було проголошене переможцем Smart City Chal--
lange – всеіндійської програми з міського благоустрою. Утім, яскраві мурали – це 
далеко не основне, чим може похвалитися місто. 

Бгубанешвар – це давня Екамра-кшетра – земля Шиви. У Брагма-пурані володар 
Брагма говорить про Екамру як про землю таку ж благодатну та чудову, як Варана-
сі. Назва Екамра, як стверджує пурана, походить від назви мангового дерева, яке 
стояло тут у попередню кальпу [Donaldson 2001, 13]. Екамрі-кшетрі та її храмам 
присвячено багато текстів, серед яких найвідомішим є Екамра пурана. Її гіперболі-
зована мова стверджує, що кшетра має сотню тисяч храмів та десять мільйонів лін-
гамів. Хай там як, а храмів у Бгубанешварі справді величезна кількість. Більшість 
із них присвячені Шиві. Численні збережені до наших днів сакральні споруди де-
монструють тисячолітню, постійно підтримувану архітектурну традицію. 

Спершу ми скерували нашого рикшу до храму Лінгараджу, найбільшого в Екамра-
кшетрі. Елегантна та велична шикхара храму вивищується на 45 метрів над землею. 
На жаль, тільки її верхівку нам і вдалося побачити за великим муром. Неіндуїстів 
на територію комплексу не пускають за жодних умов. Залишається із сумом розпо-
вісти про те, чого ми не побачили, а саме вінець архітектурної еволюції в Екамрі 
третьої чверті ХІ ст.

На щастя, усі архітектурні риси, які віднайшли свою довершеність у Лінгара-
джі, можна побачити в низці інших храмів Бгубанешвара. Не побачили цей храм – 
побачимо інші. А ось культова практика тут особлива. Хоч Лінгарадж і є найвідо-
мішим шиваїтським храмом в Одіші, поклоніння його Сваямбгу-лінгаму, або само-
виявленому образу Шиви, відбувається листками вільви та туласі, рослинами, які 
асоціюються з Шивою і Вішну  відповідно. Також у бгога-мандапі, або залі для під-
несень, де встановлений сваямбгу, є кронштейни із зображеннями Шиви, Вішну та 
Лакшмі Нараяни, що свідчить про універсальне, космічне значення храму.

Походивши туди-сюди вздовж муру, за яким ховався шедевр, ми з неприхованим 
розчаруванням хотіли було рушити дивитися решту давніх споруд у місті, та доля 
вирішила запропонувати нам компенсаційний бонус. Біля храму почалася Рукуна 
Ратх Ятра, щорічний колісничний фестиваль, який проводиться на 8-й день місяця 
Чайтра індуїстського календаря і присвячений володарю Лінгараджу. Бронзові ста-
туї трьох божеств із храму подорожують у 35-метровій дерев’яній, яскраво розма-
льованій колісниці до храму Матері Маусі.

Підійшовши ближче, ми змогли роздивитися колісницю. Позірно вона склада-
лася з трьох частин – нижньої з колесами, середньої, де перебувають статуї та люди, 
і верхньої, яка нагадувала шикхару індуїстського храму. Кожна зона була рясно при-
крашена гірляндами із чорнобривців, які або просто вертикально спадали донизу, 
або напівкруглими ламбрекенами проходили по периметру конструкції. Верхня час-
тина була обтягнута яскравими тканинами з аплікаціями із зображеннями божеств. 
Її увінчував шпиль із червоним прямокутним прапорцем із зображенням сонця і мі-
сяця – символ Лінгараджу, що в деяких членів нашої групи викликало асоціації з 
ісламом. Середню частину колісниці рясно обліпили брахмачаріни – хлопчики, які 
перебувають на шляху учнівства. Сотні людей навколо били в гонги, трубили в 
мушлі та співали гімни. Оскільки часу було обмаль, ми вирішили не йти за проце-
сією, а ознайомитися зі ще однією перлиною Бгубанешвара – храмом Муктешварі. 

Невеликий храм Муктешварі6 середини Х ст. разом із низкою інших, також неве-
ликих за розміром храмів став органічною частиною міста, адже цей комплекс, на 
відміну від Лінгараджу, повністю відкритий і є частиною звичайнісінького міського 
парку, куди люди приходять не лише помолитися, а й посидіти на газонах і пофото-
гафуватися. Дивовижно, як природно середньовічні пам’ятки стали частиною сучас-
ного міста. Храм Муктешварі справедливо називають пам’яткою, у якій скульптура 
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та архітектура перебувають у повній гармонії. Орісські храми особливі, їх ще нази-
вають храмами Калінга за назвою династії, яка домінувала тут, поки не впала під 
натиском Маур’їв. Тому для них існує інша архітектурна термінологія. Зала для ві-
рян тут називається джагамогана, а вівтарна частина з шикхарою – деул. Перша 
прикрашена високими рельєфами з традиційними архітектурними мотивами, а та-
кож ліпниною, яка імітує мініатюрні святилища. Декори деула у вигляді переплете-
них стрічок створюють враження тонкого мережива, яке огортає храм й уніфікує 
його оздоблення. Стеля джагамогани – кесонована, що є визначальною рисою архі-
тектури Орісси. Перед храмом стоїть пишна торана – декоративна арка, яка робить 
комплекс ще гарнішим. Маленький храм Муктешварі знаменує кінець цілої архі-
тектурної епохи, після якої сакральне зодчество почало тяжіти до монументаль-
ності. На території парку також є невеличкі святилища-шикхари, які стоять рядком 
перед Муктешварою, й один з найстаріших храмів Екамри – Парашумешвара, дато-
ваний VII століттям. 

У комплесі Муктешвари ми провели решту вечора. Коли сонце почало сідати, за-
бираючи з собою спеку, полив вимкнули, ввімкнувши натомість ненав’язливу жов-
тувато-білу підсвітку. Індійці почали всідатися на траву й пити чай. Ми, наслідуючи 
їх, також сіли на газон, і навіть комарі не заважали споглядати цю давню красу, ак-
центовану електролампами.

“Modi will fix it”
Цього разу в Індії нам пощастило бачити не тільки Боже, а й кесареве. У квітні 

2019 року найбільша демократія світу розпочинала семифазові парламентські ви-
бори. Про це постійно нагадували не лише однотипні білборди, які в найкращих 
традиціях індійського смаку (чи то несмаку) вигравали всіма кольорами веселки, а 
й гучні агітаторські машини-рупори, яким доводилося витримувати конкуренцію 
гучності з численними авто, рикшами і велосипедами, що майже безперервно і час-
то безпричинно сигналили. З одних рупорів лунали патетичні гасла на гінді (не тре-
ба знати мову, щоб здогадатися їхнє значення), а з інших – атрактивні і навіть 
гіпнотичні мелодії, які вірусом засідали в голові так, що витруїти їх звідти можна 
було хіба що іншою агітаторською мелодією.

“За кого голосуватимете?” – “За Моді, звісно”, – так зазвичай розпочиналися 
розмови про політику. І в Уттар-Прадеші, і в Західній Бенгалії нам поточнювали: 
“Such diverse country as India needs a strong hand”7. Це стандартне формулювання з 
вуст різних індійців, яких часто об’єднувало хіба знання англійської мови, наштов-
хнуло нас на думку про міфотворчість, якою активно займаються індійські політи-
ки. Інтуїція не підвела. Керівна партія Бгаратія Джаната Парті (БДП), точніше, її 
лідер Нарендра Моді, прем’єр-міністр Індії з 2014 року, має чітке уявлення про те, 
яку думку про себе потрібно створити у виборців, і турботливо дає їм мову для її 
вираження. Медіа відіграють чимдалі важливішу роль у політиці, й Індія підхоплює 
цю всесвітню тенденцію.

Індійський журналіст Ручір Шарма переконаний, що жодна індійська передви-
борча кампанія не була так ретельно і заздалегідь прорахована, як кампанія Моді. 
Він зібрав навколо себе найкращих PR-радників і максимально залучив медіа для 
створення власного образу й поширення своєї обіцянки “Achhe Din” (“Хороших 
днів попереду”). І йому це вдалося.

Ще б пак, із часу виборів 2009 року кількість власників телевізорів в Індії збіль-
шилася з 53 до 63 %, власників смартфонів – із 3 до 70 мільйонів, кількість корис-
тувачів Інтернету – із 69 до 213 мільйонів, індійських фейсбук-профілів – з 10 до 
100 мільйонів, YouTube-профілів – з 5 до 60 мільйонів. Моді утримує першість із 
присутності в Інтернеті, особливо в такому популярному в Індії WhatsApp. Крім 
того, ще за своєї першої передвиборчої кампанії він потурбувався про свою фізичну 
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присутність перед виборцями, провівши 1500 ралі перед 15 мільйонами виборців 
усією країною [Sharma 2019, 247]. Через таку активність політика почали поширю-
ватися жарти про клони Моді та його голограми. Хоча опоненти прем’єр-міністра 
скептично стверджують, що “хвиля Моді” – це чистісінький теле- й інтернет-хайп, 
що люди не дурні й не проголосують за голограму, у 2014 році індійці проголосува-
ли за БДП. Так само байдуже було виборцю до тверджень опонентів про те, що Ін-
дія не може дозволити собі лідера-розколювача суспільства, маючи на увазі його 
антимусульманську риторику. Навпаки, у Моді виборець вбачає силу, яка тримати-
ме різноманітну Індію вкупі, – we need a strong hand to keep the country together8.

Також Моді вдалося створити образ політика, який здатний все владнати, причо-
му еталоном такої його здатності є “гуджаратське диво”, економічне піднесення 
рідного штату, яке невдовзі пошириться усією Індією. Дійшло до того, що коли в 
домі ламається сантехніка, індійці жартують: “Modi will fix it”9.

Втім, народна підтримка прем’єр-міністра не абсолютна. Саме у квітні 2019 ро-
ку в чотири фази проходили вибори до законодавчої ради Одіші, які були особливо 
помітними в маленькому Пурі. У регіоні основними партіями, що боролися за 
владу, були Біджу Джаната Дал та Бгаратія Джаната Парті. Про це неважко було 
здогадатися хоча б з політичної реклами – містечко було зелено-шафрановим. Біла 
мушля на зеленому тлі – емблема партії Біджу Джаната Дал – красувалася на 
шпальтах місцевих газет, на величезних банерах, на прапорцях попід дорогою. 
Шафранові кольори БДП теж захопили місто, але помітно менше. БДД – серйоз-
ний конкурент БДП в Одіші. Лідер партії, головний міністр штату та письменник 
Навін Патнек, вочевидь, є улюбленцем у регіоні, адже штат обирає його головою 
вже майже 20 років.

* * *
Індія справді змінюється. Держава налагоджує туристичну інфраструктуру, бере 

під свій контроль сферу обслуговування. Авторикші забов’язані встановлювати лі-
чильники й вже не можуть спекулювати цінами, з’являються державні готелі та 
хостели, у яких здійснюється контроль за дотриманням європейських стандартів 
надання послуг. Проблем з Інтернетом немає навіть у маленьких містечках. Будів-
ничий бум, розпочавшись ще у 90-х, зараз лише посилюється. Індія скидається на 
суцільне будівництво – куди не кинь поглядом, усюди бетонні каркаси, крани і 
дзижчання перфораторів. Чи то нам здалося, але набридливих продавців, які ладні 
кілометри йти за потенційним покупцем, на вулицях стало менше. Водночас поси-
лилася й шафранізація Індії. Нововідкритий Нарендрою Моді музей чаркхи10 в 
центрі Нью-Делі на Коннат Плейс був для нас черговим цьому підтвердженням. 
Чи пов’язане економічне зростання з утвердженням радикальної індуїстської ідео-
логії, невідомо. Чи є загроза секулярній Індії, теж велике питання. Індія рухається 
своїм власним шляхом, і прогнозувати, куди він приведе, нелегко. А поки Індія за-
лишається країною з найшвидшими у світі темпами економічного зростання.

1 Будинки відпочинку.
2 Ворота номер два.
3 Мандапа – молитовна зала індуїстського храму. 
4 У цьому контексті йдеться про “буддійське вчення”.
5 Буддійська монахиня.
6 Ім’я Шиви, яке означає “володар свободи”. 
7 Така різноманітна країна, як Індія, потребує сильної руки. 
8 Ми потребуємо сильної руки, щоб тримати країну вкупі.
9 Моді це полагодить.
10 Ручна прядка, яка стала символом антиколоніальної боротьби в Британській Індії.
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Іл. 1. Палац Ґанґи на Ґанґа Махал гаті. Варанасі

Іл. 2. Священне дерево. Варанасі
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Іл. 3. Статуя Будди. Сарнатх. Варанасі
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Іл. 4. Храм Калі. Калігхат. Колката
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Іл. 5. Храм Джаганнатха. Пурі

Іл. 6. Скульптурний декор храму Сур’ї. Конарк
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Іл. 7. Колісниця Рукуни Ратх Ятри. Бгубанешвар
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Lidiya Petrova was a well-known Arabist, specialist in Arabic literature, poet and translator. She was 
born in 1936 in Nizhny Novgorod. In 1966 she graduated from Leningrad State University. In 1974 she de-
fended a thesis on the poetry of Ibn Quzmān.

Lidiya Petrova was invited to teach Arabic in Kyiv University in 1972 and became one of those who re-
sumed teaching Arabic in Ukraine after a long interruption in the 1950s–1960s. Along with teaching activities 
in a number of institutions, she translated Arabic poetry and prose into Russian and wrote poems (her poem 
collections were published in 2001 and 2006). Her last place of work was Kyiv National Linguistic University. 

Lidiya Petrova passed away in Kyiv on 17 August 2019.
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Світлої пам’яті лідії аріївни петрової

17 серпня 2019 року пішла із життя прекрасна 
людина, відомий сходознавець, талановитий літера-
тор, поетеса і перекладач, улюблений викладач бага-
тьох студентів-арабістів Лідія Аріївна Петрова, яка 
присвятила все своє життя відданій праці на ниві 
сходознавчої освіти.

Її ім’я тісно пов’язане з відновленням викладання 
арабської мови в Україні після тривалої перерви в 
1950-х – 1960-х рр. Цілі покоління студентів київсь-
ких вишів, у яких Лідія Аріївна викладала арабську 
мову та літературу (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, Київський національ-
ний лінгвістичний університет, Київський універси-
тет “Східний світ”), пройшли через її школу та від-
кривали для себе світ Арабського Сходу на її блис-
кучих лекціях.

Лідія Аріївна Петрова народилася 5 грудня 1936 ро-
ку в м. Нижньому Новгороді (тоді – Горький), де за-
кінчила навчання в середній та музичній школах. 
Перша її робота була пов’язана з музикою (деякий час 
вона викладала в музичній школі), проте за покликом 
душі вона – несподівано для всіх – ступила на сходо-
знавчу стезю, поїхавши 1960 року до Ташкента, маючи пристрасне бажання вивчати 
арабську мову. Відтоді пізнання Сходу, атмосфера якого зачарувала назавжди, стало 
справою всього життя. У грудні того ж року Лідія Аріївна Петрова продовжила на-
вчання вже на Східному факультеті Ленінградського державного університету.

На факультеті в той час працювала ціла плеяда видатних сходознавців – учнів і 
сподвижників “патріарха радянської арабістики” Ігнатія Юліановича Крачковського 

©  2019 Yu. Petrova; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine 
on behalf of The World of the Orient. This is an Open Access article distributed under the terms of 
the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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(1883–1951), зусиллями якого сформувалася наукова школа, відома в усьому світі. 
Головну роль у житті і становленні Лідії Аріївни як арабіста відіграли Анна Арка-
діївна Долініна (1923–2017) та Віктор Іванович Бєляєв (1902–1976). Лекції Анни 
Аркадіївни – провідного знавця та блискучого перекладача арабської літератури – 
значною мірою вплинули на наукові інтереси Лідії Аріївни, тому вона пов’язала 
свій творчий шлях з арабською поезією та перекладами художньої літератури. 
Впливом А. А. Долініної пояснюється і вибір теми дисертаційного дослідження, 
присвяченого особливій сторінці в історії арабської літератури – іспано-арабській 
строфічній поезії, зокрема її яскравому представникові Ібн Кузману (ХІІ ст.). Ро-
бота виконувалася на Східному факультеті під керівництвом В. І. Бєляєва – най-
ближчого учня і сподвижника академіка Ігнатія Юліановича Крачковського. Лідія 
Аріївна була останньою його аспіранткою, яка захистила дисертацію за життя свого 
вчителя (1974). Вона підтримувала тісний зв’язок зі своїми наставниками до остан-
ніх днів їхнього життя, намагаючись передати набуті від них знання і досвід петер-
бурзької школи своїм студентам і молодшим колегам, явивши таким чином високий 
приклад академічної наступності.

Коли Лідія Аріївна завершила навчання в аспірантурі 1972 р., її було запрошено 
викладати арабську мову в Київському університеті. Декан романо-германського 
факультету, професор Ю. О. Жлуктенко надіслав запит до Східного факультету Ле-
нінградського університету стосовно пошуку кваліфікованих спеціалістів, котрі мо-
гли б започаткувати викладання арабської мови на фаховому рівні. В. І. Бєляєв дав 
рекомендацію на Лідію Аріївну Петрову – таким чином відбувся її переїзд до Києва.

Відтоді Лідія Аріївна невтомно працювала на ниві сходознавства в Україні. Крім 
практичних занять з арабської мови, вона викладала такі предмети, як історія араб-
ської мови і писемності, вступ до арабської філології, художній переклад, історія 
арабського театру, лінгвокраїнознавство, теоретична та практична граматика араб-
ської мови та ін. Вона була відома як провідний спеціаліст з арабської літератури і 
багато років читала спецкурси з цієї дисципліни. Маючи літературний талант, Лідія 
Аріївна займалася перекладами арабської художньої прози і поезії, писала власні 
вірші, багато з яких були надхнені східними мотивами. У видавництві журналу ху-
дожньої літератури “Радуга”, з яким вона багато років співпрацювала, вийшли дві 
збірки її поетичних творів: “Слегка рифмованные строки” (2001) та “Иллюзия вре-
мени” (2006). Лідія Аріївна підготувала також курс лекцій з арабської літератури 
VI–XVIII ст., апробований протягом багатьох років викладання (перше видання 
вийшло у видавничому центрі КНЛУ 2011 р.; перевиданий 2017 р.).

Лідія Аріївна Петрова була пов’язана і з нашим Інститутом сходознавства, де в 
1992–1996 рр. працювала за сумісництвом на посаді старшого наукового співробіт-
ника, читала курс арабської мови аспірантам і стажистам-дослідникам та публіку-
вала наукові статті в журналі “Східний світ”.

Останнім місцем роботи Лідії Аріївни був Київський національний лінгвістич-
ний університет, де вона обіймала посаду доцента кафедри східної філології. Лідія 
Аріївна викладала в КНЛУ вже в перші роки після заснування в ньому арабського 
відділення – у 1996–2000 рр. і, повернувшись 2008 року, працювала там до остан-
ніх місяців свого життя, не залишаючи роботу на численні прохання своїх колег. 

Спілкування з цією людиною надихало на працю і творчі пошуки, вона завжди 
дуже щиро цікавилася життям молодших колег – колишніх її студентів, від усього 
серця раділа їхнім успіхам і підтримувала добрими словами. Ми запам’ятаємо її як 
надзвичайно світлу, скромну людину з незрівнянним стилем спілкування та особли-
вим почуттям гумору й самоіронії, як блискучого лектора і дуже відповідального, 
вимогливого до себе педагога, як чуйного щирого друга, який завжди був готовий 
допомогти кожному – і професійними порадами, і в життєвих справах.

Світла пам’ять про Лідію Аріївну назавжди залишиться в серцях всіх, хто її знав.
Ю. І. Петрова



ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ “СХІДНИЙ СВІТ”

Журнал “Східний світ” приймає статті українською, російською, англійською мовами, надісла-
ні на адресу: Україна, 01001, Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут сходознавства НАН України, 
редакція журналу “Східний світ”, e-mail: shidnyj.svit@gmail.com

Роздрук статей, надрукованих через два інтервали на стандартному білому папері формату 
А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні супроводжуватись електронною ко-
пією у вигляді документа Microsoft Word for Windows із розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи 
проходять анонімне рецензування і не повертаються.

Стаття супроводжується резюме англійською, українською та російською мовами (переклад 
назви статті, а також прізвища та ініціалів автора обов’язковий). Мінімальний обсяг англійського 
резюме – 270–300 слів. Кожне резюме супроводжується ключовими словами (8–10 слів) відпо-
відними мовами.

На окремій сторінці українською та англійською мовами наводяться назва статті, повне ім’я, 
по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса органі-
зації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
Усі графічні файли подаються окремо від текстового у відповідному форматі, наприклад *.jpg

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я автора, 
рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки: [Рибалкін 1993, 66]. Ініціали наво-
дяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли у статті є посилання на кількох авторів 
з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони по-
даються у хронологічному порядку через крапку з комою. Текстові посилання подаються в кінці 
статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті 
під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви цитованих 
праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-персидских географов 

ІХ–Х вв. // Хазарский альманах. Т. 6. Киев – Харьков, 2007.
Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Транслітерований список цитованої літератури (References) оформлюється за гарвардським 
стилем. Він подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений 
мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомов-
них джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в 
References. Транслітерація здійснюється за стандартом BGN/PCGN.

Для транслітерованих праць (з оригіналу кирилицею) пишемо англійською мовою повне міс-
це видання, а також позначення томів, номерів, сторінок (“Vol.”, “No.”, “pp.”, “р.”). Назву видав-
ництва залишаємо транслітерованою. Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад 
(In Ukrainian). Більше інформації див.: http://oriental-world.org.ua/uk/for_authors

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною діакрити-
кою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту з урахуванням 
традиційних написань.
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