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В истории отечественной тюрколо-
гии немало страниц, которые еще 

очень плохо известны историкам этой на-
учной дисциплины. Благодаря трудам по-
следних лет мы получили возможность 
узнать о жизни и трудах репрессирован-
ных тюркологов1. Однако была и другая 
тюркология – наука, которая продолжала 
развиваться трудами выходцев из России в 
эмиграции.

В первом номере журнала «Схiдний 
свiт» за 2007 г. была опубликована статья 
А.А. Непомнящего, посвященная истории 
крымоведческих исследований в Лазарев-
ском институте восточных языков и одно-
му из ярких представителей лазаревской 
школы тюркологии – Алексею Акимовичу 
Олесницкому2. А.А. Непомнящий привлек 
материалы Центрального исторического 
архива Москвы (фонд Лазаревского ин-
ститута) для воссоздания биографии уче-
ного в годы учебы в институте и сразу же 
после его окончания. Однако дальнейший 
жизненный путь Олесницкого остался за 
пределами его рассмотрения3.

Труды А.А. Олесницкого в советское 
время, насколько я знаю, оставались поч-
ти совершенно не известными на его Ро-
дине. Исключением была лишь ссылка на 
одну из его работ в статье Л.Е. Семеновой 
(1979 г.)4.

Надеюсь, что эта заметка, также по-
священная жизни и деятельности видно-
го тюрколога, волею судеб вынужденного 
оказаться на чужбине, ставшей для него 
второй Родиной, послужит благородному 
делу возвращения его имени и трудов со-
отечественникам. 

Основным источником наших сведений 
о жизни А.А. Олесницкого является его 

собственная автобиография (Curriculum 
Vitae)5, написанная уже в эмиграции и 
направленная президенту Сербской коро-
левской академии наук в Белграде в каче-
стве приложения к письму-предложению 
А.А. Олесницкого по сбору турецких ру-
кописей и фольклора в Югославии. Эта 
автобиография была использована Муха-
медом Ждраловичем в его статье о роли 
А.А. Олесницкого в формировании кол-
лекции восточных рукописей Югослав-
ской академии наук, посвященной 50-ле-
тию со дня кончины ученого6.

По данным автобиографии, родился 
будущий востоковед в Киеве 12 октября 
1888 г. В словарной статье, посвященной 
Олесницкому, указано, что родился он 29 
октября7. 

Согласно свидетельству Киевской 
духовной консистории, в метрической 
книге Киево-Подольской Рождество-
Предтеченской церкви под № 20 имелась 
запись о крещении священником Рома-
ном Бариловичем с причтом 29 сентября 
1888 г. младенца Алексея – сына ординар-
ного профессора КДА, статского советни-
ка Иоакима Алексеевича Олесницкого и 
его законной жены Ольги Никифоровны. 
Воспреемниками у святой купели были 
брат отца Алексея, также профессор КДА, 
Маркеллин Олесницкий и вдова профес-
сора КДА Пелагея Ивановна Щеголева8.

Как видим, происходил будщий вос-
токовед из очень известной в Киеве семьи: 
был сыном писателя, востоковеда, доктора 
богословияи археологии, профессора Ки-
евской духовной академии по кафедре ев-
рейского языка и библейской археологии 
Акима Алексеевича Олесницкого (1842–
1907)9. Род Олесницких принадлежал к 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

И.В. Зайцев
Труды И днИ АлеКсея АКИмоВИчА олеснИцКого 

(AddendA К слоВАрю оТечесТВенных ТюрКологоВ)*

* Данная статья является частью совместной с хорватскими коллегами работы об Алексее Аки-
мовиче Олесницком, которая готовится к публикации.
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потомственному дворянству: Киевское 
дворянское депутатское собрание на своем 
заседании 3 ноября 1901 г. признало Алек-
сея Олесницкого «в потомственном дворян-
ском достоинстве со внесением в 3-ю часть 
Родословной книги»10.

В одном из писем С.М. Шапшалу 
А.А. Олесницкий намекал на свое поль-
ское происхождение. 3 июня 1937 г. уче-
ный пишет из Загреба в Вильно: «Очень 
мне мешает отсутствие у меня докторско-
го диплома. Имей я таковой, я бы в Белгра-
де получил бы кафедру. Ехать в Париж или 
Берлин очень сложно и стоит много денег. 
Нельзя ли было бы мне получить у Вас 
докторат в Вильне, с тем чтобы мне разре-
шили его держать на французском языке? 
Нельзя ли тут сослаться на мое польское 
происхождение?»11

Немудрено, что в юноше проснулась 
любовь к Востоку. В 1906 г. Алексей за-
кончил с серебряной медалью 3-ю клас-
сическую гимназию в родном городе, а в 
августе 1907 г. поступил в Специальные 
классы Лазаревского института восточных 
языков в Москве, который закончил в июне 
1910 г. среди лучших учеников12. Моло-
дой востоковед, согласно автобиографии, 
представил две выпускных работы: «Пу-
тешествие сирийского патриарха Макария 
в XVII в. на суд над патриархом Никоном 
в Россию» (по арабской словесности) и 
«Персидский шах и русская принцесса»13 
(по персидской). По отзыву директора 
ЛИВЯ В.Ф. Миллера (в письме директо-
ру Учебного отделения восточных язы-
ков Азиатского департамента МИД проф. 
В.А. Жуковскому), Олесницкий «весьма 
успешно занимался науками, обнаружи-
вая серьезный научный интерес и позна-
ния». Молодой ученый «сверх сочинения 
по арабской словесности и для получения 
аттестата, дающего право на чин Х класса, 
представил работы по персидской словес-
ности под заглавием “Отрывок из Бехрам-
намэ” и по турецко-татарскому языку 
“Песни крымских турок”, вызвавшие одо-
брительные отзывы проф. Ф.Е. Корша и 
пр[еподавателя] В.А. Гордлевского»14.

Затем А.А. Олесницкий поступил 
в Учебное отделение МИД в Санкт-

Петербурге (в своем Curriculum Vitae сам 
назвал это «курсы драгоманов»). От его 
санкт-петербургского периода сохрани-
лось письмо земляку – выдающемуся вос-
токоведу Агафангелу Ефимовичу Крым-
скому, – написанное 10 июня 1910 г. в 
период подготовки к экзаменам: «На днях 
был в министерстве иностранных дел, где 
подал прошение о зачислении. Пока же-
лающих только 4 человека... Теперь усер-
дно занимаюсь французским и историей. 
Не знаю, как то все окончится. Пока по-
звольте пожелать вам всего наилучшего и 
еще раз поблагодарить Вас за Вашу ласку 
и внимание»15.

Двухгодичный курс в Санкт-Петербурге 
был закончен в 1912 г. За эти два года 
А.А. Олесницкий посещает также кур-
сы при Императорском археологическом 
институте. С 1910-го до середины 1917 г. 
Алексей Акимович, согласно его автобио-
графии, одновременно служит в Петер-
бурге в Министерстве иностранных дел 
как секретарь Третьего политического 
департамента16. Его сослуживцем в де-
партаменте был С.М. Шапшал, с которым 
Олесницкого связала многолетняя дружба. 
Одновременно в эти же годы ученый ис-
полняет обязанности ученого секретаря 
отделения Ближнего Востока в Обществе 
русских ориенталистов. Как государствен-
ный служащий А.А. Олесницкий 1 июля 
1912 г. присягнул на верность царю Нико-
лаю Александровичу17.

С 1915 г., во время начавшейся войны, 
блестящие знания турколога оказались вос-
требованы. А.А. Олесницкий приписывает-
ся к военно-морскому штабу в Петрограде 
как специалист по шифровкам и устный 
переводчик с турецкого.

Не совсем, кажется, был прав 
И.Ю. Крачковский, когда писал, что на-
чинал А.А. Олесницкий как арабист, 
как, впрочем, и многие другие ученики 
А.Е. Крымского, а потом стал тюрколо-
гом18. Он имел в виду статью А.А. Олес-
ницкого «О неисследованном, старейшем 
списке путешествия Антиохийского патри-
арха Макария 1654 года. Из рукописного 
собрания А.Е. Крымского», напечатанную 
в «Древностях Восточных»19. В действи-
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тельности еще в 1910 г. двадцатидвухлет-
ний студент выступил с тюркологической 
публикацией и отступление в арабистику 
было лишь эпизодом в его научной карье-
ре. Это были «Песни крымских турок» – 
записи крымско-татарского фольклора, 
собранные самим А.А. Олесницким20. Ра-
бота молодого турколога удостоилась по-
ложительной рецензии видного немецкого 
ориенталиста Теодора Менцеля, который в 
1913 г. опубликовал обзор «Русские труды 
по турецкой литературе и фольклору»21.

В начале XX в. молодой турколог много 
ездил по Крыму, собирая образцы крым-
скотатарского песенного фольклора. «В 
одно из моих частых странствий по Таври-
де…» – начинал он свою статью, опубли-
кованную в 1913 г.22 Дело в том, что в Кры-
му у Олесницких была дача. Именно там, 
в Алупке, и умер 27 августа 1907 г. Аким 
Алексеевич.

Тюркология осталась для Алексея Аки-
мовича основной страстью и делом всей 
жизни. В своем Curriculum Vitae он отме-
чал, что владеет, помимо родного русского, 
сербохорватским, французским, англий-
ским, немецким, арабским, персидским, 
турецким, сартским23 и азербайджанским.

В автобиографии ученого пробел – вторая 
половина 1917 г. Большевистский переворот.

В 1918 г. Олесницкий получает пред-
ложение из родного города возглавить 
там кафедру турецкого языка в созданном 
только что Восточном институте, а так-
же занять пост главы ближневосточного 
департамента в Министерстве иностран-
ных дел гетмана Скоропадского. Оба этих 
предложения он отклонил, как писал сам, 
«по политическим соображениям из-за от-
деления Малороссии».

Видимо, тогда же, в 1918 г., Олесницкий 
оказался в Стамбуле. Несколько месяцев в 
1919 г. служит в российском посольстве в 
Стамбуле в качестве секретаря24. 16 марта 
1921 г. в Москве был подписан договор о 
дружбе и братстве между РСФСР и Турци-
ей, но, так как Стамбул был оккупирован 
войсками Антанты, посольство в Стамбуле 
Москве не подчинялось. Миссия закрылась 
только перед самым вступлением турецкой 
армии в Стамбул 6 октября 1923 г. Вскоре 

она стала советской. А.А. Олесницкий уже 
в 1919 г. окончательно оставляет диплома-
тическую службу и занимается частной 
переводческой практикой. Его знания, ве-
роятно, оказались тогда крайне востребо-
ваны: начиная с ноября 1920 г. Стамбул за-
хлестнула волна русской эмиграции25.

Вскоре Алексей Акимович перебирает-
ся в Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев (Югославию). Югославский период 
жизни ученого получил отражение в его 
письмах известному караимскому историку 
и общественному деятелю Серайе Марко-
вичу Шапшалу26, которые я в скором вре-
мени намерен полностью опубликовать27. С 
Сергеем (Серайей) Марковичем Шапшалом 
А.А. Олесницкого связывала долгая дружба 
и сотрудничество в стенах МИД Россий-
ской империи. В I Департаменте оба служи-
ли драгоманами: надворный советник Шап-
шал чиновником 6-го класса, а коллежский 
секретарь Олесницкий – 9-го класса28. 

Первое письмо С.М. Шапшалу было 
написано 11 декабря 1928 г. из Загреба на 
бланке Бельгийского консульства, где ра-
ботал тогда А. Олесницкий. Второе пись-
мо датировано 9 августа 1929 г. и написано 
уже на бланке Югославской академии наук 
в Загребе. Третье письмо отослано из За-
греба 10 декабря 1929 г. Далее в переписке 
бывших коллег наступил перерыв, и сле-
дующие три письма датированы 12 дека-
бря 1936 г., 7 января и 3 июня 1937 г.

К сожалению, в документе Хорватской 
АН не упомянуто, когда ученый покинул 
Турцию и переехал в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев (Югославию). Пона-
чалу ученый обосновался в Белграде, где 
сотрудничал с Русским научным институ-
том29, но вскоре переехал в Загреб. Скорее 
всего, это произошло как раз в 1922 г. или 
сразу после30. 

В письме С.М. Шапшалу от 11 декабря 
1928 г. из Загреба в Вильно Алексей Аки-
мович писал: «Я уже около 6 лет живу в 
Загребе, где довольно обстоятельно устро-
ился. 5 лет назад я купил здесь небольшой 
дом с долгом, который постепенно выпла-
чиваю. Дом, правда, не в центре, а на пери-
ферии (на окраине), но за эти шесть лет го-
род очень разросся и, б.[ыть] м.[ожет], лет 
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через десять мой дом очутится и в центре 
(т.к. город растет в мою сторону)»31.

С 1928 г. Олесницкий начал сотрудни-
чать с Академией наук по контракту. Пона-
чалу он референт Югославянской АН. «Я 
привожу им в порядок и каталогирую [так 
в тексте. – И.З.] отдел восточных рукопи-
сей (тур., арабск. и персидск.), которые ле-
жали у них целую вечность в беспорядке 
и которые они теперь скупают по Боснии, 
Герцеговине и Македонии»32. 

В письме С.М. Шапшалу от 10 декабря 
1929 г. Олесницкий писал: «Конечно, боль-
шая ошибка, что с 1912 и по 1927, то есть 15 
лет, я совершенно не занимался вост. языка-
ми и в достаточной степени подзабыл, что 
знал, но за эти два года 1927–1929 я сильно 
принасел и теперь довольно сведаю читать 
и разбирать старинные рукописи»33.

 В 1937 г. ученый был выбран помощни-
ком преподавателя турецкого языка, а уже  
3 июня 1937 г. Олесницкий сообщал Шап-
шалу: «Не помню, писал ли я Вам, что меня 
назначили (Министр Нар. Просвещ.) лекто-
ром тур. языка в Загребском университете, 
но с оплатой лекций по числу прочитанных 
часов (50 дин. за лекцию). Т.к. занятия в 
Университете продолжаются не более ше-
сти месяцев в году, то во время каникул я 
ничего бы не получал. А мне пришлось бы 
4 раза в неделю приезжать из Виноград-
ника, где я живу с марта месяца, в город и 
терять на этот путь целый день. Я поэтому 
отказался читать на таких условиях, и мне 
Загребский университет исхлопачивает 
определенное местное жалование»34.

Восстановив утраченные за годы скитаний 
и вынужденного бездействия научные связи, 
Алексей Акимович активно переписывается с 
европейскими туркологами: среди фигур пер-
вого ряда следует упомянуть блистательного 
немца Франца Бабингера, с которым у Олес-
ницкого сложились очень тесные научные 
контакты, и поляка караимского происхожде-
ния Ананиаша Зайончковского. Их переписка 
еще ждет своего изучения. Естественно, что о 
полноценном общении с бывшими коллегами 
и учителями и в Советском Союзе не могло 
быть и речи. Впрочем, достоверно известно 
из письма А.А. Олесницкого С.М. Шапшалу, 
что он получал весточки от своего бывшего 
преподавателя В.А. Гордлевского, которые 
последний послал из Стамбула, где бывал в 
командировках.

Одновременно А. Олесницкий принима-
ет активное участие в общественной жизни 
Королевства. С 1931 г. он являлся представи-
телем загребского объединения «Лиги Обе-
ра»35 (включена в союз русских обществен-
ных организаций).

18 марта 1943 г. он стал доцентом на 
философском факультете университета. 
В последние годы работал также храните-
лем отдела восточных рукописей Архива 
Югославянской АН (ныне Архив Хорват-
ской АН) в Загребе. Ученый много трудил-
ся в югославских рукописных собраниях 
(Загреб, Сараево, Белград), в основном 
изучал турецкие списки36. Неоценима его 
заслуга в деле формирования коллекции 
арабографичных рукописей Архива. Бо-
лее половины имеющихся там рукописей 
(более пятисот манускриптов!) собрано 
А.А. Олесницким в ходе длительных архео-
графических экспедиций по Югославии. В 
упомянутом письме С.М. Шапшалу от 10 
декабря 1929 г. ученый с уверенностью 
писал: «Вообще я твердо решил объездить 
постепенно всю Югославию, а затем про-
браться в Болгарию и Румынскую Добру-
джу, чтобы собрать все, что еще можно 
спасти»37. И стоит отметить, что этот его 
план был с успехом осуществлен.

***
Обстоятельства и точная дата смерти 

ученого неизвестны. По непроверенным 
слухам, он был будто бы по ошибке рас-
стрелян югославскими партизанами в 
1944 г. Серайя Маркович Шапшал в пись-
ме академику Владимиру Александрови-
чу Гордлевскому от 2 июня 1946 г. писал: 
«Ваш б. ученик Ал.Ак. Олесницкий до 
последнее время [так в документе. – И.З.] 
подвизался в Загребе на научном попри-
ще, и у меня имеются кое-какие его статьи. 
Нынче, по непроверенным еще слухам, он 
будто бы скончался. В последний раз я ви-
делся с ним в 1937 г.»38. Однако в моногра-
фии Татьяны Пушкадии-Рибкин и в статье 
Мухамеда Ждраловича приводится точная 
дата кончины – 6 мая 1943 г.39

Чтобы оценить масштаб научной дея-
тельности ученого в России и за ее преде-
лами, приведу предварительный список 
известных мне к настоящему времени пе-
чатных работ А.А. Олесницкого.
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мАТерИАлы К бИблИогрАфИИ ТрудоВ АлеКсея 
АКИмоВИчА олеснИцКого40

1. Несколько переводов произведений крымского хана Гази-Гирея на украинский язык, сделан-
ных А. Олесницким в 1909 г. Опубликованы под редакцией А. Крымского (см.: Акчокракли О. 
Антологiя з кримсько-татарських поетiв // Студiï з Криму. I–IX. Киïв, 1930 (Вiдбитки з «Записок 
Iсторично-Фiлологiчного Вiддiлу Всеукраïнськоï Академiï Наук, №89). С. 194–195).
2. Олесницкий А. Песни крымских турок (Текст, перевод и музыка). М., 1910 (Труды по востоко-
ведению, издаваемые Лазаревским Институтом восточных языков. Вып. XXXII).
3. Олесницкий А.А. Материалы по изучению крымской народной поэзии. 1) Песня о Сейд-Амете 
// Восточный сборник. Издание Общества русских ориенталистов. Т. I. СПб., 1913. С. 44–53.
4. Олесницкий А.А. О неисследованном, старейшем списке путешествия Антиохийского патриарха 
Макария 1654 года. Из рукописного собрания А.Е. Крымского // Древности Восточные. Труды вос-
точной коммиссии Императорского Московского археологического общества, изданные под редак-
цией А.Е. Крымского. Т. IV. Юбилейный выпуск, посвященный, по случаю 25-летия существования 
Восточной коммиссии, ее председателю-основателю академику Ф.Е. Коршу. М., 1913. С. 1–14.
5. Tko je za pravo bio Djerzelez Alije ? // Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, knj. XXIX, 
sv. 1. Zagreb, 1932.
6. Naše orijentalno blago. Istočni muslimanski rukopisi i isprave u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu // Hrvatska revija. Sv. V. Zagreb, 1933.
7. Akademik Nikola Roerich i njegovo stvaranje // Roerichov poklon Strossmayerovoj galeriji. Obzor 
LXXIV, br. 5. Zagreb, 1933.
8. Bezimeni turski ljetipisac o bojevima Turaka sa Hrvatima godina 1491. i 1493 // Rad Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti, knj. 245. Zagreb, 1933.
9. Олесницкий А. Первые боевые встречи в XV в. турок-османов с Русью (По архивным мате-
риалам Юго-славянской Академии наук в Загребе и Королевского областного музея в Сараеве) // 
Записки Русского научного института. Вып. 9. Белград, 1933.
10. La description de batailles entre les Croates et les Turcs en 1491 et 1493 par un chroniquer turc 
inconnu du XVIe siecle // Rad (Extraite Bulletin Intarnational de l’Academie Yougoslave. Livre 5). 
Zagreb, 1933.
11. Još o ličnosti Djerzelez Alije (Gazi Gerz Eljas-baba svetac i patron pravovjernog grada Budima) // 
Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, knj. XXIX, sv. 2. Zagreb, 1934.
12. K historiji Krbavskog razboja, Skayn-basa Carnilie Wojwoda u Hronici Tomašičevoj // Hrvatska 
revija. VIII/1934, br. 1. Zagreb, 1934.
13. Suzi Čelebi iz Prizrena, turski pesnik-istorik XV–XVI veka // Glasnik Skopskog naučnog društva, 
knj. XIII. Skopje, 1934.
14.  Krbavski razboj po Sa’d-ud-dinu // Nastavni vjestnik, knj. XLIII. Zagreb, 1935.
15.  Turski izvori o kosovskom boju. Pokušaj kritičke analize njihova sadržaja i uzajamne konsekutivne 
veze // Glasnik Skopskog naučnog društva, knj. XIV, D. N. 8/1934. Skopje, 1935.
16.  Олесницкий А. Воспоминания босняка-мусульманина о России 30–40-х годов XVIII столетия 
// Юбилейный сборник Русского археологического общества в Югославии. Книга II. Белград, 
1936. С. 303–332.
17. Bošnjak hadum Jakub, pobjednik na Krbavskom polju god. 1493 // Rad Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, knj. 264. Zagreb, 1938.
18.  Kad je ubijen car Murat? // Jugoslavenski istoriski časopis. God IV, sv. 1–2. Zagreb, 1938.
19.  L’eunique Jakub de Bosnie rainqueur a Krbava en 1943. Zagreb, 1939.
20.  Zadaci orijentalistike u Jugoslaviji // Gajret (calendar za 1940. godinu). Sarajevo, 1939. 
21.  Олесницкий А. Борьба русских и турок за Малороссию // Сборник Русского археологического 
общества в Югославии. Книга III. Белград, 1940.



Східний світ №1 200910

Труды и дни Алексея Акимовича Олесницкого

22.  Bosanska vojska pod zapovjedništvom Bećir-paše Čengića u rusko-turskom ratu 1737. godine // 
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 269. Zagreb, 1940.
23.  Dva turska falsifikata XVI stoljeća o kosovskom boju // Serta Hoffilleriana. Zbornik u čast prof. V. 
Hoffillera. Vjestnik Hrvatskoga arheološkoga društva. N.S. XVIII–XXI. Zagreb, 1940. Р. 494–512.
24.  Les troupes Bosniennes sous la commandement de Bećir pacha Čengić dans la guerre russo-turque, 
de 1737. Zagreb, 1940. 
25. Duhovna služba Baktašijskog reda u akindžijskoj vojsci (prilog proučavanja kulta Djerzeleza i 
njegova popularnost u Bosni) // Vjestnik Hrvatskoga arheološkoga društva. N.S. sv. 22–23, 1941/42. 
Zagreb, 1942.
26. Logothet Pahomije interpolator ruskih i srpskih vijesti o kosovskom boju // Vjestnik Hrvatskoga 
arheološkoga društva. N.S. sv. 22–23, 1941/42. Zagreb, 1942.
27.  Tko nosi odgovornost za poraz turske vojske kod Siska 20. ramazana 1001. god (22. lipnja 1593.) 
// Vjestnik Hrvatskoga arheološkoga društva. N.S. sv. 22–23, 1941/42. Zagreb, 1942.
28.  Mihajlo Szilagyi i Srpska despotija // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 276. 
Zagreb, 1943.
29. Bilješke (popratne bilješke A. Olesnickog uz članak dra Ćire Truhelke: “Popis bosanskih 
sandžakbegova i beglerbegova od god. 1463. do 1878.”) // Časopis za hrvatsku povijest, knj. I, sv. 1–2. 
Zagreb, 1943.

1 См., например: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюркология. М., 
2002. 296 с.
2 Непомнящий А.А. З iсторiï кримознавчих студiй у Лазаревському iнститутi схiдних мов // 
Схiдний cвiт, 2007, № 1. С. 45–46.
3 К сожалению, не встретим мы данных об А.А. Олесницком и в очень информативном биоби-
блиографическом словаре русских востоковедов в эмиграции (см.: Сорокина М.Ю. Снова вос-
токоведы… Материалы для биобиблиографического словаря «Российское научное зарубежье» // 
Диаспора VII. Новые материалы. Париж – СПб., 2005).
4 См.: Семенова Л.Е. Из истории молдавско-польско-турецких отношений конца XV в. // Россия, 
Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. С. 48, 50.
5 Orijentalna zbirka Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Registratura Olesnicki. Хочу 
горячо поблагодарить сотрудника восточного отдела Хорватской академии наук (Arhiv Hrvatske 
akademija znanosti i umjetnosti) арабиста Татьяну Паич-Вукич (Tatjana Paić-Vukić) за предостав-
ленный документ и ценные консультации. Неоценимую помощь в процессе написания работы 
оказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН 
Виктор Иванович Косик.
6 Ždralović M. Aleksej Olesnicki i Orijentalna Zbirka Jugoslavenske Akademije. Poseban otisak iz 
Radova Arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Svezak II. Zagreb, 1973.
7 Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. 2-е изда-
ние, переработанное, подготовил А.Н. Кононов. М., 1989. С. 78. Тюрколог назван в словаре оши-
бочно Андреем. По данным А.А. Непомнящего, который, видимо, доверился данным словаря, 
также 29 октября. Разнобой, вероятно, определяется разницей между так называемыми старым 
и новым стилями.
8 АВПРИ, ф. Департамента личного состава и хозяйственной деятельности (далее ДЛС и ХД), 
оп. 749/3, 1912 г., д. 141, л. 350. Благодарю Александра Николаевича Хохлова (ИВ РАН, Москва) 
за любезное содействие в поиске этого материала.
9 Отец будущего турколога родился на Волыни. Четырежды он бывал в Палестине с научны-
ми исследованиями. Известные труды Акима Алексеевича: «Древнееврейские музыка и пение», 
«Судьба старинных памятников Святой Земли». Его главные работы: «Святая Земля», том I, «Ие-
русалим и его древние памятники» (докторская диссертация), том II, «Другие важнейшие места 
Святой Земли» (Киев, 1875–78); «Судьбы древних памятников Святой Земли» (ib., 1875), «Вет-
хозаветный храм в Иерусалиме» (СПб., 1889), «Мегалитические памятники Святой Земли» (ib., 
1894), «Книга Песнь Песней и ее новейшие критики» (ib., 1884). Аким Алексеевич был автором 
многих статей в «Трудах Киевской Духовной Академии» и напечатанного там же (1865–73) пере-
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вода с еврейского библейских книг Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Похоронен в Киеве 
во Флоровском монастыре 2 сентября 1907 г. Подробнее о нем см.: Профессор А.А. Олесницкий 
(некролог, Киев, 1907); Маккаевский Н. Профессор Киевской духовной академии А.А. Олесниц-
кий. Киев, 1907. Не менее знаменит был и его брат (воспреемник Алексея при крещении) Мар-
келлин Алексеевич – писатель (1848–1905), профессор Киевской духовной академии по кафедре 
нравственного богословия, а потом психологии. Главные его работы: «Книга Екклезиаст» (Киев, 
1873, магистерская диссертация), «История нравственности и нравственных учений» (Киев, 
1882–1886), «Нравственный прогресс» (ib., 1884), «Нравственное богословие или христианское 
учение о нравственности» (ib., 1892; издание 3-е, ib., 1901), «Из системы христианского нра-
воучения» (Киев, 1896, докторская диссертация); «Курс педагогики» (2 выпуска, Киев, 1885–
1887), «Краткий курс педагогики» (2 выпуска, Киев, 1895–1896). См.: Кудрявцев П. Профессор 
М.А. Олесницкий. Киев, 1905. Оба брата завещали по 3 тыс. рублей на загранкомандировки 
студентов академии. Формулярный список отца Алексея см.: АВПРИ, ф. Департамента личного 
состава и хозяйственной деятельности (далее ДЛС и ХД), оп. 749/3, 1912 г., д. 141, л. 354–361. Ру-
кописи трудов братьев см.: Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вер-
надского, Киев (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ), ф. 160.
10 АВПРИ, ф. ДЛС и ХД, оп. 749/3, 1912 г., д. 141, л. 353.
11 Рукописный отдел Библиотеки Литовской АН в Вильнюсе (ф. 143 (С.М. Шапшал), д. 522, 
л. 20об. Возможно, А.А.О. намекает на Олесницкий повят (польск. Powiat Оleśnicki) с центром 
в городе Олесница в Польше, который входит ныне как административная единица в Нижнеси-
лезское воеводство. Я очень признателен М.Б. Кизилову (Университет Бер-Шева, Израиль) за 
предоставленные в распоряжение автора копии писем А.А. Олесницкого С.М. Шапшалу.
12 Аттестат Лазаревского института восточных языков от 2 июня 1910 г. за № 1365 был выдан на 
временное пользование коллежскому асессору С. Жуковскому для передачи Олесницкому. См.: 
АВПРИ, ф. ДЛС и ХД, оп. 749/3, 1912 г., д. 141, л. 351.
13 Имеется в виду поэтический рассказ Низами из его «Хамсе».
14 Центральный государственный исторический архив г. Москвы, ф. 213, оп. 2, д. 1064, л. 2. Цит. 
по: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. С. 78.
15 Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, Киев 
(Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ), ф. XXXVI, ед.хр. 409, л. 2–2об. 
Орфография приведена в соответствие с современными нормами.
16 В ежегоднике МИД за 1913 г. Алексей Акимович в чине коллежского секретаря указан причис-
ленным к 1-му Департаменту МИД (Ежегодник МИД. 1913 (Исправлено и дополнено по 1 марта 
1913 г.). СПб., 1913. С. 26). А уже в 1916 г. титулярный советник Олесницкий причислен к 3-му 
Политическому отделу МИД (курировалло среднеазиатские дела). На молодого сотрудника было 
возложено исполнение обязанностей секретаря VIII класса в том же Политическом отделе (Еже-
годник МИД. 1916 (Исправлено и дополнено по 9 декабря 1915 г.). Пг., 1916. С. 29).
17 В деле А.А. Олесницкого сохранился текст клятвенного обещания в верности царю. К присяге 
приводил протоиерей кафедрального собора Дмитрий Падалко (АВПРИ, ф. ДЛС и ХД, оп. 749/3, 
1912 г., д. 141, л. 352).
18 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М. – Л., 1950. С. 171; Гурниц-
кий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980. С. 73.
19 Древности Восточные. Труды восточной коммиссии Императорского Московского археологи-
ческого общества, изданные под редакцией А.Е. Крымского. Т. IV. Юбилейный выпуск, посвя-
щенный, по случаю 25-летия существования Восточной коммиссии, ее председателю-основателю 
академику Ф.Е. Коршу. М., 1913.
20 Олесницкий А. Песни крымских турок (Текст, перевод и музыка). М., 1910 (Труды по востоко-
ведению, издаваемые Лазаревским Институтом восточных языков. Вып. XXXII).
21 Menzel Th. Russische Arbeiten über türkische Literatur und Folkloristik (Gordlewski, Zavarin, 
Olesnjicki) // Der Islam. Bd. IV. 1913. S. 136–138.
22 Олесницкий А.А. Материалы по изучению крымской народной поэзии. 1) Песня о Сейд-Амете // 
Восточный сборник. Издание Общества русских ориенталистов. Т. I. СПб., 1913. С. 44.
23 Так тогда называли узбекский.
24 Российское посольство, как и теперь, располагалось на улице Пера (с 1923 г. – Истикляль 
джаддеси).
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Труды и дни Алексея Акимовича Олесницкого

25 См. подробнее: Утургаури С.Н. Чужой берег: русская эмиграция в Константинополе // Turcica 
et Ottomanica. Сборник статей в честь 70-летия М.С. Мейера. М., 2006. С. 364–377.
26 О нем см.: Баскаков Н.А., Тинфович М.С. С.М. Шапшал (к 100-летию со дня рождения) // Со-
ветская тюркология, Баку, 1973, № 3, с. 119–121; РЕЭ. Т. 3. С. 362; Kizilov M. New Materials on the 
Biography of S.M. Szapszal in 1928–1939 // Материалы девятой ежегодной международной меж-
дисциплинарной конференции по иудаике. Часть 1. М., 2002; очень поверхностный очерк его 
биографии см.: Казас М.М. Ученый, дипломат, духовный глава караимов С.М. Шапшал // Караи-
мы и Москва. М., 1997. С. 12–16. См. также: Ельяшевич Б.С. Караимский биографический сло-
варь (от конца VIII в. до 1960 г.) // Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XIV. Караимы. 
Книга 2. М., 1993. С. 214–217. См. также: Караимская народная энциклопедия. Т. 1. Вводный. М., 
1995. С. 23–26, где есть и иллюстративный материал. Shapira Dan. A Jewish Pan-Turkist: Seraya 
Şapşaloğlu and His Book Qırım Qaray Türkleri // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 
2005; Янбаева Й. Из материалов к биографии проф. С.М. Шапшала // Евреи в России. СПб., 
1995 (см. электронный вариант: http://karaim-institute.narod.ru/bakhchi-karai/szapszal.htm); Тер-
Оганов Н. Неизвестный архивный материал о Сергее Марковиче Шапшале (Адиб-Солтан) // 
http://shorashim.narod.ru/case_ter_oganov.htm; Петров-Дубинский О.В. С.М. Шапшал (Эдиб-
ус-Султан) – учитель Валиахда Мохаммед-Али, генерал-адъютант Мохаммед-Али-шаха // Иран. 
Экономика, история, культура. М., 2008 (в печати). Личный архив С.М. Шапшала находится в 
Рукописном отделе Библиотеки Литовской АН в Вильнюсе (ф. 143).
27 Рукописный отдел Библиотеки Литовской АН в Вильнюсе, ф. 143 (С.М. Шапшал), д. 522, 
л. 1–2 об., 5–9 об., 12–20 об. Орфография оставлена почти без изменений, внесены отсутствую-
щие знаки препинания, в основном запятые.
28 Ежегодник МИД. 1913 (Исправлено и дополнено по 1 марта 1913 г.). СПб., 1913. С. 25–26.
29 О Русском научном институте в Белграде см.: Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в 
Европе. М., 1992. С. 79 и далее; Косик В.И. Русская Югославия: фрагменты истории // Славяно-
ведение. М., 1992. № 4. С. 27.
30 В работе Т. Пушкадии-Рибкин указано, что Олесницкий приехал в Югославию именно в 
1922 г. См.: Puškadija-Ribkin, Tatjana. Emigranti iz Rusije u kulturnom i znanstvenom životu Zagreba. 
Zagreb, 2006. S. 154–155. Часть биографических данных об ученом приводится по этой работе.
31 Рукописный отдел Библиотеки Литовской АН в Вильнюсе, ф. 143 (С.М. Шапшал), д. 522, л. 8об.
32 Там же. Л. 9–9 об.
33 Там же. Л. 5.
34 Там же. Л. 20 об.
35 «Лига Обера», или «Международная лига борьбы против III Интернационала».
36 Об эмиграции русских в Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославию) см.: Ко-
сик В.И. Русская Югославия: фрагменты истории // Славяноведение. М., 1992. № 4. С. 20–32; 
Козлитин В.Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919–1923) // 
Славяноведение. М., 1992. № 4. С. 7–19; Jовановић М. Досељавање руских избеглица у Краљевину 
СХС. 1919–1924. Београд, 1996.
37 Рукописный отдел Библиотеки Литовской АН в Вильнюсе, ф. 143 (С.М. Шапшал), д. 522, л. 6 об.
38 Архив РАН, ф. 688 (В.А. Гордлевский), оп. 4, ед.хр. 357, л. 17. См.: Зайцев И.В. «Что мне делать 
и как быть?» (письма Серайя Марковича Шапшала академику В.А. Гордлевскому: 1945–1950) // 
Вестник Евразии. Acta Eurasica. № 4 (38). М., 2007. С. 147–169.
39 Puškadija-Ribkin, Tatjana. Emigranti iz Rusije u kulturnom i znanstvenom životu Zagreba. Zagreb, 
2006. S. 154–155; Ždralović, Muhamed. Aleksej Olesnicki i Orijentalna Zbirka Jugoslavenske Akademije. 
Poseban otisak iz Radova Arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Svezak II. Zagreb, 1973.
40 Для библиографии и биографических данных использованы (кроме указанной работы 
Т. Пушкадии-Рибкин): Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом 
(1930–1940). Вып. 1. Белград: Русский научный институт, 1931. С. 232 (№ 4159); Материалы 
для библиографии русских научных трудов за рубежом (1930–1940). Вып. 2. Часть 1. Белград: 
Русский научный институт, 1941. С. 242–243; Качаки J. Руске избеглице у Краљевини СХС / 
Jугославиjи. Библиографиjа радова 1920–1944. Покушаj реконструкциjе. Београд, 2003. С. 192. 
№ 897–899. Большая часть югославских работ А. Олесницкого указана в статье: Ždralović 
Muhamed. Aleksej Olesnicki i Orijentalna Zbirka Jugoslavenske Akademije. Poseban otisak iz Radova 
Arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Svezak II. Zagreb, 1973.
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Т.О. Щербань
нАуКоВІ досягнення І КомПромІсИ

Багаторічний професор Київського 
університету та завідуючий відді-

лом Інституту мовознавства ім. О.О. По-
тебні АН УРСР (в 1939–1944 pp. його ди-
ректор), академік (з 1939 p.), член Президії 
Академії наук УРСР (в 1939–1944 pp.) Ми-
хайло Якович Калинович був мовознавцем 
високої кваліфікації, крім української і ро-
сійської, він вільно володів англійською, 
німецькою, французькою, іспанською, іта-
лійською, болгарською, сербською, поль-
ською, чеською мовами, досконало знав 
санскрит, латинську, давньогрецьку, дав-
ньолитовську, розумів грузинську, північ-
ногерманські та полінезійські мови.

Вчений одним з перших в Україні роз-
почав ґрунтовні дослідження давньоін-
дійської літератури. У своїх працях він 
визначив художні засоби зображення кар-
тин природи й побуту в давньоіндійській 
драмі, охарактеризував творчість і висвіт-
лив деякі до того невідомі факти біографії 
одного з найвидатніших давньоіндійських 
драматургів, простежив розвиток індій-
ського літературного процесу протягом 
багатьох століть у контексті еволюції ін-
дійського національного світогляду.

Академік видав друком теоретичні роз-
відки з лексикографії, як співавтор і від-
повідальний редактор працював над укла-
данням великих двомовних словників. Ва-
гомий внесок зробив вчений у формування 
наукових підвалин загального мовознав-
ства, опублікував цінні праці з історії 
лінгвістичних вчень. Викликають інтерес 
публікації М.Я. Калиновича, присвячені 
дослідженню західноєвропейських літера-
тур, а надто його блискучі переклади укра-
їнською мовою шедеврів світової літера-
турної класики.

Михайло Якович Калинович народився 
13 жовтня 1888 р. в селі Жахівці Брацлав-
ського повіту Подільської губернії (тепер 
Вінницька обл.) в сім’ї священика. Спо-
чатку він вчився в керченській гімназії, а 
з 5-го класу – в Колегії Павла Ґалаґана в 
Києві, після закінчення якої в 1907 р. всту-
пив на історико-філологічний факультет 
Петербурзького університету. Через тяжку 

хворобу Михайло змушений був незабаром 
припинити навчання і виїхати з холодного 
й дощового міста. Наступного року юнак 
вступив на історико-філологічний факультет 
Київського університету Св. Володимира, де 
особливо захопився давньоіндійським літе-
ратурознавством, порівняльним мовознав-
ством та слов’яно-руською філологією.

У 1912 p. M.Я. Калинович закінчив уні-
верситет і як професорський стипендіат по-
їхав у закордонне відрядження для вдоско-
налення наукової кваліфікації. Протягом 
1913–1914 pp. Михайло Якович стажувався 
у Лейпцизькому університеті, працював у 
семінаріях В. Віндіша (з індійської філоло-
гії), К. Бругмана (з порівняльної граматики 
індоєвропейських мов), А. Лескіна (з ли-
товської мови), а потім в архівах, музеях, 
книгозбірнях Парижа, Лондона, Мілана, 
Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айреса збирав ма-
теріал для магістерської дисертації. Напру-
жену роботу М.Я. Калиновича перервала 
перша світова війна [Жлуктенко 1991].

У 1915 p. Михайло Якович повернувся 
до Києва, склав магістерські іспити і на-
ступного року розпочав педагогічну ді-
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яльність в Університеті Св. Володимира як 
приват-доцент кафедри порівняльного мо-
вознавства та санскриту і, фактично, почав 
виконувати обов’язки завідувача кафедри. 
М.Я. Калинович викладав в університеті 
вступ до мовознавства, порівняльну гра-
матику індоєвропейських мов, санскрит, 
готську мову, історію давньоіндійської лі-
тератури, вів кілька спецкурсів.

З початку 20-х років XX ст. в Україні 
відбувався пошук нових, найефективніших 
форм підготовки висококваліфікованих ка-
дрів, у зв’язку з чим розпочалася реформа 
вищої школи. Згідно з цією реформою Ки-
ївський університет було реорганізовано у 
Вищий інститут народної освіти (ВІНО). 
У 1930 р. відкрилися нові інститути, ство-
рені на його основі, зокрема соціального 
виховання та професійної освіти. В усіх 
цих навчальних закладах М.Я. Калинович 
читав ті самі курси, в 1924 р. був обраний 
професором.

Реформа не виправдала сподівань і мала 
негативні наслідки, оскільки зруйнувала 
добре налагоджену ще за дореволюційних 
часів систему вищої освіти, тому в 1933 р. 
була скасована, і Михайло Якович обійняв 
посаду завідувача кафедри загального мо-
вознавства у відновленому з попередньою 
структурою університеті. У 1935 р. через 
відсутність повного педнавантаження його 
було тимчасово звільнено з університету, 
але навесні 1938 р. поновлено на попере-
дній посаді.

Під час війни Михайло Якович також 
припинив викладацьку роботу, оскіль-
ки евакуювався разом з Академією наук 
в Уфу, а потім у Москву, у 1944 p., коли 
обидві установи повернулися до Києва, він 
знову очолив університетську кафедру.

Педагогічну діяльність М.Я. Кали-
нович поєднував з науковою роботою, 
з 1924 р. працював штатним співробіт-
ником науково-дослідної кафедри мово-
знавства Історично-філологічного відділу 
Всеукраїнської академії наук, з 1930-го 
до 1949 року завідував відділом загаль-
ного мовознавства Інституту мовознав-
ства ім. О.О. Потебні АН УРСР, упродовж 
1939–1944 pp. був його директором, а також 
академіком-керівником відділу суспільних 
наук АН УРСР. У 1939 р. М.Я. Калинови-
ча було обрано академіком АН УРСР, у 
1944 р. – нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора.

Ще під час війни стан здоров’я Михай-
ла Яковича погіршився, тяжка, невиліков-
на серцева хвороба прогресувала, і 16 січня 
1949 р. М.Я. Калинович пішов із життя.

Михайло Якович Калинович опублі-
кував невелику кількість наукових праць, 
але, на думку академіка Олександра Сави-
ча Мельничука, “значення М.Я. Калино-
вича для розвитку філології в УРСР най-
більш виразно і послідовно проявилось у 
його викладацькій діяльності. Тисячі ви-
пускників філологічних факультетів Ки-
ївського університету та інших вузів міста 
на все життя запам’ятали його блискучі за 
формою, глибокі і захоплюючі за змістом 
курси вступу до мовознавства, в яких з 
надзвичайною ретельністю висвітлюва-
лися найскладніші проблеми теорії мови” 
[Мельничук 1978, 86]. Логічним та зміс-
товним був і курс лекцій з історії давньоін-
дійської літератури, побудований не лише 
на літературних джерелах, а й на результа-
тах власних наукових досліджень Михай-
ла Яковича, проведених у перший період 
його трудової діяльності. На той час, коли 
він приступив до вивчення давньоіндій-
ської літератури, в Російській імперії вже 
був нагромаджений певний досвід пере-
кладання, наукового коментування й до-
слідження літературного надбання старо-
давньої Індії.

Першим росіянином, який опанував 
індійські мови – бенгальську, гінді, а та-
кож санскрит, – був Герасим Степанович 
Лебедєв (1749–1817). У 1785 р. він поїхав 
до Індії, де якийсь час був службовцем 
Ост-Індської компанії. Герасим Степано-
вич цікавився історією та звичаями індій-
ського народу, захоплювався драматичною 
літературою, в 1795 р. відкрив у Калькутті 
перший театр.

Після повернення до Росії в 1802 р. 
Г.С. Лебедєв працював у Колегії закордон-
них справ. У 1805 р. в Петербурзі він за-
снував першу в Європі друкарню з набор-
ним бенгальським шрифтом і того ж року 
опублікував першу в Росії працю про Ін-
дію “Беспристрастное созерцание системы 
Восточной Индии брамгенов, священных 
обрядов их и народных обычаев”, у якій 
порушив і деякі питання з галузі давньо-
індійської літератури. Г.С. Лебедєв не був 
професійним вченим, тому його книга не 
мала великого наукового значення, а ви-
кликала переважно історичний інтерес.
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Початки наукової індології фахівці 
пов’язують з ім’ям першого російського 
санскритолога, професора Петербурзького 
університету Роберта Християновича Лен-
ца (1808–1836), який у 1833 р. у Берліні 
видав друком текст драми Калідаси “Ви-
краморваши” з латинським перекладом і 
коментарями.

Продовжив започатковану Р.Х. Ленцом 
традицію російської санскритології його ко-
лишній студент, пізніше викладач санскри-
ту в Казанському і Московському універси-
тетах Павло Якович Петров (1814–1875). У 
1841 р. він видав друком перші російські пе-
реклади із санскриту “Сказання про рибу”, 
“Сказання про Савітрі” з “Махабхарати” та 
інші твори. Крім того, П.Я. Петров публі-
кував стислі, але змістовні огляди давньо-
індійської літератури.

Майже одночасно з П.Я. Петровим роз-
почав науково-дослідну і перекладацьку ді-
яльність викладач санскриту, авестійської 
та інших східних мов у Петербурзькому 
університеті Каетан Андрійович Коссович 
(1815–1883). Він видав друком частину 
власноручно укладеного санскритсько-
російського словника, а також переклади 
творів і уривків із давньоіндійської епіч-
ної поезії та драматичної літератури, зо-
крема “Сундас и Упасундас. Эпизод из 
Махабхараты” (1844), “Васантазена. Древ-
неиндийская драма. Перевод с санскрита 
К.А. Коссовича” (1849) та інші.

Засновником першої в Російській ім-
перії індологічної школи, яка здобула 
загальне визнання, вважається випус-
кник Східного факультету Петербурзь-
кого університету, з 1869 р. – доцент, з 
1873 р. – професор цього навчального 
закладу Іван Павлович Мінаєв (1840–
1890). І.П. Мінаєв досконало опанував 
санскрит, середньоіндійські та новоін-
дійські мови, а також китайську і тибет-
ську мови, тому будував свої досліджен-
ня на широкому матеріалі і дійшов прин-
ципово нових висновків, котрі помітно 
збагатили не лише російське, а й світове 
сходознавство. І.П. Мінаєв видав друком 
ряд пам’яток палійської літератури, а в 
1872 р. – “Очерк фонетики и морфоло-
гии языка пали”. У 1880 p. вчений опу-
блікував “Очерк важнейших памятников 
санскритской литературы”, котрий мав 
велике значення для розвитку давньоін-
дійського літературознавства.

Професор І.П. Мінаєв започаткував по-
глиблене вивчення буддійської культури, 
якою зацікавив і своїх учнів – майбутніх 
професорів Петербурзького університету й 
академіків С.Ф. Ольденбурга та Ф.І. Щер-
батського.

Академік Сергій Федорович Ольден-
бург (1863–1934) був сходознавцем широ-
кого профілю і опублікував цінні праці в 
галузі буддології, а також з історії, етногра-
фії, фольклористики, мистецтвознавства 
багатьох східних народів. Значний інтерес 
викликають його розвідки з давньоіндій-
ської оповідної літератури.

Буддійська проблематика посідала цен-
тральне місце в науковій діяльності акаде-
міка Федора Іполитовича Щербатського 
(1866–1942). Вчений зосереджував увагу 
головним чином на буддійській філософії, 
логіці, літературі, культурі, але досліджу-
вав і давньоіндійську поетику, робив якіс-
ні переклади із санскритської літератури 
[Эрман 1980].

Фундатором київської школи індологів-
філологів був професор Київського уні-
верситету Св. Володимира Федір (Фрі-
дріх) Іванович Кнауер (1849–1918). Ще 
за студентських років у Дерптському уні-
верситеті Федір Кнауер під враженням 
блискучих лекцій доцента (пізніше профе-
сора) Л. Мейєра та академіка Л. Шредера 
захопився порівняльним мовознавством 
і санскритом. По закінченню в 1880 р. 
історико-філологічного факультету універ-
ситету зі ступенем кандидата він підвищу-
вав свою кваліфікацію за кордоном, зокре-
ма в Ієнському університеті слухав лекції 
Дельбрюка з порівняльного мовознавства, 
Сіверса – з порівняльної граматики гер-
манських мов, Каппелера – із санскриту, 
Вільгельма – із зендської мови.

У 1882 р. Ф.І. Кнауер захистив у Дерпт-
ському університеті магістерську дисер-
тацію “Veber die betonung der composita 
mit a privativum in sanskrit с тезисами из 
области языкознания” і невдовзі розпо-
чав педагогічну діяльність у цьому на-
вчальному закладі як приват-доцент. У 
1884 р. Федір Іванович захистив доктор-
ську дисертацію “Das Gobhilagrhyasūtra. 
I Heft: Text nebst Einleitung с тезисами из 
области языкознания”, а наступного року 
за власним бажанням перейшов на поса-
ду штатного приват-доцента Університету 
Св. Володимира в Києві. У січні 1886 р. 
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його було обрано екстраординарним, у 
січні 1890 р. – ординарним професором 
цього університету. Ф.І. Кнауер очолю-
вав кафедру порівняльного мовознавства 
і санскриту Університету Св. Володимира 
впродовж 1885–1914 рр. [Биографический 
словарь... 1903, 574–579]. Вчений опублі-
кував надзвичайно змістовні підручники із 
санскриту, зокрема “Руководство к изуче-
нию санскрита (Грамматика. Тексты. Сло-
варь)” (1891) у співавторстві з В.Ф. Мілле-
ром, “Учебник санскритского языка. Грам-
матика. Хрестоматия. Словарь” (1908), які 
тривалий час використовувалися в усіх 
російських університетах, а також низку 
ведичних ритуальних текстів.

Професор Ф.І. Кнауер організував в уні-
верситеті спеціальний семінарій, у якому 
київські студенти під його керівництвом 
опановували порівняльно-історичний ме-
тод дослідження лінгвістичного матеріалу 
для визначення споріднених мов і осно-
вних закономірностей їхнього розвитку, 
поглиблено вивчали санскрит та давньо-
індійську літературу, а найталановитіші з 
них поступово долучалися і до наукової 
роботи. Федір Іванович підготував багато 
висококваліфікованих спеціалістів, серед 
його вихованців були майбутні академі-
ки – Олексій Петрович Баранников, Борис 
Олексійович Ларін та інші.

Михайло Калинович охоче відвідував 
лекції професора Ф.І. Кнауера, завжди до-
слухався до його думки на семінарських 
заняттях під час проведення текстоло-
гічного дослідження давньоіндійського 
епосу, старанно вивчав публікації росій-
ських вчених, що згодом зумовило висо-
кий рівень його власних наукових праць з 
індології, найпершою з яких була велика 
стаття “Природа и быт в древнеиндийской 
драме”, опублікована у 1916 р. в “Универ-
ситетских известиях”.

Під час перегляду ведичних гімнів, 
епічних поем “Махабхарата” і “Рамая-
на”, драм Калідаси та Бхавабхуті, а також 
драми “Глиняний візок”, авторство якої 
приписується Шудраку, Михайло Якович 
звертав увагу насамперед на описи в цих 
творах картин природи й побуту. Незаба-
ром він переконався у тому, що, хоча у Ве-
дах такі описи відзначаються певною схе-
матичністю, існують “ведийские гимны, 
где описание природы по размеру и силе 
настолько значительнее обращенных к 

богам молитв, что кажется, будто они 
подсказаны не религиозным чувством мо-
лящегося, но любовным созерцанием зем-
ли и неба” [Калинович 1916, 1]. Ще біль-
шого значення пейзажу надавалося в дав-
ньоіндійському епосі, проте відповідно до 
вимог жанру епос здебільшого оповідає, а 
не описує, тому описи природи в цих тво-
рах стислі, але конкретніші і реалістичні-
ші, ніж у Ведах. Відсутність схематизму 
відрізняє також епічні описи побуту від 
відповідних ведичних. У Ведах часто-
густо йшлося про всенародне або навіть 
загальнолюдське, тоді як в епосі виводи-
лися переважно представники двох соці-
альних станів – духівництва і військових. 
Вчений зазначав, що “эти две черты, ясно 
определившиеся в эпосе, – нарастание де-
талей и классовая односторонность, – про-
должали развиваться и достигли своего 
высшего выражения в светской лиричес-
кой поэзии, особенно – в драме, в золотую 
пору индийской литературы, приблизи-
тельно определяемую как период с 5-го по 
9-й век” [Калинович 1916, 3]. Театральні 
вистави, полювання, заняття живописом, 
любовні пригоди – саме так, як виплива-
ло з давньоіндійської літератури, марну-
вав життя типовий східний денді. “Но не 
лирика, – на думку М.Я. Калиновича, – 
так же как не роман и не искусственная 
эпопея, а драма наи-полнее и ярче всего 
отразила эту среду...” [Калинович 1916, 5]. 
Ця теза автора є певним перебільшенням, 
адже реальне життя Індії також добре від-
дзеркалювали лірика й епос, що підтвер-
джують ліричні та епічні поеми Каліда-
си. Неточність автора, мабуть, зумовлена 
особливим його захопленням саме драма-
тургією, яка, дійсно, правдиво відобра-
жає самобутні звичаї індійців, їхню вда-
чу, світогляд, а також флору і фауну цієї 
дивовижної країни: “Пусть фабула драмы 
однообразна, пусть характеры действую-
щих лиц предначертаны поэтикой, стро-
го определяющей, каким должен быть 
главный герой, каковы особенности почти 
неизменных участников действия – виду-
шаки и виты, однако даже краткий диалог 
показывает, что лица, ведущие его, насто-
ящие индусы, а не отвлеченные схемы ха-
рактеров с индийскими только именами, 
что обстановка, условия и место действия 
свидетельствуют о подлинной Индии” 
[Калинович 1916, 6].
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Автор охарактеризував три основні 
види опису природи, котрі виявив у дав-
ньоіндійській драмі. Спочатку він розгля-
нув драматичні твори, в яких місцевого 
колориту майже не помітно. Тоді пере-    
йшов до найпоширенішого типу драма-
тичних творів з докладним описом приро-
ди, в яких відтворений своєрідний колорит 
Індії, але не пов’язаний з певною місцевіс-
тю. В таких драмах учений розрізняв опи-
си навколишнього середовища реалістичні 
й умовні, тобто такі “где факты природы и 
жизни отражаются не такими, какими их 
видят спокойные глаза наблюдателя, но 
перестроенными и подобранными в со-
ответствии с требованиями литературного 
стиля. Это односторонние изображения 
мира, каким он должен представляться 
человеку взволнованному, потрясенно-
му единственно возможным в индийской 
драме сильным душевным переживани-
ем – любовью” [Калинович 1916, 16]. 
Спеціалісти заперечують це твердження 
М.Я. Калиновича і зауважують, що в таких 
творах, як, наприклад, “Глиняний візок” 
або “Мудраракшаса”, не лише кохання ви-
водиться як єдине сильне почуття. Пафос 
справедливості, до того ж справедливос-
ті соціальної, притаманний давньоіндій-
ським драмам не менш, ніж тема кохання 
[Избранные труды… 1962, 335]. Загаль-
новідомо і те, що література відображала 
світогляд стародавніх індійців, тому в ній 
відбивалися усі три мети їхнього життя – 
артха, кама, мокша, тобто прагнення до ба-
гатства, кохання, духовного звільнення.

До умовних описів Михайло Якович 
зарахував також міфологічний і героїчний 
пейзаж, засоби змальовування казкових, 
вигаданих країн тощо.

До третього виду драм М.Я. Калинович 
відніс твори, в яких конкретна місцевість 
вимальовувалася у найдрібніших деталях, 
що робило її упізнаваною, або якщо в тек-
сті вказувалася її назва, наприклад місто, 
в якому відбувалася дія. Він зазначив, що 
“цельные картины природы, подходящие 
под третью схему, т.е. приуроченные к 
географически определенной местности, 
редко встречаются в индийской драме, но 
общие упоминания различных областей, 
гор, рек, городов и святых мест Индостана 
в ней очень часты, причем здесь особен-
но важен тот факт, что во многих пьесах 
указан город, где происходит действие 

драмы” [Калинович 1916, 13]. Такі самі 
літературні прийоми, за словами автора, 
застосовувалися і для зображення картин 
побуту міської знаті.

Михайло Якович порівняв античну лі-
тературу з давньоіндійською і дійшов ви-
сновку, що “как и античные поэты, индусы 
не знают любованья одной природой, ко-
торая бы резко, как у романтиков, проти-
вополагалась человеку. Весь мир им пред-
ставляется гармоничным земным раем, где 
люди так же необходимы и прекрасны, как 
ароматы, цвета и цветы” [Калинович 1916, 
32]. Із квітів найчастіше в індійській дра-
мі згадувався лотос, із тваринного світу – 
слон. Автор підкреслював, що пристрасть 
до ароматів і майстерна передача запахів 
також були характерними рисами давньо-
індійської драми, дія якої розгорталася пе-
реважно у спекотний день, іноді – вночі. 
Явища природи зазвичай зображувалися 
не прямо, а опосередковано – через повад-
ки тварин, птахів, зовнішній вигляд рос-
лин тощо.

Отже, М.Я. Калинович докладно і все-
бічно охарактеризував давньоіндійську 
драму. Його праця свого часу мала вели-
ке значення для розвитку індології і довго 
зберігала наукову цінність, тому в 1962 р. 
була перевидана разом із дев’ятьма інши-
ми найвидатнішими творами з індійської 
філології у книзі “Избранные труды рус-
ских индологов-филологов”.

На початку XX ст. індологи вже чита-
ли в оригіналі численні твори давньоін-
дійської літератури, але далеко не завжди 
могли визначити їхнє авторство, оскільки 
імена творців часто-густо губилися або 
плуталися у глибині віків. Якщо ж автор-
ство було встановлено, хронологічна й 
територіальна невизначеність через від-
сутність біографічних даних не дозволяла 
дослідникам об’єктивно оцінити творчий 
доробок деяких авторів, а також охаракте-
ризувати поступ індійського літературного 
процесу по окремих регіонах, котрий різ-
нився своїми темпами та специфічними 
характеристиками. Тривалий час, напри-
клад, серед індологів точилася дискусія з 
приводу того, коли жив неперевершений 
Бхавабхуті. Деякі фахівці звертали увагу 
на згадки про Калідасу у драмах Бхаваб-
хуті, тому вважали його молодшим сучас-
ником Калідаси. М.Я. Калинович також 
вивчив драми Калідаси і Бхавабхуті і ви-
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явив між ними суттєві відмінності: “В 
противоположность простому и ясному 
языку Калидасы для Бхавабхути характер-
на известная вычурность – пристрастие к 
необыкновенно длинным сложным словам 
и замысловатым метрам, ученость, заме-
нившая в уже начинавшуюся эпоху упад-
ка индийской литературы “вдохновенное” 
творчество, резко подчеркнутое богатство 
словаря, свидетельствующее о кропотли-
вой работе над поэтическим языком це-
лого ряда предшественников драматурга” 
[Калинович 1918, 21]. Отже, на основі 
аналізу і зіставлення літературних пере-
ваг творів Калідаси з драмами Бхавабхуті 
М.Я. Калинович дійшов висновку, що між 
цими літературними діячами пролягав 
тривалий історичний період, упродовж 
якого індійська література збагачувалася 
новими поетичними засобами, тому ви-
словив обґрунтоване припущення, що Бха-
вабхуті жив значно пізніше, ніж Калідаса, 
не раніше середини VІІ ст. Крім того, в 
прологах до драм Бхавабхуті “Махавірача-
рита”, “Уттарарамачарита” та пракарани 
“Малатімадхава” Михайло Якович виявив 
цінні відомості, що почасти проливали 
світло на біографію драматурга, майже 
невідому фахівцям. У статті “Бхавабху-
ти Шрикантха”, опублікованій у 1918 р. в 
“Университетских известиях”, М.Я. Кали-
нович розповів, що Бхавабхуті народився 
у Падмапурі, в мальовничій місцевості Ві-
дарбха, і “происходил из старого брахман-
ского рода, свято соблюдавшего обычаи и 
обряды ведийской древности, не поддава-
ясь воздействию не только буддизма, но и 
влиятельных новобрахманских сект” [Ка-
линович 1918, 8].

У пролозі до “Махавірачарити” вчений 
вичитав, що один із предків драматурга 
сам був видатним поетом і що Бхавабху-
ті мав досвідченого наставника. Учень не 
осоромив свого вчителя, – стверджував 
М.Я. Калинович, – і став високоосвіче-
ною людиною: “...он знал в совершенстве 
не только поэтику и театральную технику, 
но и ведийскую литературу, философские 
системы и национальный эпос“ [Калино-
вич 1918, 8].

Уперше як драматург, на думку М.Я. Ка-
линовича, Бхавабхуті прославився у столи-
ці Мальви, де відбулися перші вистави його 
драм і де, мабуть, він сам якийсь час жив, 
можливо навіть при дворі царя Яшоварма-

на, котрий сприяв розвиткові наук та мис-
тецтв, підтримував поетів і музикантів.

Михайло Якович Калинович визначив 
найімовірніший хронологічний порядок на-
писання творів Бхавабхуті: спочатку “Маха-
вірачарита”, де набули розвитку деякі теми 
з “Рамаяни”, потім – “Малатімадхава” – су-
часна авторові історія кохання, нарешті – 
“Уттарарамачарита”, також тематично 
пов’язана з давньоіндійським епосом.

Розповідь М.Я. Калиновича про одного 
з найвидатніших давньоіндійських драма-
тургів пізніше підтвердили і дещо допо-
внили відомі індологи. Вчені зазначають, 
що з прологів до п’єс Бхавабхуті ми дові-                                                                                   
дуємося, що “драматург по рождению 
принадлежал к брахманской готре, в кото-
рой традиционным занятием были жерт-
воприношения... что по своему отдален-
ному происхождению этот род, носивший 
прозвище Удумбара, видимо, был связан с 
северо-западом Индии, где обитало племя 
удумбаров; что они поклонялись Брахме. 
Мы узнаем, что деда драматурга звали 
Бхатта Гопала, мать – Джатукарни, и что 
самого драматурга звали Бхатта Шрикант-
ка, и что – вероятно, как драматург – он 
был известен под именем Бхавабхути. В 
его роду сильны матриархальные тради-
ции – его называют по имени матери «сын 
Джатукарни»” [Серебряков 1971, 258–259].

Сучасні вчені вважають, що Бхавабхуті 
у своїй творчості виступав як новатор, він 
“отвергал необходимость для творчества 
самих основ традиционной учености – вед 
и упанишад, а также философских систем... 
Основной упор Бхавабхути делает на «вер-
ность выражения и глубину значения». Это 
и есть, на его взгляд, свидетельство ученос-
ти и поэтического таланта” [Серебряков 
1979, 85]. Дослідники переконані, що така 
позиція кінець кінцем призвела Бхавабхуті 
до неминучого конфлікту з його оточенням.

Індологи згодилися з висновком 
М.Я. Калиновича, що Бхавабхуті жив не 
раніше середини VІІ ст., і віднесли період 
його життя та творчості до VIII ст.

Зараз серед фахівців не існує єдиної 
думки стосовно послідовності написання 
п’єс Бхавабхуті, але більшість із них поді-
ляють припущення М.Я. Калиновича про 
те, що першою з’явилася “Махавірачари-
та” з найоптимістичнішим сюжетом, ко-
трий якнайкраще пасував молодому дра-
матургові, який мріяв про героїчні вчинки, 
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потім – пракарана “Малатімадхава”, де 
головні персонажі, перш ніж об’єднати 
свої долі, мусили перемогти темні, ворожі 
сили, останньою була драма “Уттарара-
мачарита”, формально також із щасливим 
фіналом, який, однак, залишав тяжке від-
чуття невизначеності.

Заслуга М.Я. Калиновича полягала у 
тому, що він охарактеризував у своїй праці 
художню специфіку творів Бхавабхуті, ви-
світлив важливі факти його біографії, при-
близно визначив історичний період, у яко-
му жив драматург, а найголовніше – назвав 
джерело цієї безцінної інформації. Ско-
риставшись вказівками Михайла Яковича 
та додержуючись його наукової логіки, фа-
хівці згодом суттєво поповнили обсяг зна-
ння про “одного из величайших индийских 
драматургов, которого не случайно многие 
склонны ставить рядом с Калидасой и, во 
всяком случае, относить его драматургию 
к числу наиболее значительных достиже-
ний древнеиндийской литературы” [Сере-
бряков 1971, 269].

Третю працю з царини індології “Кон-
центри індійського світогляду” (1928) 
М.Я. Калинович присвятив дослідженню 
поступу давньоіндійської літератури як 
віддзеркалення трансформації релігійно-
філософського світогляду індійців. В 
основу аналізу різноманітних літератур-
них жанрів автор поклав думку про те, що 
визначальні ознаки кожної культури ви-
являються в її внутрішній формі – “душі”, 
яка змінюється на різних етапах свого роз-
витку. Разом з тим вона сама стає істотним 
чинником історичного процесу і накладає 
свій відбиток на мову народу. Михайло 
Якович був переконаний, що географіч-
ний фактор, тобто природне середовище, 
впливає на розвиток матеріальної і духо-
вної культури народу, причому “тимчасом 
як у матеріальній творчості Індостану 
узагальнюється зовнішній вигляд речей, 
серед яких вона розвивалася, в розвитко-
ві духової індійської культури відтворено 
або продовжено безмежно їх просторові та 
часові пропорції” [Калинович 1928, 91].

У ході розвитку оболонка культури і 
мислення стародавнього індійця зазнавала 
різних перетворень і змін. Вчений вказував: 
“Спочатку найдавніша наука – міфологія, 
потім починальниця історії – епопея, наре-
шті філософська система, а щонайперше – 
спільне їм усім джерело – мова, – ці окремі 

види зафіксованого знання лежать, як фор-
ми, на площині земного масштабу. Графічно 
їхнє вдосконалення і загибель можна віддати 
послідовністю концентрів, подібних до кру-
гів, що розбігаються вшир від того місця, де 
сколочено воду” [Калинович 1928, 91].

Автор стверджував, що кожна наступна 
доба не усувала в Індії творчого надбання 
попередніх епох, а збагачувала духовний 
досвід народу, поповнюючи вже нагрома-
джене знання новими теоріями і відкриття-
ми, наприклад “«Махабхарата» складалася 
віками, і десятки поколінь взяли участь у 
її творенні... У конструкції надзвичайної 
епопеї ще важливішою рисою, ніж безмір-
не обростання центрального ядра ступене-
вими шарами, є те, що молодші частини 
поеми не витіснили спадщини минулого і 
в ній не розчинились. Вони лише підтри-
мували і модернізували стародавнє спо-
рудження, щоб згодом, порохніючи разом 
з усією складною і довговічною будівлею, 
разом з нею ж обновлятися свіжими фабу-
лами нових примурків” [Калинович 1928, 
92]. Первісною серцевиною, точкою, від 
якої незабаром поринули у майбутнє ши-
рокі колові хвилі, тим джерелом знання, де 
вперше визначився індійський світогляд, 
Михайло Якович вважав “Рігведу”, яку 
назвав злетом індійського генію за старо-
давніх часів, зведенням творів, у котрих 
відбився екстаз молодості народу.

Михайло Якович вважав, що пишна й 
велична природа Індостану вразила заво-
йовників і натхненні поети почали оспіву-
вати її, наділяючи незрівнянними рисами, 
проте “одухотворення стихій арійському 
колоністові південного сходу, звичайно, не 
було новиною. Воно заходить корінням у 
ті глибини духу, звідки вийшли релігія й 
поезія і дали ґрунт первісному світогля-
дові” [Калинович 1928, 93]. Саме тому, на 
його думку, у старших піснях “Рігведи” він 
не відчув будь-яких сумнівів у поясненні 
феноменів матеріального світу. Вчений пе-
реконався і у відсутності ієрархії пантеону 
“Рігведи”, де єдиного володаря світу не-
має. Коли віруюча людина тоді зверталася 
з молитвою до якогось бога, для неї в ту 
мить існував тільки він один, решта бо-
гів наче відходили у тінь, тобто зникали з 
поля зору. Відхилення від цієї основної лі-
нії автор пояснив першими ознаками заги-
белі первісних вірувань, характерних для 
світогляду “Рігведи”. Крім того, вчений не 
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виключав, що суперечності між окреми-
ми гімнами “Рігведи” породжені тим, що 
вони писалися у різний час і репрезенту-
ють різні темпераменти, погляди, настрої, 
характери, вік своїх творців, їхнє особисте 
ставлення до оточення тощо.

Колишня упевненість і життєрадісність 
згодом поступилися місцем у гімнах “Ріг-
веди” мотивам сумніву та смутку. М.Я. Ка-
линович зауважував, що характерні для 
“Рігведи” шукання беззастережної істини 
і намагання представити душу вмістили-
щем досконалого божества кінець кінцем 
призвели до заміни земних якостей богів 
на містичні, внаслідок чого виникли аб-
страктні боги, що символізували окремі 
сторони божественної сутності. Найпізні-
ші гімни останнього концентру “Рігведи” 
вже уславлюють під ім’ям Вішвакармана 
творця і владику всього існуючого. Ха-
рактеристика “Рігведи” як віддзеркален-
ня трансформації індійського світогляду, 
наведена М.Я. Калиновичем, збігається з 
думкою відомого індолога і видатного дер-
жавного діяча Джавахарлала Неру, який у 
монографії “Открытие Индии” (1955) за-
значив: “Веды создавались как сборники 
знаний: гимнов, молитв, жертвенных об-
рядов, волшебств, замечательной поэзии о 
природе... Постепенно появилось понятие о 
боге: сначала это божества, напоминающие 
олимпийских богов, затем монотеизм и по-
зже довольно тесно связанная с ним монис-
тическая концепция” [Неру 1955, 120].

Нововедичну епоху, котра, як і попере-
дній період, не має точних хронологічних 
меж, Михайло Якович пов’язав із подаль-
шою колонізацією нових земель, а також із 
наступним зміцненням індійської держав-
ності, яке супроводжувалося розвитком 
міст, пожвавленням торгівлі та ремісни-
цтва, розквітом культури. Ці два періоди 
розмежовувалися епохою Будди. На місце 
ентузіазму стародавніх натхненних поетів 
прийшов розважливий брахманізм, кращі 
представники якого “переконавшись у не-
можливости збагнути світобудову, якщо 
виходити із зовнішнього, з багатообраз-
ности явищ, починають з гідною подиву 
пильністю познавальну путь спочатку, ви-
рушаючи від внутрішнього, від людсько-
го серця, від думки, що життьова основа 
людини, – Атман – Душа або Самість, – є 
той самий принцип, що надихає природу” 
[Калинович 1928, 98]. Брахманізм виявив 

неабияку здатність пристосування до ду-
ховних потреб народу. Коли, наприклад, як 
реакція на змертвілу релігійну обрядовість 
серед індійців поширилися устремління 
до відлюдництва та аскетизму, брахманізм 
узаконив цей рух, був причетним і до ви-
никнення теорії Упанішад, по суті, зовсім 
йому ворожої і чужої.

Михайло Якович зазначив, що в Упа-
нішадах центральне місце посіли два по-
няття: Брахман – космічне (об’єктивне) 
духовне начало – і Атман – індивідуальне 
(суб’єктивне) духовне начало, – які про-
тиставлялися одне одному і в той же час 
вживалися як тотожні, оскільки Брахман, 
усвідомивши самого себе, ставав Атманом, 
тобто Упанішади – це вчення про єдність 
Брахмана і Атмана та про шлях до духовно-
го звільнення через пізнання цієї єдності.

Літературна пам’ятка “Упанішади” по-
будована у формі проповіді, або бесіди, під 
час якої бог навчає людину, чи батько сина, 
дотримуватися певних настанов. Ранній 
індійський аскетизм був поблажливим, він 
не вимагав ані виснажливих постів, ані ви-
корінення тілесних бажань, приписуючи 
лише відмову на схилі віку від мирсько-
го клопоту, зречення життєвих благ, ви-
вчення Вед та правдолюбство. Упаніша-
ди пов’язали проблему моралі з теорією 
переселення душ, яка стала основою всіх 
релігійних течій і філософських систем Ін-
дії. Кінцевим станом кожної земної індиві-
дуальності вважалося її розчинення у все-
загальній сутності, але після смерті душа 
людини начебто відроджувалася у новому 
вигляді залежно від її вчинків та волі богів. 
Тому саме доброчинність мала допомогти 
розумові людини в його зусиллях осягнути 
природу душі, щоб припинити перевтілю-
вання і досягти омріяного розчинення. 

Високо оцінюючи теорію Упанішад, 
Джавахарлал Неру визнавав, що вона при-
значалася не для простого люду – “идеи 
авторов Упанишад, с их атмосферой ум-
ственной утонченности, предназнача-
лись для небольшой группы избранных, 
способных понять эти идеи. Они были 
совершенно недоступны пониманию ши-
роких мас” [Неру 1955, 142]. М.Я. Кали-
нович свого часу дійшов такого самого ви-
сновку, тому зазначав, що, тоді як світлі го-
лови Індії створювали складні і витончені 
філософські системи, наприклад Упаніша-
ди, маси потребували простих, зрозумілих 
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і наочних форм пізнання. З цим завданням, 
на його думку, почасти впорався індуїзм, 
характерною рисою якого стало спрощен-
ня, так би мовити, своєрідне “олюднення” 
богів. Індуїзм підніс другорядних богів з 
“Рігведи” Шіву і Вішну на рівень вищих іс-
тот. Останній ступінь у розвитку ведичного 
натуралістичного політеїзму М.Я. Калино-
вич вбачав в образах Крішни і Рами, та все 
ж ядром крішнаїзму і рамаїзму він визнав 
місцеві культи обожнених героїв. Автор 
згадав у зв’язку з цим цикл билин про за-
хисника вітчизни Крішну, котрий змішав-
ся з міфами про Вішну, після чого Крішна 
почав вважатися земним втіленням цього 
доброго, дружнього й шляхетного бога. 
Такі тлумачення дали вихід життєдіяльній 
національній енергії і водночас послабили 
позиції буддизму – філософії, що наверта-
ла до безвілля. До VІІ ст., – писав М.Я. Ка-
линович, – виконавши свою велику циві-
лізаційну місію, буддизм почав втрачати 
свій вплив, а з XII ст. перестав відігравати 
в Індії помітну роль як певний світогляд.

Повернення до традицій міфотворен-
ня, зазначав учений, у різних соціальних 
верствах відбувалося неоднаково. Кастове 
духівництво сприйняло реформаторські 
тлумачення, зберігши водночас і багато 
попередніх вірувань та обрядів. Народ же 
тяжів до антропоморфізму віри в боголю-
дину. Ні у Ведах, ні в теософії брахманів, 
ні в буддійських пам’ятках людський фак-
тор не мав самостійного значення. Людські 
справи посіли чільне місце лише в епосі. 
Побожні, доброчинні, лагідні, розумні ге-
рої “Махабхарати” і “Рамаяни” змальова-
ні з усіма людськими властивостями та 
чеснотами. Михайло Якович вважав, що 
у реалістичності їхнього зображення вті-
лилося останнє перетворення індійського 
світогляду, характерного для золотої доби 
класичної Індії (ІV–ІХ ст. н.е.). Впродовж 
цих п’яти сторіч сталося багато важливих 
подій: похід Олександра Македонського в 
П’ятиріччя, внаслідок якого Індія почала 
повільно долучатися до елліністичної ци-
вілізації, парфянське та туранські завою-
вання, що справили вплив на північну час-
тину Індії, об’єднання її у великі монархії, 
яке стимулювало розвиток живопису, архі-
тектури, літератури, музики.

З V ст., вказував М.Я. Калинович, ця 
цивілізація вже мала свою специфіку, ко-
тра виявилася в особистій творчості, на 

відміну від попередньої анонімної. Най-
важливішою особливістю індійського 
літературного процесу став розпад ко-
лишнього синкретизму поезії, релігії і 
філософії. Різноманітні жанри світської 
літератури – лірика, драма, поема, роман, 
новела, казка – сповнилися радощів жит-
тя. Вчений помітив, що істотно змінилася 
й суспільна ідеологія: кожна мить визна-
валася рівноцінною вічності, у крихітній 
краплині бачився мікрокосм. Аналітич-
ний метод пізнання набув значного поши-
рення і відбився як у художній творчості 
підвищеною увагою до деталей, так і у 
точних науках – алгебрі, астрономії і т.ін. 
Михайло Якович Калинович дійшов ви-
сновку, що “8-м віком не кінчиться індій-
ська культура. Проте з цього часу її творчі 
можливості явно всихають і спіраль духо-
вного її зросту спиняється, викругливши 
світською поезією свій останній заворот. 
Кінці зійшлися, міцна околишня верства 
обхопила могутнє паростя двох тисячо-
літь, геть-геть відбігли від центру крайні 
кола. Залізна логіка подій підкреслює ви-
снаження творчого духу розпадом націо-
нального організму, втратою політичної 
незалежности, насильством чужоземного 
завойовника над самобутньою думкою, над 
віруваннями та звичаями подоланої країни, 
нарешті, змертвінням тієї мови, що втілила 
в слові палку метафізику, схвильоване по-
чуття і людську мораль” [Калинович 1928, 
113]. Джавахарлал Неру також у своїй книзі 
констатує, що в Індії протягом віків “один за 
другим следуют периоды вспышек творчес-
кой энергии, проявляющейся в мышлении и 
действии, в литературе и драме, в скульпту-
ре и архитектуре... Их разделяют периоды 
дисгармонии и конфликтов, порождаемых 
как внутренними причинами, так и вторже-
нием извне. Все же в конечном счете они 
преодолеваются, и следует новый пери-
од расцвета творческой энергии. Послед-
ним большим периодом такой деятельнос-
ти в ряде направлений была классическая 
эпоха, начавшаяся в ІV веке н.э. Примерно к 
1000 году н.э. или несколько раньше призна-
ки внутреннего упадка в Индии становятся 
очень заметными...” [Неру 1955, 144].

За стилем викладення матеріалу пра-
ця М.Я. Калиновича більш відповідає на-
вчальній публікації, ніж науковій, і відріз-
няється архаїчною лексикою, важкою для 
сприйняття сучасним читачем. Разом з тим 
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стаття містить струнку концепцію розви-
тку давньоіндійського літературного про-
цесу, органічно пов’язаного з поступом 
індійського національного світогляду та 
перебігом історичних подій, правильність 
якої пізніше підтвердив один із найавто-
ритетніших знавців історії і культури своєї 
країни Джавахарлал Неру.

Редактора збірника “Література”, в яко-
му вийшла у світ праця М.Я. Калиновича, 
академіка С.О. Єфремова незабаром було 
заарештовано і засуджено у сфабриковано-
му процесі “Спілки визволення України”. 
Під підозріння, звісна річ, потрапили усі 
автори видання, котрі мали з ним справу. 
Мабуть, щоб не наражатися на необґрунто-
вані звинувачення, М.Я. Калинович змінив 
свою наукову проблематику, яка до того ж 
не вважалася тоді актуальною.

За студентських років М.Я. Калинович 
захоплювався не лише давньоіндійською, 
а й слов’яно-руською філологією, тому 
відвідував семінарій професора В.М. Пе-
ретца, де вивчав літературні пам’ятки 
ХVII ст., зокрема “Историю об Алексан-
дре, российском дворянине” та “Повесть 
о Петре Златых Ключей”. У середині 
40-х років Михайло Якович повернувся 
до цієї проблематики, ще раз переглянув 
і порівняв твори між собою та обґрунту-
вав висновок, що, незважаючи на помітну 
їхню схожість, “История об Александре” 
відрізняється більшою складністю сюжету 
і, хоча цей твір загалом компілятивний, він 
добре віддзеркалює багато які риси росій-
ського устрою життя, суспільні відносини 
та літературні смаки ХVІІ ст.

Серед публікацій М.Я. Калиновича, 
присвячених дослідженню західноєвро-
пейських літератур, найзмістовнішою 
була монографія “Шляхи новітньої фран-
цузької поезії” (1924), де простежено, як 
зароджувалися і згасали у потужній течії 
французького символізму різноманітні по-
етичні школи.

У 20-ті – 30-ті роки XX ст. М.Я. Кали-
нович багато часу приділяв перекладацькій 
роботі. Він перекладав українською мо-
вою п’єси М. Горького, А.П. Чехова, твори 
Г. Уеллса, Дж. Конрада, Е. Золя, А. де Реньє. 
Переклади Михайла Яковича публікували-
ся з його ґрунтовними вступними статтями 
про життя та творчість авторів і допомагали 
читачам глибше осягнути філософію пись-
менників, краще зрозуміти їхні твори.

У перші роки існування Радянської 
України на державному рівні проводила-
ся величезна робота з ліквідації непись-
менності і підвищення загальноосвітньо-
го рівня населення, розроблялися заходи, 
спрямовані на виховання національної 
самосвідомості народу, шанобливого став-
лення до культурних традицій та україн-
ської мови. Чималу роль у цьому процесі 
відігравала Українська академія наук, у 
якій спостерігалося бурхливе зростання 
лексикографічної роботи, зокрема тво-
рення великої кількості термінологічних, 
перекладних, загальномовних та інших 
словників. Не всі вони відрізнялися висо-
кою якістю, оскільки часто-густо склада-
лися похапцем, без належної теоретичної 
основи, але серед них були і цінні ви-
дання, наприклад великий академічний 
“Російсько-український словник” (т. 1 – 
І924; т. 3 – вип. 1 – 1927, вип. 2 – 1928; т. 2 
– вип. 1 – 1929, вип. 2 – 1932, вип. 3 – 1933; 
4-й том не вийшов із друку), робота над 
яким розпочалася на початку 20-х років. 
Головним редактором словника був акаде-
мік А.Ю. Кримський. М. Калинович разом 
з В. Ярошенком як упорядники-редактори 
2-го тому словника брали участь у скла-
данні лексичної картотеки, визначенні 
основних принципів добору словниково-
го реєстру, а також джерел використання 
лексичного й фразеологічного матеріалу, 
займалися розробленням зручної системи 
словникових позначок тощо. Вони нама-
галися якнайкраще виконати поставлене 
перед ними завдання – “дати відповідний 
потребам часу реєстр слів російських; і ви-
черпати якомога глибше багаті і мало ще 
досліджені лексичні скарби української 
мови” [Паламарчук 1978, 70].

Словник став вагомим здобутком укра-
їнських учених – А. Кримського, В. Ганцо-
ва, Г. Голоскевича, М. Грінченкової, М. Ка-
линовича, В. Ярошенка та багатьох інших 
мовознавців, оскільки репрезентував вели-
чезний український лексичний і фразеоло-
гічний матеріал, що був узятий зі “Словаря 
української мови”, укладеного Б.Д. Грін-
ченком, художньої літератури (насамперед 
із творів Марка Вовчка, О. Кониського, 
М. Коцюбинського, П. Куліша, Б. Грін-
ченка, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, 
В. Стефаника, Лесі Українки, І. Франка, 
Т. Шевченка), сили етнографічних видань 
та збірок народного фольклору, численних 
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наукових і публіцистичних праць, терміно-
логічних довідників, записів безпосеред-
ньо з народних уст та інших джерел. Поряд 
з безперечними перевагами словник мав й 
певні недоліки: ряснів архаїзмами та рід-
ковживаними застарілими діалектизмами, 
містив багато богословських цитат, у ньому 
бракувало нової радянської лексики і т.ін. 
Загалом словник був придатним для ко-
ристування, а також для створення на його 
основі більш сучасного і якіснішого видан-
ня, але часи вже кардинально змінилися.

Наприкінці 20-х років XX ст. було по-
кладено край національно-культурній роз-
будові республіки. Вихід у світ першого 
випуску 2-го тому словника в 1929 році 
збігся у часі з численними арештами спів-
робітників Академії наук у зв’язку з проце-
сом “Спілки визволення України”, котрий 
став відправною точкою боротьби з так 
званим “українським буржуазним націо-
налізмом”. Масові репресії видатних уче-
них, руйнування українознавчих установ, 
згортання та деформація наукової пробле-
матики, ідеологізація і політизація дослі-
джень – саме такі випробування випали на 
долю суспільних наук в Україні. У царині 
лексикографії, певна річ, також “ситуація 
різко змінилася у 30-ті роки, коли була за-
суджена вся попередня лексикографічна 
практика і звинувачена у найгіршому грі-
ху – націоналізмові, що відриває україн-
ську мову від братньої російської...” [Куль-
чицька 1999, 11]. “Російсько-український 
словник” (1924–1933) було визнано непри-
датним для користування, бо в ньому “про-
явлені відверті буржуазно-націоналістичні 
тенденції”. Тепер перед редакторами й 
упорядниками ставилося інше завдання – 
“якнайбільше українську мову наблизити 
до російської, уніфікувати всю терміноло-
гію з орієнтацією на російську, не допус-
тити жодних моментів, які б цьому “збли-
женню” перешкоджали” [Кульчицька 1999, 
11]. Цим вимогам повністю відповідав ви-
даний у 1948 р. “Російсько-український 
словник” на 80 000 слів за редакцією ака-
деміків М.Я. Калиновича (головний редак-
тор), Л.А. Булаховського та М.Т. Рильсько-
го. Щоб уникнути звинувачень у тому, що 
вони – “буржуазно-націоналістичні мово-
знавці, вороги українського народу, всіляко 
ігнорували спорідненість і взаємозв’язок 
російської та української мов” [Русско-
украинский словарь 1948, XIII], укладачі 

і редактори максимально зрусифікували 
українську частину словника. Партійне 
керівництво прихильно поставилося до 
нового словника, але широкі кола громад-
ськості піддали його нищівній критиці, 
називаючи “рocійсько-російським”. Упо-
рядникам і редакторам закидали включен-
ня до словника великої кількості русизмів, 
тобто викривлених псевдоросійських слів, 
аж ніяк не властивих українській мовній 
практиці, відсутність деяких актуальних 
слів і фразеологічних зворотів російської 
мови та широковживаних українських від-
повідників, залучення до словника слів 
вузького вжитку, неточний переклад слів, 
відсутність у багатьох випадках поясню-
вальних позначок тощо. Незважаючи на 
численні критичні відгуки, словник, зі 
спотвореними українськими словами і 
фразеологізмами, не лише тривалий час 
залишався в користуванні, а й з незначни-
ми доповненнями ще тричі перевидавався. 
Він став основним офіційним довідником 
величезного загону перекладачів, жур-
налістів, діячів науки, культури, освіти, 
ним мусили користуватися в редакціях і 
видавництвах, школах та ВНЗ. Протягом 
десятиліть, замість розповсюдження над-
звичайно образної і багатої на відтінки 
української мови, словник репрезентував 
зрусифікований мовний суржик, котрий 
знижував рівень мовної культури народу.

Працюючи з величезним за обсягом 
словниковим матеріалом, М.Я. Калино-
вич не міг не замислитися над науковим 
визначенням поняття окремого слова. Він 
вивчив і проаналізував усі описання зазна-
ченої мовної одиниці, котрі застосовува-
лися в морфології, синтаксисі, семантиці 
та в інших галузях лінгвістики. Михайло 
Якович обміркував також аргументацію 
Ж. Вандрієса, Е. Сепіра, Й. ван Гіннекена, 
викладену в їхніх публікаціях з цього пи-
тання, й пересвідчився у тому, що провід-
ні вчені вважають нереальним створення 
єдиного визначення слова і припускають 
таку можливість хіба що для кожної мови 
окремо. У статті “Поняття окремого слова” 
(1935) М.Я. Калинович довів, що загаль-
не визначення слова цілком можливе і що 
таке визначення має спиратися не на одну 
якусь його ознаку, а враховувати цілий 
ряд ознак. На основі логічного поєднання 
характерних рис окремого слова вчений 
уперше навів таке “орієнтовне” його визна-
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чення: “Слово – звук або комплекс звуків, 
який являє собою самостійну значущу мов-
ну одиницю – відокремлювану від інших 
подібних одиниць структурно-змістову 
єдність, в періоди свого становлення і за-
непаду несталу (отже, відносну)” [Калино-
вич 1935, 145]. Сучасні спеціалісти, напри-
клад О.С. Мельничук, О.О. Жлуктенко та 
інші, вважають, що “важливим у концепції 
М.Я. Калиновича є розуміння діалектич-
ної природи слова, врахування його дина-
мічності, рухливості в часі” [Жлуктенко, 
Мельничук, Сунцова 1988, 6]. Попри те що 
вже минуло багато років з часу публікації 
праці М.Я. Калиновича, ряд його зауважень 
стосовно природи та властивостей слова і 
досі зберігають своє значення, наприклад 
його висновок про те, що членування по-
току мовлення на слова має цілком певну 
та об’єктивну мотивацію, або справедливо 
підкреслювана ним важливість критерію 
графічного зображення вказаного потоку 
мовлення, оскільки це зображення не є до-
вільним, а ґрунтується на комунікативному 
досвіді мовців.

Багато місця відведено розгляду осно-
вних мовних одиниць і у підручнику 
М.Я. Калиновича “Вступ до мовознавства” 
(1940), в якому подано не лише перелік їх-
ніх властивостей, а й наукові дефініції [Ка-
линович 1940].

Оскільки М.Я. Калинович тривалий час 
досліджував ознаки і властивості слова для 
наукового визначення цієї мовної одиниці, 
його зацікавило, як і коли виникли слова, 
тобто людська мова, й думки вчених з цього 
питання, котре “належить до тих великих, 
«вічних» проблем, що з найдавніших часів 
привертають до себе допитливу людську 
думку” [Калинович 1946, 56]. У статті “По-
ходження мови” (1946) академік зазначив, 
що на ранніх стадіях розвитку суспільства 
мова здавалася людям таємничим явищем 
і вони пояснювали його дією надприрод-
них сил – богів, потім – одного бога, який 
начебто створив людину зі здатністю го-
ворити. У ході подальшого розвитку сус-
пільних відносин, вів далі Михайло Яко-
вич, навколишній світ пі-знавався повніше, 
з’явилися спростування ідеї божественного 
походження мови, висловлювалися припу-
щення, що вона виникла не одразу, а твори-
лася зусиллями багатьох поколінь. Вчений 
розглянув три основні теорії походження 
мови, початки яких сформувалися ще в ан-

тичній Греції: договірну, звуконаслідуваль-
ну і вигукову. Потім він докладно виклав 
теорію Ф. Енгельса, суть якої зводилася до 
твердження, що мова виникла з нагальної 
потреби первісних людей у спілкуванні в 
процесі їхньої колективної праці. Михайло 
Якович зазначив, що вчені датують початок 
виникнення членороздільної звукової мови 
приблизно 40–30 тис. рр. до н.е. Він додав, 
що оскільки єдиної прабатьківщини люд-
ства немає, то не існує й конкретної місце-
вості зародження єдиної прамови.

У своїх дослідженнях М.Я. Калинович 
торкався низки інших важливих питань, 
наприклад вивчав поняття речення, зв’язки 
мови і мислення, розвиток письма тощо.

Як академік-керівник відділу АН УРСР 
М.Я. Калинович добре знав не лише здо-
бутки суспільних наук останніх десяти-
літь, а й історію їхнього розвитку. У статті 
“Суспільні науки на Україні за 25 років 
Жовтня” (1943), він розповів про політику 
русифікації України, запроваджену цар-
ським урядом, коли заборонялася україн-
ська мова, викривлено подавалася історія 
України, зазнавали утисків українська 
етнографія і фольклористика. Михайло 
Якович зазначив, що “треба було мати не-
зламно тверду вдачу і героїчно любити 
свій народ, щоб за таких умов посувати 
вперед українську науку, хоч би й ціною 
відмовлення від права користування в сво-
їй творчості рідною мовою” [Калинович 
1943, 115]. М.Я. Калинович із вдячністю 
згадав тих героїв: О. Потебню, П. Житець-
кого, К. Михальчука, Б. Грінченка, В. Ан-
тоновича, М. Максимовича, М. Сумцова та 
багатьох інших, які у скрутні часи стояли 
на захисті української науки і культури.

Наукова діяльність академіка М.Я. Ка-
линовича також припала на непростий 
історичний період, коли суспільні науки 
зазнавали потужного тиску з боку партій-
них структур, залежали від ідеологічних 
настанов, які змінювалися від підтримки 
усіх галузей українознавства на початку 
20-х років до переслідування так званих 
“українських буржуазних націоналістів” 
і встановлення курсу на русифікацію ра-
дянських республік, зокрема України, у 
пізніші часи. Значною мірою брутальним 
втручанням партійних ідеологів у мово-         
знавчу роботу пояснюються вимушені 
огріхи М.Я. Калиновича на полі україн-
ської лексикографії. Крім того, вчений 
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працював у часи гоніння на будь-які дослі-
дження в царині індоєвропейського мовоз-
навства, тому “мусив «наступати на горло 
власній пісні», свідомо уникаючи публі-
кацій з порівняльно-історичної та індоєв-
ропейської проблематики. Важко сказати, 
чого коштувала така самопожертва йому 
самому, але що це несло величезні втрати 
для вітчизняного мовознавства, сумнівів 
немає” [Жлуктенко, Мельничук, Сунцова 
1988, 6]. Те саме можна сказати і про інше 
“неактуальне” захоплення Михайла Якови-
ча – давньоіндійське літературознавство, 
розвиток якого в Україні загальмувався зі 
зміною вченим під тиском обставин на-
укової проблематики. Наукова діяльність 
академіка М.Я. Калиновича була досить 
результативною, хоча за умови демокра-
тичного розвитку вітчизняної науки його 
творча наснага, певна річ, реалізувалася б 
набагато повніше і багатогранніше.

Михайло Якович за молодих літ був по-
етом і романтиком, про що свідчать рядки 
з його віршів, присвячених дружині – Мар-
гариті Михайлівні Отроковській:

Я бредил словами и снами влюбленными,
Она в отуманенном душном бреду
Сверкала жасмином, травой и пионами,
За окнами, в лунно-тревожном саду...
[Центральний державний архів-музей, 32].

З роками серце Михайла Яковича не за-
черствіло. Він залишився відвертою, шля-
хетною, надзвичайно толерантною люди-
ною, ерудованим і цікавим співрозмовни-
ком, “щиро, від натури, добрий, доброзич-
ливий і поблажливий, може навіть надто 
поблажливий, завжди готовий допомогти 
тим, що було в його силах, надзвичайно 
ввічливий, увесь просякнутий духом куль-
турної самодисциплінованості, він привер-
тав симпатії людей, і тих, що мали справу з 
ним по роботі, і тих, хто зустрічався з ним 
просто як знайомий. Його характерові був 
властивий винятковий такт у поводженні з 
людьми, такт, який створював у колекти-
вах, де він працював, атмосферу взаємно-
го довір’я і порядку” [Булаховський 1949, 
102]. Таким М.Я. Калинович залишився у 
спогадах своїх сучасників, таким академі-
ка запам’ятаємо й ми.
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„...И городА ПоИмА ПолоВецКИе, гАлИн, 

чешуеВ, сугроВ...”

В 1116 р. син Володимира Мономаха 
Ярополк здійснив похід проти по-

ловців на “Дон”. Літописець повідомляє: 
“...Ярополк ходи на половецкую землю, к 
реке Дону, и ту взя полон мног и города 
поима Половецкие, Галин, Чешуев, Су-
гров; и Ясы поимав с собою приведе, и 
жену полони себе Ясыню”. У літописах 
також сказано, що бранка Ярополка була 
„красна вельми” і була “ясского князя 
дщерь” [Воскресенская... 1856, 24; Ипа-
тьевская... 1843, 7, 8, 291; Московская... 
1949, 24; Патриаршая Девятая... 1862, 150; 
Приселков 1950, 207]. В Іпатіївському лі-
тописі уточнюється, що Ярополк взяв 
не тільки три „гради”, а й “сел много” 
[Ипатьевская... 1843, 291]. З цим повідо-
мленням перегукується інше, де йдеться 
про похід Володимира Мономаха проти 
половців на “Дон” в 1111 р. У результаті 
цієї блискуче здійсненої воєнної операції 
половецька фортеця „Шарукань (Чешуєв)” 
була захоплена без бою, а інше місто – „Су-
гров” – було спалене. Про це Іпатіївський 
літопис повідомляє таке: „... в 6 неделю 
поста, и придоша к Донови в вторник. И 
оболочишася во броне, и полки изрядиша, 
и поидоша ко граду Шаруканю; и князь Во-
лодимер пристави попы своя, едучи пред 
полком, пети тропари и коньдаки хреста 
честного и канун святой Богородицы. По-
ехаша ко граду вечеру сущю, и в неделю 
выидоша из города, и поклонишася кня-
зем Рускым, и вынесоша рыбы и вино; и 
прележаша нощь ту. И завтра, в среду, по-
идоша к Сугрову, и пришедше зажьгоша, 
а в четверг поидоша с Дона, а в пятницу, 
завтра, месяца марта в 24 день, собрашася 
Половци, изрядиша полки своя и поидоша 
к боеви...” [Ипатьевская…. 1843, 21–22]. 
Унаслідок цього половці зазнали остаточ-
ної поразки на р. Сальниці. Найбільш до-
кладні відомості про цей похід містяться 

в Іпатіївському і Воскресенському літо-
писах. Однак між ними є розходження. В 
Іпатіївському літописі сказано, що військо 
Володимира Мономаха досягло „Дону” 
у вівторок “в 6 неделю поста” [Ипатьев-
ская…. 1843, 21]. У той же час Воскре-
сенський літопис повідомляє, що ця подія 
відбулася на тиждень раніше, у вівторок 
“в пятую же неделю поста” [Воскресен-
ская... 1856, 22]. Такі розбіжності значно 
ускладнюють можливість реконструкції 
маршруту походу й викликають діаме-
трально протилежні точки зору щодо ло-
калізації половецьких міст – „Шарукані” 
та „Сугрова”.

Ще у XVIII ст. В.М. Татищев висловив 
припущення, що згадані у літописах під 
1111 р. і 1116 р. половецькі міста „Шару-
кань”, „Сугров” та „Балин” були населені 
ясами [Татищев 1963, 240, 260]. Надалі 
цю ідею підтримали М.М. Карамзін [Ка-
рамзин 1989, 127, 184–185, 273; Карам-
зин 1991, 24, 202, 312–313, 535], П. Бут-
ков [Бутков 1825, 317–329], В.Ф. Міллер 
[Миллер 1887, 66–68, 97–98] та інші до-
слідники. Наприкінці ХІХ ст. Ю.А. Кула-
ковський зробив припущення, що в „Ша-
рукані” та в інших половецьких містечках 
проживали алани-яси, які до того були ще 
й християнами [Кулаковский 1898, 17].

На думку Б.О. Рибакова, „Шарукань”, 
„Сугров” та „Балин” зображені на карті, 
складеній ал-Ідрісі в 1154 р. Дослідник 
ототожнив „Таркумуху” ал-Ідрісі із „Ша-
руканню”, „Бусару” – із „Сугровом”, а 
„Баруну” – з „Балином”. Усі три міста 
на карті арабського інформатора розта-
шовувалися вздовж берегів ріки „Русії”, 
у якій Б.О. Рибаков вбачає р. Дон – Сі-
верський Донець. Підставою для цього 
висновку він вважав припущення про 
те, що накреслення слів “Дон” і “Ру-
сія” в арабській графіці дуже близькі 
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між собою [Рыбаков 1952, 22–25]. Зо-
всім іншої думки з цього приводу до-
тримувався В.М. Бейліс. Він вважав, 
що робота ал-Ідрісі має в основному ком-
пілятивний характер і багато відомостей 
про народи Східної Європи до моменту 
написання джерела вже застаріли. До того 
ж назви половецьких міст, згаданих ал-
Ідрісі, В.М. Бейліс подає зовсім в іншій 
транслітерації [Бейлис 1984, 222; Бейліс 
1996, 90–100]. В остаточному підсумку ви-
ходить, що дані ал-Ідрісі не вносять нічого 
нового у вирішення зазначеної проблеми.

У вітчизняній літературі неодноразово 
порушувалося питання про місцезнахо-
дження половецьких міст, населених яса-
ми. Ще в минулому столітті В.Ф. Міллер, 
орієнтуючись на згадування ясів у русь-
ких літописах, де йдеться про події 965 і 
1116 рр., локалізував цей етнос на Ниж-
ньому Дону [Миллер 1887, 68]. У цій дум-
ці В.Ф. Міллера підтримали Ю.В. Готьє 
та Ю.А. Кулаковський, які також вважали, 
що в епоху Київської Русі яси продовжу-
вали проживати не лише на Північному 
Кавказі, а й на Нижньому Дону [Готье 
1927, 17; Кулаковский 1899а, 46]. Ви-
сновки В.Ф. Міллера та Ю.А. Кулаковсько-
го базувалися на тому припущенні, що яси 
південноруських степів були прямими на-
щадками сарматів, які могли зберегтися в 
післягунську епоху на Нижньому Дону, в 
місцях свого колишнього перебування. Ці 
дослідники вбачали в річці “Дон” дав-
ньоруських літописів сучасну їм р. Дон.

Однак аналіз текстів літописів пока-
зує інше. Як ми вже відзначали, в Іпа-
тіївському і Воскресенському літописах 
щодо походу 1111 р. є розбіжності. В обох 
літописах сказано, що в середу 8 березня 
військо Володимира Мономаха виступи-
ло з Ворскли й, перейшовши багато річок, 
підійшло нарешті до “Дону”. За даними 
Іпатіївського літопису, це відбулося “в 
шестую неделю” (неділю. – О.Б.) посту, 
а згідно з Воскресенським літописом – у 
п’яту “неделю”. Зважаючи на це, робило-
ся припущення, що русь могла досягти 
“Дону” у ніч із неділі 12 березня на поне-
ділок 13 березня або на тиждень пізніше – 

19 березня. Цей факт змусив багатьох 
дослідників вважати, що тут йдеться не 
про сучасний Дон, а про Сіверський Ді-
нець. Вже давно доведено, що р. Дон у 
давньоруських літописах виступала як 
“Дон Великий”. Уперше до цього висно-
вку прийшов ще у XVIII ст. В.М. Тати-
щев [Татищев 1963, 259]. У XIX ст. та-
кої ж думки дотримувалися М.П. Барсов, 
В.Г. Ляскоронський, О.О. Шахматов та 
М. Арістов. Усі вони вважали, що „Ша-
рукань” і „Сугров” варто шукати не на 
Дону, а на Сіверському Дінці [Барсов 
1885, 303; Ляскоронский 1907, 24; Шах-
матов 1916, 338; Аристов 1877, 9]. До 
того ж у ясах давньоруських літописів 
вони вбачали аланів.

Враховуючи це, М.В. Сібільов та 
К.В. Кудряшов схильні були більше до-
віряти даним Іпатіївського літопису і у 
своїх висновках опиралися також на дані 
археології і на знання місцевості, де від-
бувалися описувані події. К.В. Кудряшов 
спробував повністю відновити в просторі 
і часі похід 1111 р. На його думку, військо 
Мономаха вийшло з м. Переяслава 26 лю-
того і досягло Ворскли 7 березня, 8 берез-
ня воно перебувало вже в Половецькому 
степу. Він особливо виділяє повідомлен-
ня літопису про те, що руси підійшли до 
„Шарукані” ввечері, а наступного дня – „в 
неделю” – місцеві жителі “выидоши из 
города, и поклонишася”. К.В. Кудряшов 
повністю згодний з думкою О.О. Шах-
матова, згідно з якою переписувачем 
була припущена помилка і замість”в 
неделю выидоша из города” стояло, імо-
вірно, „в нощь выидоша”, із чим погоджу-
ється й весь наступний літописний текст 
[Шахматов 1916, 338]. Таким чином, 
„Шарукань” могла бути захоплена ввече-
рі у вівторок 21 березня, а „Сугров” – у 
середу 22 березня. На шлях від Ворскли 
до “Дону”, де розташовувалася „Шару-
кань”, на думку К.В. Кудряшова, знадо-
билося б 12 днів (8–19 березня), тобто 
воїни Мономаха могли пройти за цей 
період близько 250 верст. Від р. Ворскли 
до м. Змієва – 140 верст, а від Змієва до                  
Ізюмського перевозу – 95. Із цього випли-
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ває, що „Шарукань” і „Сугров” перебували 
в безпосередній близькості від сучасного 
м. Ізюма, тобто в середній течії Дінця, 
на 100 верст південніше Харкова. Після 
узяття „Шарукані” та „Сугрова” відбувся 
бій воїнів Мономаха з половцями на по-
тоці „Дегея”. Це могло статися 24 берез-
ня (у п’ятницю). У понеділок, 27 березня, 
відбулася битва на р. Сальниці. Місце-
знаходження цієї річки чітко визнача-
ється завдяки аналізу двох фрагментів, 
що містить “Книга Большому Чертежу”. 
Там сказано, що р. Сальниця впадає в 
р. Дінець не лише нижче міста Ізюма, а й 
вище річки Ізюму, тобто між ними [КБЧ 
1950, 76]. Як відомо, на потоці „Дегея” 
відбулася перша битва, а на р. Сальни-
ці – друга, у результаті чого половці були 
розбиті. Визначити місцерозташування 
„Дегея” важко, а розташування р. Сальни-
ці під Ізюмом ні в кого не викликає сумні-
ву. На думку М.В. Сібільова, руські після 
перемоги на „Дегеї”, довідавшись про на-
ближення основних сил половців, почали 
відходити назад, на р. Сальницю, у зручну 
для захисту місцевість, де згодом остаточ-
но розгромили половців. У цьому відступі 
М.В. Сібільов побачив військову операцію, 
блискуче задуману і здійснену Володими-
ром Мономахом та його сподвижниками. 
Зважаючи на це, „Шарукань”, „Сугров” 
та „Балин” варто шукати південніше м. Із-
юма, усього в декількох десятках кіломе-
трів від нього. М.В. Сібільов вважав, що 
„Шарукань” – це Теплинське городище, 
„Сугров” – Сидорівське, а залишки третьо-
го міста – „Балина” – Маяцьке городище. 
Відстань між Теплинським і Сидорівським 
городищами дорівнює 10 км, що, на думку 
М.В. Сібільова, становило половину одно-
го денного переходу [Кудряшов 1948, 112–
121; Сібільов 1950, 99–114|.

У середній течії Сіверського Дінця 
також локалізував половецькі центри 
Б.А. Шрамко. Однак його припущення 
трохи відмінне від версії М.В. Сібільова 
та К.В. Кудряшова. „Сугров” він помістив 
у гирлі р. Айдар, а „Шарукань” – у гирлі 
р. Червоної. Підставою для цього стали ві-
домості, взяті ним із карти, що додавалася 

до книги О.І. Мусіна-Пушкіна “Историчес-
кие исследования о местоположении древ-
него Российского Тмутараканского княже-
ния” (1794 р.). Як відзначив Б.А. Шрамко, 
“ці вказівки варто брати до уваги, з огляду 
на те, що П.І. Мусін-Пушкін був власни-
ком прекрасних зібрань стародавніх руко-
писів і міг користуватися джерелами, що 
не збереглися до наших днів” [Шрамко 
1962, 329].

Інша група дослідників була схильна 
довіряти даним Воскресенського літопису, 
і тому вони локалізували половецькі міста 
під Харковом. Так, у 1902 р. на XII Архео-
логічному з’їзді, що проходив у м. Харкові, 
В.О. Городцов висловив припущення про 
те, що Донецьке городище, розташоване 
поблизу цього сучасного міста в половець-
ку епоху, і було „Шаруканню”. Підставою 
для цього стало твердження одного ста-
рожила про те, що залишки зазначеного 
поселення в колишні часи “нібито йме-
нувалися Шаруканню” [Городцов 1905в, 
110]. Досить оригінальним був підхід 
В.В. Мавродіна. Він вважав, що “точне 
нанесення на карту Шарукані, Чешує-
ва, Сугрова та Балина навряд чи зараз 
видається можливим”. Однак таке твер-
дження не перешкодило йому пов’язати 
із Шаруканню Донецьке городище, де, на 
його думку, жило “змішане ясько-русько-
тюркське населення” [Мавродин 1940, 
214]. Б.О. Рибаков також поділяв думку 
В.О. Городцова та B.В. Мавродіна про 
ідентичність „Шарукані” і Донецького 
городища. А зважаючи на те, що інше 
місто – „Сугров” – повинно було роз-
ташовуватись поблизу „Шарукані”, то 
„Сугровом”, на його думку, було Кага-
нове (Кабанове) городище. Пов’язати 
літописний „Балин” з яким-небудь ар-
хеологічним об’єктом він не наважився 
[Рыбаков 1952, 20–25].

Не згодна також з висновками М.В. Сі-
більова та К.В. Кудряшова С.О. Плетньова. 
Вона вважає непідтвердженим “повернен-
ня князів зі степової глибинки після узят-
тя городків”. Дослідниця відзначає, що 
битви з половцями не могли відбуватися 
по дорозі назад,  тому що це не відповідає 
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рішенню князів па Долобському з’їзді, де 
у 1111 р. руські князі вирішили витіснити 
половців з їхніх зимовищ, що розташо-
вувалися впритул до руського кордону. 
Зважаючи на це, вона локалізувала „Ша-
рукань” на місці Чугуєва, „Сугров” – на 
місці Змієва, а „Балин” пов’язала з укрі-
пленим поселенням XII ст. біля с. Гайда-
ри [Плетнева 1990, 60–62]. Якщо взяти до 
уваги цю версію, то можна припустити, 
що військо Володимира Мономаха дося-
гло р. Сіверський Донець не у вівторок 
“в 6 неделю поста”, тобто 19 березня, 
як сказано в Іпатіївському літописі, а на 
тиждень раніше – 12 березня, що відпо-
відає даним Воскресенського літопису. 
У ніч із 7 на 8 березня військо Мономаха 
форсувало р. Ворсклу, а 12 березня могло 
прибути до р. Сіверський Дінець. За та-
кий стислий термін дійти до району су-
часного м. Ізюма руське військо просто 
не змогло б. Із цього випливає, що треба 
шукати половецькі міста „Шарукань” і 

„Cугров” не біля м. Ізюма, а під м. Хар-
ковом.

Розбіжності між Іпатіївським і Воскре-
сенським літописами про дату прибуття 
війська Мономаха на береги “Дону” (Сі-
верського Дінця. – О.Б.) значно усклад-
нюють вирішення зазначеної проблеми. 
У зв’язку з цим несподіваним виглядає 
підхід М. Арістова, який вважав помил-
ковим повідомлення Іпатіївського літо-
пису про прибуття війська Мономаха на 
“Дон” (Донець) на 6-му тижні посту, і на 
підставі цього він поміщає „Шарукань” 
у районі сучасного м. Харкова, на місці 
м. Чугуєва. На думку М. Арістова, по-
відомлення літопису про те, що до „Су-
грова” прийшли “завтра в среду”, слід 
трактувати як “в среду утром”. А з цього 
випливає, що „Сугров” розташовував-
ся від „Шарукані” на відстані не одного 
денного переходу, a трьох. Це дало під-
стави М. Арістову локалізувати „Сугров” 
у районі сучасного м. Ізюма [Аристов 
1877, 8–11].

Мал. 1. „Зміїве городище” 
біля с. Гайдари Харківської 
обл. (за даними О.Г. Дяченка 
та В.К. Міхеєва).
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В остаточному підсумку незрозуміло, 
де міститься достовірна інформація – в 
Іпатіївському чи Воскресенському літо-
писі. Тому вирішити питання, пов’язані 
з локалізацією ясів у південноруських 
степах, неможливо без даних археології. 
Кілька десятиліть тому С.О. Плетньова 
спробувала виділити серед пам’ятників 
кочівників, що набули поширення в ба-
сейні Сіверського Дінця в X – на початку 
XIII ст., сліди присутності салтівського 
населення. Цей тип пам’ятників одержав 
назву “поховання 5-ї групи”. Такі похо-
вання розташовувалися на Сіверському 
Дінці в районі поширення пам’ятників 
салтівської культури. Для них були ха-
рактерні спільні з похованнями попере-
днього хозарського періоду риси: а) од-
накове орієнтування похованих; б) наяв-
ність очеретяної підстилки; в) присут-
ність вапна, вугілля та кераміки; г) рід-
кісні підбої [Плетнева 1958, 181–186]. 
Г.О. Федоров-Давидов розкритикував 
висновки С.О. Плетньової і довів, що 
риси, властиві пам’ятникам цієї групи, 
були в XI–XIII ст. значною мірою поши-
рені серед кочівників далеко за межами 
басейну Сіверського Дінця [Федоров-
Давыдов 1966, 163–165]. Тому „похован-
ня 5-ї групи” в басейні Сіверського Дін-
ця не можна пов’язувати з нащадками 
салтівського населення. Це підтверджує 
аналіз письмових джерел, у яких містить-
ся інформація про південноруських ясів.

Як вже відзначалося, Ю.А. Кулаков-
ський, аналізуючи повідомлення літо-
писів про похід 1111 р., де йдеться про 
жителів Шарукані, які зустріли в день по-
сту руських вином і рибою, прийшов до 
висновку, що населення цього міста було 
християнським [Кулаковский 18986, 17–
18]. Таким чином, на підставі цього ми 
можемо стверджувати, що в XI–XII ст. у 
південноруських степах ясами могли бути 
залишені поховання, здійснені за христи-
янськом обрядом.

Про поширення християнства серед 
мешканців Середнього Подонцов’я в епо-
ху Давньої Русі можуть свідчити також 
дані, отримані при дослідженні некропо-

ля біля х. Зливки. Крім класичного мо-
гильника салтівської культури, тут був 
виявлений могильник XII–XIII ст., де 
поховання в багатьох рисах були подібні 
на синхронні їм поховання Стародавньої 
Русі. Поховання там здійснювались у не-
глибоких ґрунтових ямах, де небіжчики 
лежали у витягнутому положенні на спи-
ні, головою на захід або на південний за-
хід, із зігнутими або витягнутими уздовж 
тіла руками. Для більшості поховань 
була характерна відсутність інвентарю. 
У двох випадках біля поховань були ви-
явлені сліди тризни. Незважаючи на ці 
язичницькі риси, дослідник пам’ятника 
М.Л. Швецов у цілому назвав зливків-
ські поховання ХІІ–ХІІІ ст. „могильни-
ком християн” [Швецов 1981; Швецов 
1983].

Можливо, що за християнським об-
рядом були здійснені деякі поховання в 
басейні середньої течії Сіверського Дін-
ця, на могильниках біля сіл Сидорове та 
Маяки, на яких у половецьку епоху про-
довжувало жити колишнє салтівське на-
селення. З 11 поховань, виявлених на Си-
дорівському могильнику, 6 могли бути 
християнськими. Ці поховання були 
здійснені в менш глибоких ямах, ніж 
поховання хозарського періоду. Зна-
йдені на території Сидорівського горо-
дища залізні хрести дають підстави зга-
дати висновки Ю.А. Кулаковського про 
християнське населення половецьких 
міст. Аналогічна картина спостерігається 
біля с. Маяки. Із 69 поховань, виявлених 
там, 13 відповідали канонам візантійської 
християнської церкви. Цей тип поховань 
зустрічається там на території, що була 
заселена в хозарську епоху. Це свідчить 
про їхнє більш пізнє походження [Михеев 
1985, 23; Копыл, Татаринов 1979, 29]. Про 
те, що життя на салтівських поселеннях 
Середнього Подонцов’я не переривалася 
й у післехозарську епоху, може свідчити 
наявність не тільки більш пізніх некро-
полів. Так, при обстеженні городища у 
с. Маяки були виявлені уламки амфор з 
рифленою поверхнею, аналогічних сар-
кельським IX–XII ст. Там же в підйом-
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ному матеріалі були знайдені фрагменти 
амфор й уламок ручки червоного глечика, 
фрагмент вінчика кухонного горщика епо-
хи Київської Русі. Всі знахідки відносять-
ся до X–XIII ст. [Михеев 1972, 13]. Крім 
того, В.К. Міхеєву в 1978 р. довелося 
досліджувати ділянку на Теплинському 
городищі, розташованому поблизу Сидо-
рівського та Маяцького поселень. Там був 
розкопаний один із курганів пізніх кочів-
ників біля городища. У результаті вдалося 
встановити, що це поселення виникло в 
хозарську епоху й продовжувало існувати 
в часи Київської Русі як кочівницький 
зимівник, очевидно половецький [Михе-
ев 1978, 5, 11–12]. За висновками Е. Крав-
ченка, у половецький період на місці ста-
рих салтівських поселень у середній течії 
Сіверського Дінця функціонували осеред-
ки осілого населення тільки біля сіл Ма-
яки, Сидорове, Теплинське та х. Зливки 
[Кравченко 2004, 242–276].

Менш вивченим в археологічному від-
ношенні виявився район, що безпосеред-
ньо прилягає до м. Харкова. Проте куль-
турний шар, виявлений на Донецькому і 
Чугуївському городищах, свідчить на ко-

ристь того, що там у VIII–X ст. існувало 
населення, пов’язане своїм походженням 
з роменською культурою. Життя на цих 
укріплених поселеннях не переривалася 
й в епоху Київської Русі. Розвідки на су-
сідньому Кагановому (Кабановому) горо-
дищі дали дослідникам поки лише фраг-
менти салтівської кераміки. Інформації 
про те, що життя на цьому поселенні 
тривало в епоху Київської Русі, немає. Ре-
зультати попередніх розвідок у с. Гайда-
рах кілька десятиліть тому показали, що 
тут у хозарську епоху існувало неукріпле-
не поселення салтівського типу, а в часи 
Київської Русі – городище. На останньо-
му була знайдена давньоруська кераміка, 
що, однак, не свідчить про наявність тут в 
XI–XII ст. тільки слов’янського населен-
ня. Зовсім ще не вивченим двадцять років 
тому залишалось розташоване поруч Змі-
ївське городище [Шрамко и др. 1977, 73, 
137–138].

Здавалось би, дані археології свідчать 
на користь ототожнення Теплинського, 
Сидорівського та Маяцького городищ із 
літописними містами „Шаруканню”, „Су-
гровом” та „Балином”. Про це ж свідчить 

Мал. 2. Знахідки з розкопок комплексу 
„Зміїве городище” біля с. Гайдари (за даними 
О.Г. Дяченка та В.К. Міхєєва):

1, 4–6 – кераміка із селища-супутника;
2, 3 – срібні вісочні кільця із поховання № 4 

християнського могильника. 
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і факт існування населення на цих посе-
леннях не лише в хозарську, а й у поло-
вецьку епоху. Згадані городища виникли 
як укріплені поселення салтівської куль-
тури у VIII ст., і життя на них не припи-
нялося до XII ст., про що свідчить під-
йомний матеріал. Різкої зміни населен-
ня на зазначених поселеннях не було 
зафіксовано. На могильниках Середнього 
Подонцов’я XI–XII ст. було відзначене іс-
нування поховань, близьких за обрядом 
до християнських, що цілком узгоджу-
ється з висновками Ю.А. Кулаковського 
про християнське населення „Шарукані” 
та інших половецьких міст. Незважаю-
чи на це, слід відзначити, що версія 
К.В. Кудряшова та М.В. Сібільова 
про ототожнення „Шарукані”, „Су-
грова” та „Балина” з Теплинським, 
Сидорівським та Маяцьким городи-
щами не узгоджується з даними літо-
писів, оскільки життя на цих поселен-
нях не переривалося з хозарської епохи 
аж до XIV ст. На противагу цьому в тек-
стах давньоруських літописів сказано, 
що Ярополк у 1116 р. захопив укріплені 
пункти половців і переселив на Русь ясь-
ке населення цих міст. Після 1116 р. по-
ловецькі центри „Шарукань”, „Сугров” та 
„Балин” більше не згадуються. В 1120 р. 
знову “Ярополк ходи на половци за Дон, 
и не обрете их, и возратися”. Це змушує 
думати, що в результаті походу 1116 р. 
згадані міста припинили своє існування. 
Городища ж у середній течії Сіверського 
Дінця функціонували й після 1116 р., що 
в остаточному підсумку виключає цей 
район із числа тих місць, де могло розта-
шовуватись літописне місто „Шарукань”. 
Звідси випливає висновок, що є сенс ло-
калізувати міста „Шарукань” та „Сугров” 
поблизу сучасного м. Харкова.

Дані лінгвістики дозволяють пристати 
до цього припущення. Насамперед слід 
звернути увагу на те, що при описі подій 
1111 р. в Іпатіївському, Першому Новго-
родському та Воскресенському літописах 
фігурує назва Шарукань, а в Никонівсько-
му, або Патріаршому, літописі – „град Ру-
кань” [Патриаршая Девятая... 1862, 142]. 

Але ж при описі тих же подій у Лавренті-
ївському та Троїцькому літописах замість 
цієї назви подана назва „Осенев-град”. 
Під 1116 р. назва Шарукань відзначена 
лише в Іпатіївському літопису. У той же 
час у Лаврентіївському, Троїцькому, Во-
скресенському та Никонівському літопи-
сах під цим роком фігурує назва „Чешуев” 
(Чешлюев). Порівняльний аналіз текстів 
дозволяє вважати, що в усіх випадках зга-
дується одне і те ж місто. Назва ж іншого 
половецького міста – Сугров – незмінна 
в усіх літописах, лише у Никонівському, 
або Патріаршому, літописі зустрічається 
варіант „Юсогров” [Патриаршая Девя-
тая... 1862, 150]. Третє місто – Балин – 
відоме під цією назвою в Іпатіївському, 
Воскресенському та Никонівському лі-
тописах. Воно ж під назвою „Галин” фі-
гурує у Лаврентіївському та Троїцькому 
літописах. Незважаючи на існування усіх 
цих варіантів, можна з повною впевненіс-
тю стверджувати, що у літописах йдеться 
тільки про три половецьких міста.

З огляду на це в сучасній історіографії 
намітились два підходи щодо інтерпрета-
ції назв половецьких міст басейну Сівер-
ського Дінця. Деякі прибічники гіпотези, 
що у Шарукані, Сугрові та Балині пере-
важало алано-яське населення, вважали 
за доцільне пояснювати назви цих укрі-
плених поселень із позицій осетин-
ської мови. До них варто віднести 
В.Ф. Міллера, який вбачав у назві міста Су-
гров пристосоване до давньоруської мови 
осетинське (яське) словосполучення Сурх-
гау – „Червоне село” [Миллер 1887, 67]. У 
назві Шарукань Б.О. Алборов побачив дав-
ньоруський варіант словосполучення іран-
ського походження Сара канд – „Головне 
місто” [Алборов 1958, 112]. Назву ж міста 
Балин (Галин) А.М. Карсанов виводить 
від осетинських слів galwani, galawæn, 
galaon – „кам’яна огорожа”, „фортечний 
мур”, „замок”, „палац” [Карсанов 1988, 
68]. Проте у свій час ще В.М. Татищев 
та М. Арістов висунули припущення, що 
назви міст Шарукаиь (Асенев град) і Су-
гров походять від імен половецьких ханів, 
які цими містами володіли [Татищев 1964, 
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259; Аристов 1877, 10]. Цю ж ідею також 
підтримують О.Й. Пріцак та І.Г. Добро-
домов, які до того ж вважають, що родо-
вий антропонім Шарукан половецьких 
ханів, які жили в басейні Сіверського 
Дінця, має не індоєвропейське, а алтай-
ське (тюрко-монгольське) походжен-
ня й означає “Дракон, Змій” [Pritsak 
1982, 335; Добродомов, 1982, 81–83]. 
Тому стає зрозумілим, чому в деяких 
списках давньоруських літописів місто 
„Шарукань” було назване „Чешуев”. Це 
може означати, що давньоруський літопи-
сець переклав на слов’янську мову поло-
вецьку назву міста. До того слід додати, 
що, за спостереженнями М. Арістова, 
в середовищі придонецьких половців 
літописами було згадано хана Осеня 
(Асеня), а це дає підстави пов’язувати 
походження старої назви міста „Ша-
рукань” – „Асенев град” – саме з цим 
ханом [Аристов 1877, 10]. Аналогічним 
чином можна пояснити походження назви 
міста Сугров – від імені половецького хана 
Сугр. Що стосується назви третього поло-
вецького міста – Балин (Галин), то є під-
стави пов’язувати його з терміном balik, 
що в тюркських мовах використовується 
для позначення укріпленого фортечним 
муром міста [Радлов 1911, 1498].

Отже, можна погодитися з припущен-
ням О.Й. Пріцака, який вважав, що літо-
писне місто „Шарукань” повинне було 
розташовуватися неподалік від Харкова, 
на місці сучасного міста Змієва [Pritsak 
1982, 379]. У 1116 р. востаннє згадується 
літописом на Доні-Дінці „Чешуев (Шару-
кань)”, а в другій половині XII ст. на Дінці 
починає фігурувати Зміївське городище. 
Як свідчить Іпатіївський літопис, новгород-
сіверський князь Ігор Святославович, веду-
чи боротьбу проти половців, використав 
низку городищ уздовж Дінця, серед яких 
було й Зміївське [Ипатьевская... 1843, 129–
132]. Зважаючи на це, можна припустити, 
що Зміївське городище виникло на місці по-
ловецького центру „Чешуев”, про що свід-
чить назва нового укріпленого пункту Русі. 
Однак під час татаро-монгольської навали 
городище було знищене, підтвердженням 

чого є факт відсутності назви “Змеево го-
родище” у документах золотоординської 
епохи. Лише в другій половині XVI ст. на 
цьому місці згадується „Змеевский сторо-
жевой пост”. У царському указі 1571 р. 
відзначений шлях сторожових роз’їздів 
від Путивля до р. Мжи і вниз “к Змееву 
кургану” [Городские поселення... 1865, 
353]. У XVII ст. “Книга Большому Чер-
тежу” згадує „Змеево городище” и „Зме-
ев курган”, розташовані на березі Дінця, 
на території, що прилягала до сучасного 
м. Харкова [КБЧ 1950, 74]. З’язок назв 
“Чешуев” і “Змеево городище” цілком 
очевидний. З огляду на це в „Змеевом 
городище” можна вбачати залишки по-
ловецького центру, відомого в літописах 
як Шарукань (Чешуев). Цілком імовір-
но, що пам’ять про „Чешуев” збереглася 
в назві сучасного міста Змієва, розташо-
ваного там же.

У зв’язку з цим особливий інтер-
ес становлять результати археологічних 
досліджень городища й некрополя біля 
с. Гайдари, що розташовані неподалік від 
м. Змієва. У свій час ще С.О. Плетньо-
ва пов’язала половецьке місто „Балин” 
з укріпленим поселенням XII ст. біля 
с. Гайдари [Плетнева 1990, 60–62]. У 
1990–1991 рр. на городищі проводив роз-
відки А.В. Криганов, якій знайшов там в 
одному з поховань срібні пустотілі біко-
нічні сережки, що мають аналоги серед 
жіночих прикрас кочівників-половців. 
Крім того, А.В. Криганов виявив на мо-
гильнику поховання, де небіжчик лежав 
у витягнутому положенні на спині з ви-
простаними уздовж тіла руками, що було 
притаманне не лише давньоруським по-
хованням, а й похованням кочівників того 
часу. У 1993 р. зазначений пам’ятник 
досліджувався В.К. Міхеєвим та О.Г. Дя-
ченком (мал. 1). У результаті вдалося 
встановити, що поселення функціонува-
ло переважно у XII – першій половині 
ХІІІ ст., про що свідчать знахідки дав-
ньоруської кераміки цього ж часу (мал. 2: 
1, 4, 5, 6). У безпосередній близькості від 
городища розташовувався могильник, де 
поховання були здійснені за християн-
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ським обрядом. Причому одне з цих по-
ховань було парним, що не характерно 
для християнського обряду. Дослідники 
пам’ятника В.К. Міхеєв та О.Г. Дячен-
ко були схильні пов’язати городище у 
с. Гайдари зі „Змеевим городищем”, яке 
згадує „Книга Большому Чертежу”, а за-
лишки укріплення, відомого як „Змееве 
городище”, на території м. Зміїва, – з 
фортецею XVII ст. Звідси випливає, що 
городище біля с. Гайдари було заснова-
не на початку ХІІ ст. переселенцями з 
Русі для оборони південних кордонів від 
кочівників у тому районі, де до того іс-
нувало половецьке місто Шарукань [Дья-
ченко, Михеев 2004, 145–160]. Отже, на 
сьогодні залишки алано-половецьких 
міст – Шарукані (Чешуєва), Сугрова та 
Балина – так і не виявлені. Це справа май-

бутніх дослідників. Однак є більше під-
став вважати, що вони розташовувались 
у районі сучасного м. Змієва, на території 
Харківської обл. 

Проте чи варто намагатися шукати 
половецьку фортецю Шарукань на тери-
торії Харківської обл., яка дуже ретель-
но вивчена археологічно?! Чи не настав 
час, коли вже треба відмовитися від ста-
рих стереотипів, що дають підстави для 
ототожнення літописної Шарукані із вже 
вивченим археологічним об’єктом?! Від-
повідно до сучасних стереотипів літопис-
на Шарукань мала являти собою місто, 
що виникло на місці фортеці салтівської 
культури. При цьому місцеві салтівські 
могильники, за уявленнями деяких до-
слідників, мали б бути катакомбними. І 
ці могильники повинні бути перекриті у 

Мал. 3. Дані топонімії про локалізацію 
ясько-половецьких міст на території Хар-
ківської обл.
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половецький період християнськими по-
хованнями місцевих аборигенів-ясів, а 
поруч з городищем мали б бути кургани 
половців. Проте чи є підстави вважати на-
селення Шарукані саме яським? Літописи 
під 1111 р., де йдеться саме про населен-
ня Шарукані, повідомляють лише, що на 
Пасху назустріч руським вийшли жителі 
міста з рибою та вином. З огляду на це 
дослідники вже давно зробили слушний 
висновок про те, що населення Шарукані 
було християнським. Однак це не озна-
чає, що в інших укріпленнях – Сугрові 
та Балині – проживали саме християни. 
З іншого боку, з легкої руки дослідників 
XVIII–XIX ст., які проаналізували інфор-
мацію літописів під 1116 р. про захоплен-
ня русами трьох половецьких поселень – 
Чешуєва (Шарукані), Сугрова та Бали-
на, – набула поширення думка, що в усіх 
трьох містах проживали яси, бо Ярополк 
„Ясы поимав с собою приведе, и жену по-
лони себе Ясыню”. Проте яси могли про-
живати лише в одному з цих поселень.

Отже, є підстави вважати населення 
Шарукані не яським, а близьким до русь-
ких не лише в релігійному, а й етнічному 
аспектах, бо літописи згадують про ясів 
лише під 1116 р., тоді як у Шарукані серед 
місцевих християн літописці при описі по-
дій 1111 р. нічого про них не повідомля-
ють, хоча ця етнічна група була дуже до-
бре відома на Русі. При цьому привертає 
увагу те, що в березні 1111 р. вже не було 
половців, бо вони на той час вже відкочу-
вали на південь, а русів дружньо зустріло 
місцеве населення, тоді як населення Су-
грова чинило опір. Звідси випливає, що 
основу постійного населення Шарукані 
становили вихідці з Русі, а саме поселен-
ня Шарукань являло собою лише зимівник 
половецьких ханів з династії Шаруканідів. 
Варто звернути увагу на те, що Шарукань, 
як і Сугров, згадане у літописах вперше 
лише під 1111 р., тобто виходить, що ці 
поселення виникли незадовго до похо-
ду Володимира Мономаха у Степ, скоріш 
на рубежі ХІ–ХІІ ст. Досвід, наприклад, 
Саркела свідчить про те, що контакти між 
підвладним осілим населенням міста і ко-

чівникам мають лише сезонний характер і 
кочівники не впливають значною мірою на 
жителів міста. Звісно, якби Шарукань була 
заснована на самому початку ХІІ ст., то за 
період до 1116 р. половці просто не змогли 
б справити значний вплив на матеріальну 
культури постійних жителів фортеці.

З огляду на це проаналізуємо ситуацію 
навколо „Змієва городища”, що розташо-
ване біля с. Гайдари поблизу Змієва. За да-
ними дослідників цієї пам’ятки, це посе-
лення функціонувало переважно у XII – 
першій половині ХІІІ ст. [Дьяченко, Ми-
хеев 2004, 158]. Однак так і незрозуміло, 
чи було це городище засноване до 1111 р. 
Про те, що в якийсь період місцеві жителі 
мали жваві мирні стосунки з половцями, 
можуть свідчити окремі знахідки. Отже, 
є сенс процитувати спостереження авто-
рів статті про розкопки городища біля 
с. Гайдари: „У фондах Зміївського краєз-
навчого музею зберігається пара бронзо-
вих сережок із срібними порожньотілими 
біконічними підвісками, що були знайде-
ні у похованні 13, яке у 1990 р. було до-
сліджене А.В. Кригановим у траншеї на 
південно-західній околиці могильника. 
Речі є характерними прикрасами степо-
вих типів і за супроводжуючим матері-
алом кочівницьких поховань датуються 
ХІІ ст.” [Плетнева 1981, 216]. У 1991 р. 
А.В. Криганов виявив на могильнику 
також поховання з витягнутими уздовж 
тіла руками – ознакою, що була прита-
манна не лише руським [Моця 1990, 58], 
а й кочівницьким похованням [Плетнева 
1981, 218]. Наведені факти певною мі-
рою можуть свідчити про проживання у 
фортеці у ХІІ–ХІІІ ст. вихідців із Степу” 
[Дьяченко, Михеев 2004, 158, прим. 5]. У 
цьому випадку не виключається і те, що 
до жителів фортеці ці речі могли потра-
пити і на самому початку ХІІ ст. З іншого 
боку, на велику увагу заслуговують також 
інші висновки О.Г. Дяченка та В.К. Міхе-
єва: «Описана в „Книге Большому Черте-
жу” локалізація „Змієва городища” точно 
відповідає розташуванню давньорусь-
кого поселення біля с. Гайдари... Влас-
не, топонім „Зміїв” є, можливо, калькою 
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назви половецького міста Шарукань (із 
тюрк. сазаган – „змій, дракон”)» [Дьячен-
ко, Михеев 2004, 158–159]. Тобто зв’язок 
городища біля с. Гайдари з половецькою 
Шаруканню очевидний.

Підсумовуючи, наважимося висловити 
припущення про заснування переселен-
цями з Русі поселення, а згодом і фортеці 
поблизу с. Гайдари, що біля Змієва, на са-
мому початку ХІІ ст., до 1111 р., збіглося 
з експасією половців у цей період саме у 
цьому районі. Половецькі хани з династії 
Шаруканідів перетворили це слов’янське 
поселення на свій зимівник, що врешті-
врешт стало фортецею. Після походу 
1116 р. Ярополка це поселення, вже відо-
ме у літописах як “Чешуев”, не припинило 
свого існування, а стало південною, при-
кордонною зі Степом фортецею руських 
князів, бо там вже було слов’янське насе-
лення. У цей період назву „Чешуев” було 
замінено на „Змеево городище”, що було 
більш вдалим перекладом половецької 
назви „Шарукань”. Про те, що Шарукань 
розташовувалась у районі сучасного Зміє-
ва, свідчать насамперед дані топонімії.

Досить цікаво, що на захід від сучас-
ного Змієва, на відстані близько 40 км, 
ще й досі існує поселення з назвою Ясе-
неве (мал. 3) [Тищенко 2008, 26–28], що, 
вірогідно, належить до того ж типу назв, 
що й топоніми та гідроніми Дніпровсько-
Донецького межиріччя: Ясинівка, Ясино-
ва, Ясинова, Ясинувата, Яскова, Ясину-
вате, Ясинівка, Ясинівська тощо [Слов-
ник гідронімів... 1979, 640; Пура 1990, 
37]. Не слід виключати можливості більш 
пізньої народної етимології, відповідно 
до якої первісна назва місцевості Ясине-
ве могла перетворитися в Ясеневе і тому 
почала пов’язуватись не з назвою народу, 
а з наявністю дерев-ясенів, що нібито зу-
стрічаються тут у великій кількості. На 
підтвердження цього варто зазначити, що 
поруч із селом Ясеневе близько ста років 
тому існував хутір Ясинівський (мал. 3). 
І що найбільш цікаво, поруч з поселення-
ми з такими назвами ще й досі існує село 
Сургаївка (мал. 3), в назві якого мож-
на легко розпізнати осетинський термін 

Сурх-гау – „Червоне село”. Слід згадати, 
що у свій час ще В.Ф. Міллер пропону-
вав розглядати назву алано-половецького 
центру Сугров як пристосоване до давньо-
руської мови осетинське (яське) словоспо-
лучення Сурх-гау – «Червоне село» [Мил-
лер 1887, 67]. Проте, як уже зазначалося, 
В.М. Татищев та М. Арістов доводили, що 
назва фортеці Сугров походить від імені по-
ловецького хана Сугра [Татищев 1964, 259; 
Аристов 1877, 10]. У цьому випадку впадає 
в очі тенденція давньоруських літописців 
пов’язувати виникнення назв багатьох міст 
з іменами легендарних засновників – до-
статньо згадати літописного засновника 
Києва – Кия. Тому є підстави засумнівати-
ся у гіпотезі В.М. Татищева та М. Арістова 
і висунути припущення, що назва центру 
Сугров – це варіант осетинської назви фор-
теці – Сурх-гау, де мала розташовуватися 
ставка яського князя, підвладного поло-
вецьким Шаруканідам, зимівником яких 
була фортеця Шарукань із християнським 
населенням. Те, що місто Сугров мало бути 
на захід від Шарукані, засвідчує Іпатіїв-
ський літопис при описі походу у 1116 р.: 
«В се же лето посла Володимир сына сво-
его Ярополка, а Давыд сына своего Всево-
лода, на Дон, и взяша три грады, Сугров, 
Шарукан, Балин. Тогда же Ярополк приве-
де себе жену, красну велми, Яського кня-
зя дщерь, полонив» [Ипатьевская… 1843, 
7–8]. У зв’язку з цим великий інтерес ста-
новить думка О.Й. Пріцака: «Сугровъ (під 
роком 1111) названий однозгідно в Лаврен-
тіївському та Іпатіївському літописі після 
Шаруканя. Він, правдоподібно, був захід-
ною резиденцією, бо в Іпатіївському літо-
писі при описі походу 1116 р. він названий 
як перший город, що його здобула коаліція 
Руських князів. Зате Лаврентіївський лі-
топис, де Сугровъ згаданий на першім, а 
Балинъ на третьому місці, подає не поря-
док здобування тих городів, а вичисляє їх 
після рангів: східний (Балинъ), головний 
(Чешуевъ), західний (Сугровъ)” [Пріцак 
2008, 220]. Отже, є підстави локалізувати 
Сугров на захід від Шарукані. Проте не-
зрозуміло, чому у 1111 р. руські війська 
спочатку здобули Шарукань і лише потім 
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сліджень не несуть конкретної інформації 
про те, що біля села Сургаївки у половець-
кі часи існували фортеця та поселення 
землеробів. Привертає увагу присутність 
там, у Валківському р-ні, укріплених та 
неукріплених поселень скіфського часу. З 
іншого боку, дані розкопок та назви посе-
лень свідчать про те, що тут був вал, який 
мав бути кордоном між світом кочівників і 
землеробів. Так, у напрямку від села Пере-
коп (!) на відстані 3 км було зафіксовано 
вал шириною 4 м та заввишки 2 м. Про на-
явність у цьому районі валу можуть свід-
чити і назви місцевостей: Валки, Перекоп, 
Старі Валки. Досить цікаво, що біля с. Ба-
ранове Валківського р-ну розташоване 
городище пізньоскіфського часу, яке чо-
мусь називають «Хозарським» [Шрамко, 
Михеев, Грубник-Буйнова 1977, 57–63]. 
Проте існує думка, що цей вал було спо-
руджено за часів пізнього Середньовіччя, 
що не було випадковим, бо біля с. Сурга-
ївки у половецький час мав існувати кор-
дон між землями слов’ян і половців, що, 
в принципі, збігалося з контурами валу. 
Отже, є підстави вважати, що у другій по-
ловині ХІІ ст. хани придонецьких полов-
ців могли переселити до цього району з 
берегів Сіверського Дінця ясів, які стали 
васалами нових завойовників і відповід-
но мали виконувати повинність по охо-
роні північних кордонів від набігів русів, 
тобто склалась така ситуація, як і в інших 
територіально-політичних утвореннях ко-
чівників Євразійського степу. Центром цих 
ясів мала стати дерев’яна фортеця Сурхгау 
(Сугров), залишки якої так і не знайдені, 
бо вона мала існувати лише кілька деся-
тиліть до 1116 р. Складається враження, 
що яси проживали саме у Сугрові. Навіть 
якщо топонімічні назви на території Вал-
ківського р-ну Харківської обл. – Ясеневе, 
Ясинівський, Сургаївка – і не мають від-
ношення до літописного Сугрова, можна 
стверджувати, що вони засвідчують пере-
бування в минулому у цьому районі по-
селень ясів, бо таке скупчення топонімів 
не може бути випадковим. 

Сугров, що мав розташовуватись на захід 
від головного половецького міста. Відпо-
відь на це може дати аналіз літописів.

Про події 1111 р., що сталися після за-
хоплення Шарукані Володимиром Моно-
махом, Іпатіївський літопис повідомляє 
таке: „...и перележаши нощь ту. И завтра, 
в среду, поидоша к Сугрову, и пришедши 
зажьгоша и, в четверг поидоша с Дона...” 
[Ипатьевская... 1843, 2]. У цьому випадку 
привертає увагу фраза „завтра, в среду”, 
що припускає два варіанти тлумачення: 
„на другий день, у середу” або „вранці, у 
середу”. Остаточне пояснення цього паса-
жу дає Восресенський літопис: «Они же 
поидоша от того града наутрие ко другому 
граду Сугрову, и зажгоша….» [Воскресен-
ская... 1856, 22]. Тобто виходить, що вій-
сько Володимира Мономаха мало залиши-
ти Шарукань вранці, бо шлях був далекий, 
що і підкреслили у своїх повідомленнях 
літописці. Якщо подивитись на сучасну 
карту Харківської обл., то можна побачи-
ти, що відстань від м. Змієва до с. Сургаїв-
ки перевищує 40 км (мал. 3), тобто це може 
бути півтора денних переходи. І якщо вихо-
дити з того, що літописна Шарукань розта-
шовувалась поблизу Змієва, а Сугров – на 
місці Сургаївки, то є підстави вважати, що 
військо Володимира Мономаха вийшло у 
рейд рано-вранці і досягло Сугрова пізно 
вночі. При цьому слід враховувати неточ-
ність вказаних літописів щодо часу пересу-
вання військ. Такий швидкий марш можна 
пояснити наміром руського князя напасти 
на прикордонну половецьку фортецю зне-
нацька з південного сходу, а не з північно-
го заходу. Отже, є підстави стверджувати, 
що за задумом половецьких ханів Сугров 
мав першим прийняти удар русів, тобто 
являв собою прикордонну дерев’яну фор-
тецю („поидоша к Сугрову, и пришедши 
зажьгоша” [Ипатьевская... 1843, 2]), тоді 
як столиця придонецьких половців мала 
розташовуватись далі на схід, поблизу 
Дінця. З огляду на запропоновану локалі-
зацію Сугрова варто звернутись до даних 
археології та топонімії. 

На жаль, результати археологічних до-
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„...и города поима Половецкие, Галин, Чешуев, Сугров...”
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Модель регіонального устрою (як 
адміністративного, так і еконо-

мічного) розвивалася у рамках дихотомії 
„центр – регіони” (чи центр і місця, центр і 
периферія тощо) і становила важливий ком-
понент будь-яких середньовічних реформ, 
“відновлення”, ”врегулювання” державного 
життя на шляху до стабілізації внутрішньо-
політичної ситуації та розвитку економіки. 

Процес становлення моделі тривав про-
тягом середньовічної історії Китаю, зафік-
сованої в письмових джерелах (передусім 
династійні історії – ши – та місцеві хроні-
ки – діфан чжи).

З часу повалення Ханської династії на-
прикінці II століття н.е. китайська держава 
й суспільство зазнали розколу, що продо-
вжувався майже чотири століття, спочатку 
у межах держав Вей, Шу та У («Трицар-
ства»), а згодом держав Цзінь (Західної і 
Східної), Північних та Південних динас-
тій, і нарешті – найбільшої роздробленос-
ті за часів «п’яти племен та шістнадцяти 
держав» – у ху шилю го. 

У післяханський-передсуйський пері-
од економіка згаданих міні- і квазідержав 
зазнала виразної детоваризації, а обмін – 
демонетизації, відбувалося повернення до 
натурального, замкненого у межах регіо-
нів господарства. До того ж до мінімуму 
було скорочено зовнішню торгівлю, яка 
здебільшого орієнтувалася на кочівників-
киданів та східних тюрків.

В окремі періоди (передусім Тан та 
Сун) економіка країни характеризувалася 
динамічними темпами зростання, передо-
вим технічним рівнем виробництва, май-
стерністю ремісників і високих споживчих 
властивостей виробленої ними продукції. 

Поступово, шляхом воєн, а також інших 
методів насильницького чи добровільного 
приєднання, до складу Китаю увійшли 
території нинішнього Сходу, Південного 
Сходу та Південного Заходу країни. Час-

тина з них була безлюдною, частина – за-
селена некитайськими народами чи народ-
ностями. 

Розвиток товарно-грошових відносин, 
зростання приватного ремісничого бізнесу 
наприкінці Ханської династії обумовили ви-
никнення міжобласної торгівлі та зростання 
числа великих оптових ярмарків. Найбільші 
ремісничо-торгові центри у період Пізньої 
Хань виникли у регіоні середньої та ниж-
ньої течії р. Хуанхе та Хуайхе (Чанань, Лоян, 
Ханьдань, Ліньцзи, Яньді та ін). До того ж 
була поступово створена мережа поштових 
шляхів та судноплавних каналів. 

Проте з розвалом централізованої імпе-
рії Хань та через спричинену нею тривалу 
політичну нестабільність розвиток зазна-
чених регіонів і центрів загальмувався.

Міжусобні війни та навала кочівників 
на Північний Китай викликали масову мі-
грацію населення у південні та центральні 
райони країни, і Північ втратила значення 
найбільш розвиненого регіону. Натомість 
отримали потужний імпульс розвитку ра-
йони дельти р. Янцзи та провінція Сичу-
ань. Вже у V столітті ці райони не посту-
палися колись розвиненому Північному 
Китаю. Великі торгові та ремісничі центри 
перемістилися до Нанкіна, Янчжоу та ін-
ших міст Півдня і Центру країни.

Об’єднання Китаю у період Суйської 
династії (581–618 рр.) справило позитив-
ний вплив на динаміку становлення моде-
лі територіального устрою. У складі від-
новленої імперії нараховувалося загалом 
211 областей, 508 округів, 1124 повіти. 

Така кількість органів територіального 
управління обумовила необхідність при-
значення й утримання численного корпусу 
місцевих чиновників. Це дало підстави на-
віть в офіційній хроніці Суйської держави 
відобразити думку одного з політичних ді-
ячів про те, що в імперії „народу замало, 
а чиновників забагато, на десять овець – 

В.В. Величко 
формуВАння моделІ ТерИТорІАльного усТрою 

В середньоВІчному КИТАЇ
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дев’ять скотарів”1. Тому за часів імпера-
тора Цзяньчжи (627–649 рр.) наступної 
Танської династії чисельність областей та 
округів було значно скорочено – відповід-
но до 75 та 1752. 

Обумовлене політичними чинниками 
формування моделі нового територіально-
адміністративного устрою та фактичні 
зміни у районуванні сприяли суйським 
державотворцям у продовженні такої регі-
ональної політики, яка відповідала новим 
політичним реаліям, їхнім політичним ам-
біціям об’єднати країну. 

Становлення територіально-адміністра-
тивного устрою, зокрема районування 
Суйської держави, заклало основу розви-
тку впродовж наступної Танської епохи 
таких засад регіональної політики, які б 
відповідали новим політичним реаліям 
(подальше розширення території, зміцнен-
ня влади центру, економічний розвиток, 
зовнішня експансія тощо).

Справа в тому, що відтворена центра-
лізована імперія, хоча й на короткий час, 
забезпечила консолідованість, чітку іє-
рархію та прийнятне для усіх правителів 
ідеологічне єднання. Суйські імператори 
доклали багато зусиль для об’єднання кра-
їни та створення для цього правової й ма-
теріальної основи, передусім повернення 
у державну власність землі.

Найбільш знаковим, після вирішення зе-
мельного питання, елементом їхньої регіо-
нальної політики було реформування наділь-
ної системи. Очевидно, це було викликано 
політичними причинами, зокрема пошуком 
економічних важелів для позбавлення влади 
реальних чи потенційних сепаратистів та на-
маганням відновити централізований харак-
тер регіонального управління.

Водночас, зберігши приватну влас-
ність на землю більшості аристократів та 
інших лояльних до центру місцевих во-
лодарів, держава масово наділяла землею 
середнє та дрібне чиновництво у відпо-
відності до присвоєних рангів. У системі 
землекористування, крім полів державних 
поселень – тунь тянь – та приватних зем-
леволодінь – си тянь, було запроваджено 
наділи у вигляді посадових земель – чжи 

тянь – та землі різних офіційних уста-
нов – гун цзе тянь.

Отримавши землю, чиновництво всту-
пило в орендні відносини із податним на-
селенням, реалізуючи принцип годування – 
ян. Земельна рента-податок на його користь 
складалася від надходжень (в основному 
зерна) від орендарів державних земель. 
Слід підкреслити, що, незважаючи на дер-
жавну власність на надану землю, чинов-
ництво користувалося нею як приватною, 
за винятком права відчуження (хоча мали 
місце й випадки купівлі-продажу).

Оподаткування селян зерновим подат-
ком доповнювалося справлянням на ко-
ристь влади промислового податку реміс-
никами та купецтвом. 

У свою чергу, функціонування подат-
кової машини у державному масштабі 
уможливило відродження ролі і значення 
адміністративного центру – м. Чанань, 
що супроводжувалося зростанням інших 
міст – Ханчжоу, Янчжоу, Сучжоу, Гуанч-
жоу, Тайюаня та ін.

Певних змін зазнала успадкована від 
Ханської епохи модель адміністративно-
територіальної структури.

Найбільших перемін зазнав її вищий рі-
вень. Імператором Ян Цзенем у 584 р. було 
ліквідовано низку округів-цзюнів і впро-
ваджено області-чжоу. Ліквідація округів 
мала адресний й виразно політичний ха-
рактер, адже завдяки цьому маневру від 
влади була відсторонена значна кількість 
чиновництва, у свідомості якого панували 
ідеї сепаратизму, місництва, пошуку шля-
хів здобуття незалежності або напівзалеж-
ності від імперського центру. 

До того ж термін перебування на дер-
жавній службі діючих місцевих чиновни-
ків було скорочено, їм заборонялося пере-
давати владу нащадкам (синам) чи бать-
кам, була ліквідована традиційна система 
добору старшими чиновниками своїх під-
леглих, впроваджено іспити на вчені сту-
пені, які відкривали шлях до чиновницької 
кар’єри.

 Слід відзначити досягнення Суйського 
імператора Ян Гуана, який спромігся ви-
вести з компетенції циши привілей мати 
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зброю, тобто “владу зброї” – уцюань. Хоча 
циши продовжували носити військові 
звання, але завдяки наполегливій, тривалій 
внутрішньополітичній боротьбі імперато-
ру вдалося сконцентрувати військову вла-
ду, залишивши циши культурні функції, 
тобто культурну владу – веньцюань.

Та й сама військова модель управління 
була реформована. Імператор скасував вій-
ськові системи у чжоу. Відомо, що вони 
служили місцевим правителям – циши 
та чжухоу – і завжди були загрозою цен-
тральній, імператорській владі. Природно, 
що вони вже не могли бути оплотом влади 
цеши та чжухоу і підпорядковувалися цен-
тральній владі.

Замість озброєних формувань в округах 
були встановлені центральні командуван-
ня – цзунгуаньфу, наприклад на території 
південніше р. Янцзи. Загалом, із 36 тери-
торіальних (у межах округів) командувань 
залишилося 18, які набули міжрегіональ-
ного характеру. 

Політична ініціатива імператора Ян 
Гуана унеможливила не тільки організа-
цію заколотів, а й збройних виступів циши 
проти влади центру.

Одним з ідеологічних винаходів Ян Гуа-
на була теза про поєднання твердого і силь-
ного – цян лі – панування з м’яким і бла-
городним – хуайжоу – правлінням. У бо-
йових діях Ян Гуан виявляв цян лі, під час 
дипломатичних переговорів – хуайжоу.

Так, щоб об’єднати країну, Ян Гуан 
був змушений силою приборкати свого 
брата – Ян Ляна, особисто очолити по-
хід з метою встановлення центрального 
правління в округах, які були на боці Ян 
Ляна. Ця та інші акції цян лі Ян Гуан ви-
користав для приборкання місцевих воло-
дарів. Згодом Ян Лян, отримавши урок, 
виступав на боці свого брата-імператора. 
Загалом у реєстрі територій, повернутих 
у владне лоно центру, налічувалося понад 
50 округів3.

Слід зазначити, що керівники чжоу і 
начальники повітів призначалися імпера-
тором безпосередньо. Частину зазначених 
посад займали урядові чиновники, части-
ну – спадкоємні циши та чжухоу.

Урядові чиновники на місцях усе на-
очніше уособлювали собою центральну 
владу. Тому в разі хабарництва та інших 
зловживань владою невдоволення народ-
них мас було спрямоване не стільки про-
ти конкретної особи, скільки проти влади, 
яка їх призначала. 

Як виявилося, “м’яке та благородне” 
було також характерне для особистості Ян 
Гуана як культурної, освіченої людини. Для 
суйських правителів м’якість була досить 
незвичною рисою їхніх характерів, оскільки 
попередники Ян Гуана мали риси “селян-
ських дикунів” і славилися жорстокістю.

Метод “м’якого та благородного” у 
політиці Ян Гуана знайшов матеріальне 
втілення у будівництві, в міру матеріаль-
них можливостей Суйської держави, куль-
турних закладів, сховищ реліквій, різно-
манітних культових споруд (буддійських 
храмів, кумирень, бібліотек буддійської 
літератури тощо).

Така політика, особливо на Півдні Ки-
таю, де проблема зміцнення влади центру 
стояла більш гостро, можливо, була ефек-
тивнішою, ніж збройні придушення сепа-
ратистів. Врешті-решт, під час правління 
Ян Гуана владні засади Суйської держави 
зміцнилися, чим були створені переду-
мови для переходу від децентралізації до 
зміцнення влади центру.

Упродовж короткого терміну правління 
Суйської династії (37 років) почали актив-
но розвиватися як ремесла, так і аграрна 
сфера. Посівні площі та чисельність на-
селення значно зросли, проте повені та 
політична нестабільність не сприяли за-
кріпленню зрушень у територіальній орга-
нізації господарства.

Танська епоха у регіональній політиці 
вважається непересічним в її історії пе-
ріодом, коли вона оформилася у цілісний 
напрямок внутрішньої та зовнішньої полі-
тики і була зруйнована лише в ході подаль-
ших політичних катаклізмів.

У VIII–X століттях еволюція моделі 
територіального устрою проходила на тлі 
нерівномірного розвитку господарства. У 
той час як у Північному Китаї спостерігав-
ся застій, у Південному (дельта р. Янцзи, 
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провінція Чжецзян) тривало становлен-
ня інтенсивного сільського господарства 
(землеробство, шовківництво, чайне гос-
подарство), велися активні водогосподар-
ські роботи, іригація та зрошування4.

Проте, у процесі стабілізації обстанов-
ки на Півночі, відповідні регіони повер-
талися у „лоно” Китаю. Так, у Танський 
період до Китаю відійшла велика частина 
території нинішнього Північного Заходу.

Наприкінці VI – на початку VII сто-
ліття були досягнуті успіхи у розвитку 
міського та сільського господарства. Так, 
площі орних земель за цей період зросли 
майже втричі. Становленню міст сприяла 
політика танських імператорів: надання 
селянам “промислових” земельних діля-
нок у “довічне” користування стимулю-
вало розвиток промислів та насадження 
технічних культур, а побудова Великого 
каналу зміцнила зв’язки столиці і великих 
міст із периферією5. 

Проте нерівномірне розміщення сіль-
ського господарства протягом VIII–X сто-
літь майже не змінилося, оскільки у Пів-
нічному Китаї продовжувала панувати по-
літична нестабільність. 

Водночас шляхом воєн, а також інших 
методів насильницького чи добровільно-
го приєднання до складу Танської імперії 
увійшли нові території нинішнього Сходу, 
Південного Сходу та Південного Заходу 
країни. Частина з них була безлюдною, 
частина заселена некитайськими народа-
ми і народностями.

У Юанський період до власне Китаю 
відійшли території на Півночі (північніше 
Великої китайської стіни), у Цінський – 
Північного Сходу6. 

Реформа моделі регіональної економі-
ки Сунської доби стала зрозумілою завдя-
ки наявності джерел, які становлять міцну 
основу історико-регіонального досліджен-
ня. Вважається, що найбільш досліджені 
місцеві хроніки – діфан чжи, які доводять, 
що за панування Сунів регіональна полі-
тика була важливим в її історії періодом, 
коли вона оформилася у цілісний напря-
мок внутрішньої та (частково) зовнішньої 
політики7.

З об’єднанням Китаю у Сунський пері-
од (960–1279 рр.), особливо у Х–ХІІ сто-
літтях, сільське господарство розвивалося 
більш рівномірно. Згідно з реформами Ван 
Аньши (1068–1085 рр.) площі зрошуваль-
них земель значно зросли, селянам була 
надана матеріальна допомога, швидко 
просувалася іригація земель. 

Значно суттєвішими були зміни в 
адміністративно-територіальній організа-
ції міст, своєрідній підмоделі територіаль-
ного управління на мікрорівні.

У період до реформ Ван Аньши (тобто 
до ХІ століття) міста ділилися на адміністра-
тивні райони і квартали, а держава здійсню-
вала контроль над усіма тамтешніми форма-
ми торгівлі та ремесел. Це було обумовлено 
необхідністю забезпечення централізовано-
го управління містами з боку держави.

Завдяки проведенню реформ Вань Ань-
ши система кварталів, що проіснувала до 
середини ХІ століття, була ліквідована. 
Натомість введені райони – сян, які явля-
ли собою угруповання вулиць і провулків. 
Якщо у рамках кварталів ринки мали чіт-
ко встановлені кордони, то у сянах торівля 
велася на вулицях і провулках. Проте не 
йшлося про лібералізацію міського життя 
чи міське самоврядування. 

Завдяки системі кругової поруки – ба-
оцзя – та складанню списків усіх городян 
з їхнім поділом на постійних та тимчасо-
вих міських мешканців чиновники районів 
повністю контролювали ситуацію у місті. 
Не менш чіткою і централізованою була й 
система обліку платників податків. 

У період Сунської династії, зокрема в 
ХІ столітті, на центри найбільшої еконо-
мічної активності перетворилися примор-
ські провінції Півдня та Сходу, передусім 
Гуандун, Фуцзянь та Шаньдун. Водно-
час поступово занепало господарство 
північно-західної провінції Шеньсі, яке ві-
дігравало роль економічного центру доби 
Давнини та початку Середньовіччя.

Значний внесок у забезпечення цього 
зрушення у розміщенні виробництва зро-
били торговельні зв’язки Півдня з Індією 
та арабськими країнами, а Сходу Китаю – 
з Японією та Кореєю.
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Кілька економічних районів утворили-
ся на Крайньому Півдні, передусім у дель-
ті р. Чжуцзян, та на Сході – на узбережжі 
провінції Чжецзян та у дельті р. Янцзи.

В економічних районах дельт р. Янцзи 
та р. Чжуцзян провідною товарною галуз-
зю було виробництво рису, яке забезпечу-
вало розширене відтворення регіонально-
го продукту та задовольняло потреби зо-
внішньої торгівлі. 

Водночас провінція Фузцянь перетво-
рилася на експортера чаю та харчової солі, 
Чжецзян – риби, район Лянху – шовкових 
тканин, Цзянсі та Цзянсу – порцеляни, 
Гуандун та Гуансі – тканин із конопель, 
Чжецзян та Цзянсу – паперу. Практично в 
усіх портах Південного Сходу було розви-
нене суднобудування8.

Помітно пожвавилися міжобласні тор-
гові обміни, чому в ХІ–ХІІ століттях спри-
яла практика надання купцям права без-
митного провозу товарів через внутрішні 
митні пости. Крім зростання чисельності 
ринків та масштабів ринкових операцій, 
було започатковано спеціалізовані ринки 
(зернові, шовкові, соляні, ринки торгівлі 
виробами із заліза, вугільні ринки тощо). 
В одному з найрозвиненіших торгових 
центрів – Ханчжоу – кількість ринків сяг-
нула понад два десятки 9. 

На Сунський період припадає вірогід-
не прискорення руху не тільки до полі-
тичної, а й до економічної єдності країни, 
відродження і значного розповсюдження 
товарно-грошових відносин, інфраструк-
турне будівництво. Сформувалися й еконо-
мічні райони – провінція Сичуань, дельта 
р. Янцзи, дельта р. Чжуцзян, провінціальні 
аграрні комплекси Фуцзяні, Чжецзяна, Ху-
нані, Цзянсі тощо. 

На нових територіях Центру, Заходу 
та Південного Сходу розпочалися про-
цеси урбанізації – утворилися міста з чи-
сельністю мешканців 100–300 чол. (Учан, 
Чанша,Ченду, Фучжоу й Цюаньчжоу) та 
протоміста – посади чжень (населення – де-
кілька тисяч чол.). У чженях склалися рин-
ки та сезонні ремісничо-торгові ярмарки.

За часів династії Юань, передусім у 
ХІІІ ст., були створені річкові та морські 

шляхи, які з’єднали Південь і Північ Ки-
таю. Монгольські завойовники створили 
цільну мережу сухопутних доріг, які спо-
лучали столицю практично з усіма регіо-
нами країни. 

Завдяки переважно аграрному характеру 
китайської економіки новітнього часу її тери-
торіальна структура залежала від рівня роз-
витку аграрного сектору, який, у свою чергу, 
залежав від природно-кліматичних умов.

Природні умови для землеробства на 
Півночі країни виявилися менш сприятли-
вими, ніж на Півдні, тому північний „пше-
ничний пояс” мав меншу продуктивність, 
ніж район зрошувального рисосіяння Пів-
дня. Певним чином це відбивалося й на 
рівні добробуту основної маси населен-
ня – селянської.

Відмінності сформувалися не тільки 
між Північчю та Півднем, а й між Сходом і 
Заходом. Крім природного характеру (рів-
нинний Схід з вологим кліматом та гір-
ський Захід – із посушливим), вони мали 
й чисто економічний: на тлі домінуючого 
натурального та напівнатурального госпо-
дарства Заходу розвиток ринкових відно-
син був вищим на Сході, особливо у при-
морських районах. 

Саме поширення товарно-грошових 
відносин вважається чинником випереджа-
ючого розвитку приморських провінцій, 
особливо таких, як Цзянсу та Чжецзян, 
та, загалом, у Цзяннані – макрорегіоні, що 
розташований південніше р. Янцзи.

Зрушення в економіці Цзяннані були 
спричинені випереджаючим розвитком 
мануфактурного та ремісницького вироб-
ництва, промислів селян, а також вироб-
ництва технічних культур (шовку-сирцю, 
чайного листу та бавовни).

Хоча регіональна модель була успад-
кована від давнього Китаю, проте із ча-
сом вона зазнала чергових змін. Вони за-
лежали від конкретно-історичних умов і 
відбувалися шляхом вибору необхідного 
для справляння владних функцій цен-
тру своєрідного „пакету” територіально-
адміністративної вертикалі. Так, під час 
правління Суйської і Танської династій 
вертикаль була представлена областями – 
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чжоу – та округами – цзюнь (які періодич-
но скасовувалися чи відновлювалися як 
таксономічні одиниці вищого та високого 
рівня) та нижчим місцевим рівнем регіо-
нального управління – повітами – сянь.

Проте залежно від політичних чинників 
(політична стабільність, лояльність місце-
вих чиновників центру, їхнє ставлення до 
регіональних владних структур), конкрет-
них умов господарювання (потенціал еконо-
міки, її територіальна структура, умови гос-
подарювання) та життєдіяльності (конкрет-
ні природні та демографічні умови) того чи 
іншого регіону модель регіональної струк-
тури була приречена на подальші зміни.

Так, за часів наступників Танського ім-
ператора Цзяньчжи кількість областей і 
округів знову значно збільшилася. Виходя-
чи з того, що така велика кількість регіонів 
у безпосередньому підпорядкуванні центру 
не дозволяла йому здійснювати ефективне 
регіональне управління, влада запровадила 
невідомий раніше таксон найвищого рівня – 
дао. Кордони новоутворених дао значною 
мірою збігалися з природними кордонами – 
річками та гірськими хребтами. Спочатку 
було створено десять дао, у тому числі Хе-
нань, Гуаньней, Хебей, Хедун, Цзяннань, 
Хуайнань, Цзяньнань, Шаньнань, Ліннань, 
Цзяньнань та інші. Надалі кількість дао 
була збільшена до 15, а за часів Сунської 
династії – до 23. При цьому округи цзюнь 
було поступово виведено з ужитку, і таким 
чином система регіонального управління 
залишилася 3-ступеневою. 

Через політичні та економічні чинники 
(панування іноземної династії, її ставлен-
ня до регіональних влад та відповідно до 
конкретних умов господарювання, зруй-
нована економіка Півночі та процвітаюче 
господарство Півдня) у відповідний спо-
сіб адміністративно-економічний поділ 
було трансформовано у період династії 
Юань. Зокрема, було введено новий, най-
вищий територіальний рівень районуван-
ня – адміністративна провінція – сін шен. 
Натомість дао як одиниця територіального 
поділу була скасована, а замість неї введе-
ні нові одиниці – лу. При цьому кількість 
ступенів територіально-адміністративної 

ієрархії збільшилася на один ступінь: сін 
шен – лу – чжоу – сянь.

Модель регіонального управління на 
початку Мінського періоду (1368–1644 рр.) 
успадкувала риси, притаманні зазначеній 
моделі впродовж правління попередньої 
Юанської династії. Проте вона була також 
трансформована з урахуванням поступо-
вої централізації управління.

Система регіонального управління 
Юанської, іноземного походження, ди-
настії відповідала потребам і менталітету 
кочовиків-монголів Півночі і була спря-
мована на завоювання Півдня. Сунська ж 
династія була заснована ханцями Півдня і 
спрямована на повернення Півночі у лоно 
китайської цивілізації10. 

Тому вже перший Мінський імператор 
Чжу Юаньчжан ліквідував адміністративні 
провінції – сіншен, утворивши натомість 
12 округів – фу11. Проте адміністративні 
кордони округів не зазнали істотних змін, 
тому в неофіційному обігу вони все ще 
мали назву сіншен.

Нововведенням реформованої моделі 
було й створення навколо столиці району 
центрального підпорядкування – чжилі12. 
З огляду на матеріальні потреби держави 
та імперського дому район чжилі посідав 
осяжну територію, яка дорівнювала двом 
округам (у межах нинішніх провінцій 
Цзянсу та Аньхой).

Слід зазначити, що у Мінський період 
районування було фактором колонізації, 
про що свідчить створення 1407 року у 
південно-східній частині Індокитайського 
півострова на некитайських землях китай-
ського округу-фу Аньнань (нині територія 
В’єтнаму).

Крім того, з огляду на необхідність 
управління незаселеними прикордонними 
районами на Півночі, Північному Заході 
та Північному Сході (в тому числі на те-
риторії нинішніх Хабаровського та При-
морського країв РФ) було утворено 16 
військових округів – дуси. У зв’язку з тим 
що військовопоселенців – цзюньху – було 
набагато більше, ніж цивільних, влада 
округів-фу фактично перебувала у коман-
дувачів округів – дуси. 
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Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї

Оподаткування (у розрахунку на зерно) 
було важливим чинником економічного 
районування. Так, залежно від кількості 
зернового податку, що збирався протягом 
року, округи-фу ділилися на великі (якщо 
маса оподаткування перевищувала 200 тис. 
ши (одиниця об’єму ши = 100 л)), середні 
(100–200 тис. ши) та малі (до 100 тис.).

У той же час зростання кількості і по-
тенціалу міст, особливо у приморських та 
південних районах Мінського Китаю, не 
позначилося адекватним чином на еконо-
мічному районуванні. Міста – чен – були 
адміністративно-політичними центрами, 
де містилися органи управління відпо-
відними округами (пізніше губернатор-
ствами). Адміністративний ранг оточую-
чих чени посадів – чжень – був нижчим 
за сільський повіт – сянь, хоча у чженях 
мешкали десятки, а інколи й 1–2 сотні ти-
сяч жителів (набагато більше, ніж у бургах 
чи градах середньовічної Європи).

Упродовж Мінської династії у роз-
винених округах Східного та Південно-
Східного Китаю муніципальні господар-
ства значно посилися економічно, пере-
творившись на торгово-ремісничі центри 
імперії. 

Проте їхня міць, незважаючи на їхню 
роль в економіці держави, не вплива-
ла на присвоєні їм таксономічні ранги. 
Так, один з найбільших у Китаї торгово-
ремісницьких центрів – Цзіндечжень (про-
вінція Цзянсі) аж до ХІХ століття не мав 
навіть статусу міста – чена13. 

Міста, попри розвинену економіку, що 
базувалася й на товарно-грошових від-
носинах, та численне населення, слабко 
впливали на оточуючі їх сільські райони 

і не набули належної, пропорційної їхній 
економічній ролі, політичної ваги.

В умовах централізованої держави та її 
власності на міську землю було неможливо 
вести мову про самостійність муніципалі-
тетів чи принаймні якісь свободи з арсена-
лу Магдебурзького права у середньовічній 
Європі. 

Сільські повіти були структуровані чіт-
кіше, залежно від маси сплачуваних зерном 
податків, серед яких були великі, якщо по-
даткова маса становила від 60 до 100 тис. 
ши, середні (30–60 тис. ши) та малі (менше 
30 тис. ши).

Наприкінці правління Мінської динас-
тії кількість округів-фу та їм рівних таксо-
нів зросла майже вдев’ятеро, до 159, що, 
для зручності політико-адміністративного 
управління регіонами, змусило ввести 
нові одиниці найвищого рангу – губерна-
торства – сюньфу та цзунду. Починаючи 
з правління імператора Сюаньде (1426–
1435 рр.), було створено інститут губер-
наторів, які направлялися до регіонів, де 
згодом й були створені губернаторства. 

За часів імператора Ваньлі (1573–
1620 рр.) губернаторства значно зміцнилися 
з інституційної точки зору, забезпечуючи 
централізований характер імперської влади.

Таким чином, у добу Середньовіччя 
модель регіонального управління та райо-
нування в Китаї пройшла тривалий період 
еволюції та реформування, перебуваючи 
у взаємозв’язку та діалектичній взаємодії 
з політичними, економічними та природ-
ними чинниками. Нині вона становить іс-
торичне підґрунтя та специфіку сучасних 
процесів у регіональній економіці Китаю. 
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А.Л. Зелінський 
можлИВе дАТуВАння “гІмну до делосА”

 КАллІмАхА1

Проблема датування більшості тво-
рів придворного александрійського 

поета Каллімаха з Кирени, і зокрема його 
т.зв. Четвертого гімну [пор.: Завьялова 
2002, 10; Stephens 2003, 75], присвяченого 
острову Делос [Callimachus 1953, IV], про-
тягом тривалого часу викликала інтерес 
багатьох істориків і філологів. У сучасній 
історіографії існує декілька припущень 
щодо часу написання цього гімну. Проте, 
на мій погляд, жодне з них не є бездоган-
ним (див. нижче). Більше того, останнім 
часом спостерігається загальна тенденція 
до відмови від спроб дати конкретну від-
повідь на це, насправді, дуже складне пи-
тання [Weber 1993, 213]. Разом з тим ви-
явлення хронологічної прив’язки означе-
ного твору, з огляду на надкон’юнктурний 
характер придворної александрійської по-
езії [пор., н-д: Świderkówna 1991, 161–231; 
Strootman 2005, 140; Зелінський 2005, 20–
29], значно підвищило б його цінність як 
джерела з історії раннього еллінізму. Та-
ким чином, означена проблема залишаєть-
ся актуальною й дотепер і вимагає свого 
розв’язання.

Перш за все серйозні заперечення ви-
кликають вірогідні хронологічні рамки 
(termini post quem et ante quem), запропо-
новані сучасними дослідниками для напи-
сання цього твору. Terminus post quem, як 
правило, вони пов’язують із придушенням 
Птолемеєм ІІ бунту галатських найманців 
під час І Сирійської війни, а саме у 275 році 
до Р.Х.2 [пор.: Callimachus 1953, IV, 186–
187; Pausanias 1973, I, VII, 2; Nachtergael 
1977, 170–171, 184–191; Weber 1993, 305–
307; Hoelbl 2001, 39; Huss 2001, 268–269, 
Anm. 114]. Terminus ante quem пов’язується 
із втратою Філадельфом панування над 
Кикладським острівним союзом внаслі-
док поразки у морській битві біля острова 
Кос, яка, на думку дослідників, відбулася 
у проміжок часу між 262 і 2553 роками 

[пор., н-д: Bevan 1927, 68; Жигунин 1980, 

100–107; Buraselis 1982, 141–146, 165–167; 
Hammond, Walbank 1988, 291–294; Reger 
1985–1993, 255–277; idem 1994.1, 33; idem 
1994.2, 18–19; Huss 2001, 285–286; Кузь-
мин 2003, 116–127]4. 

Terminus ante quem, по суті правильний, 
вимагає деяких уточнень. Американський 
дослідник G. Reger переконливо довів, 
що битву при Косі слід датувати кінцем        
260-х років; так, між іншим, він показав, 
що близько 258 року Кикладський острів-
ний союз вже не перебував під птолемеїв-
ським контролем [Reger 1985–1993, 255–
277; idem 1994.1, 41–42]. Таким чином, 
terminus ante quem для написання “Гімну 
до Делоса” сміливо можна обмежити 262–
260 роками. Якщо ж базуватися на остан-
ніх результатах сучасних досліджень, його 
можна навіть звести до 261–260 років 
[пор.: Reger 1985–1993, 255–277; Кузьмин 
2003, 116–127; Ager 2003, 2005, 44].

Визначення termini post quem, на мій 
погляд, є більш проблематичним. Існу-
ють дві обставини, котрі категорично не 
дозволяють безпосередньо прив’язувати 
terminus post quem написання гімну до 
бунту галатських найманців. Першою і 
найважливішою з них є недвозначна вка-
зівка на те, що у момент написання озна-
ченого твору Птолемей Філадельф вже мав 
божественний статус. Про це яскраво свід-
чать слова, котрі автор “Гімну до Делоса” 
вклав у вуста ще не народженого Аполло-
на [Callimachus 1953, IV, 163–170]:

Матір, не тут я з’явлюсь, хоч чудовий 
цей острів і славний,

хоч він достатком своїм вирізняється 
між островами,

Мойри судили йому стать колискою 
іншого бога –

сина Сотерів-богів, македонця зі скіпе-
тром царським,

владу чию добровільно приймуть як 
дарунок небесний 
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безліч племен, що обидві землі й остро-
ви населяють,

будуть між ними й такі, що живуть 
на краю ойкумени,

Східна де брама небес. Буде мати він 
батькову вдачу5.

Перша ж згадка про існування офіцій-
ного культу Птолемея ІІ6 датується лише 
272/271 роком [P. Hib. 199; пор.: Bevan 
1927, 128–129; Turner 1984, 168; Walbank 
1984.2, 97; idem 1993, 213–214; Koenen 
1994, 52; Huss 2001, 325; Ладынин 2004, 
163]7. 

Друга обставина хоч і має більш умо-
глядний, суб’єктивний характер, проте 
також заслуговує на увагу. Справа в тому, 
що Птолемей ІІ, на відміну від інших ел-
ліністичних володарів і багатьох грець-
ких полісів, не вніс бодай символічного 
вкладу у боротьбу зі згаданою Каллімахом 
галатською навалою 279–278 років, що за-
хлеснула Елладу і докотилася аж до Дель-
фів [пор.: Callimachus 1953, IV, 172b–184; 
Diodorus 1884, XII, 3; 9; Trogus 1956, XXIV; 
Pausanias 1973, X, XIX–XIII; Justinus 1911, 
XXIV, 5–8; Nachtergael 1977, 15–174; Weber 
1993, 304; Strootman 2005, 107–111]. Во-
лодар найбагатшої елліністичної держа-
ви навіть не потурбувався надіслати до 
Греції хоч би невеликий загін найманців 
[Pausanias 1973, X, XX, 3–5; Nachtergael 
1977, 141–143]8. Більше того, майже од-
разу після перемоги над галатами Філа-
дельф прийняв на службу декілька тисяч 
цих вчорашніх кривдників і грабіжників 
Еллади [Nachtergael 1977, 170–171; Weber 
1993, 305]9. Якраз із цими найманцями 
правитель Єгипту і мав клопіт під час                                     
І Сирійської війни. Таким чином, виходя-
чи з окресленої вище ситуації, навряд чи 
було розумно й доцільно нашому поетові, 
так би мовити, по гарячих слідах стави-
ти знак рівності між поразкою галатів у 
Греції і знищенням Філадельфом власних 
бунтівних воїнів з числа галатських недо-
битків10. А саме це й зробив Каллімах у 
“Гімні до Делоса” [Callimachus 1953, IV, 
172b–187; пор.: Weber 1993, 305–306]11. 
Згодом же придворний александрійський 
поет, на мій погляд, міг би собі дозволити 

проведення означеної паралелі, вражаючої 
своєю безпринципністю. Через певний час 
подробиці подій, пов’язаних з галатською 
експансією та її наслідками, мали б част-
ково стертися в людській пам’яті, а отже 
– дещо втратити свою гостроту. Разом з 
тим з часом могли відійти на другий план 
й подробиці нільського епізоду, зокрема 
компрометуючі Філадельфа обставини, 
пов’язані з появою галатських найманців у 
Єгипті12. Окрім того, практика використан-
ня галатських найманців – у тому числі й 
проти держави Птолемеїв [пор.: Apollonius 
1958, FGH, 740, fr. 14; Lehmann 1903, 532–
533; Weber 1993, 308, Anm. 1; Huss 2001, 
262. Anm. 61, 264f Anm. 82; Chaniotis 2005, 
14, 90] – на середину 260-х років набула 
вигляду повсякденного явища [Memnon 
1857, fr. 11, 2; Plutarchus 1968, 26, 28, 30, 
33; Justinus 1911, XXV, 2; XXVI, 2; Heinen 
1972, 170–172; Nachtergael 1977, 170–171; 
Gabbert 1986, 160, 163, not. 15; Hammond, 
Walbank 1988, 280–282, 284; Strobel 1996, 
262; пор.: Кузьмин 2003, 107: Strootman 
2005, 114–118; Габелко 2006, 90, 198–199, 
216]. 

Тому, говорячи про визначення termini 
post quem написання “Гімну до Делоса”, я 
схильний прийняти до уваги хоча й дещо 
розпливчасте, проте в цілому правиль-
не припущення Н.А. Чистякової, згідно з 
яким цей твір з’явився після І Сирійської 
війни [Чистякова 1988, 56], тобто після 
272/271 року [пор.: Winnicki 1989, 51, 54–
55; Sherwin-White, Kuhrt 1993, 35; Hoelbl 
2001, 40; Huss 2001, 265, 270; Chaniotis 
2005, xviii]. Таким чином, мета цього не-
великого дослідження, власне, й поля-
гатиме у тому, щоб спробувати дати від-
повідь на питання: у який більш вузький 
проміжок часу між завершенням І Сирій-
ської війни і поразкою єгипетського флоту 
у битві при Косі міг з’явитися цей зразок 
кон’юнктурної александрійської поезії? 

На мою думку, написання означеного 
гімну слід віднести до другої половини 
60-х років третього століття. На це вказу-
ють деякі натяки і конотації, вкладені або 
ж, навпаки, невкладені Каллімахом у зміст 
цього твору, а також – наявність певних 
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зовнішньополітичних чинників, які під-
тверджують вірогідність появи гімну саме 
в означений період. 

Перш за все впадає у вічі відсутність 
будь-яких згадок про рідну сестру і другу 
дружину Птолемея ІІ, також обожнену за 
життя (див. вище) – Арсиною Філадельфу, 
котра мала значний вплив на свого брата-
чоловіка [пор.: Syl. 434; Bengtson 1988, 87–
88; Hoelbl 2001, 40; Huss 2001, 306–310] 
й до того ж славилась як щедра покрови-
телька мистецтва [Świderek 1967, 175, 187; 
Bing 2002/2003, 262–264; Stephens 2004, 
174–176]. Важко собі уявити, що такий 
обізнаний у придворному підлабузництві 
поет, як Каллімах, за життя цієї непересіч-
ної жінки не присвятив би їй жодного ряд-
ка у творі, де він співав дифірамби її чо-
ловікові та батькові [Callimachus 1953, IV, 
163–172a, 185–190a]13. Ця обставина дає 
право припустити, що “Гімн до Делоса” 
було написано вже після смерті означеної 
птолемеївської цариці, тобто після 270-го, 
а можливо – й після 268 року [пор., н-д: 
Koenen 1994, 52, not. 61, 57; Weber 1993, 
172, Anm. 1; Хабихт 1999, 143; Hoelbl 2001, 
40; Huss 2001, 310–311, Anm. 41; Stephens 
2003, 147]14. 

Разом з тим деякі дослідники припуска-
ють, що наш гімн містить у собі два своє-
рідних географічних напівнатяки, котрі, з 
моєї точки зору, можуть вказувати на те, 
що його було написано саме у другій по-
ловині 260-х років. Перше спостереження 
належить G. Giangrande. Цей дослідник, 
внаслідок текстологічного аналізу четвер-
того гімну Каллімаха, прийшов до висно-
вку, що згадка у контексті означеного твору 
міста Трезени, яке розташоване на північ-
ному сході Пелопоннесу – це не що інше, 
як вишуканий натяк на перезаснування су-
сіднього міста Метана, котре стало носити 
назву Арсиноя [Giangrande 1966, 425–429; 
пор.: Weber 1993, 316, Anm. 4]. Означе-
на ж подія, як відомо, відбулася в ході 
Хремонідової війни, а точніше – близько 
266/265 року [Tarn 1911, 257; Heinen 1972, 
131; Shear 1978, 17–18, not. 30; Habicht 
1992, 90; пор.: Weber 1993, 316, Anm. 4; 
Hoelbl 2001, 41; Huss 2001, 276]. Додат-

ковим аргументом на користь інтерпрета-
ції G. Giangrande15, на мій погляд, може 
свідчити та обставина, що Трезена була 
вплетена до канви гімну не сама по собі, а 
поряд з іншими географічними об’єктами 
(Коринтом, Саронічною затокою, Евріп-
ською протокою, Халкідою Євбейською 
та афінським мисом Суніон [Callimachus 
1953, IV, 41–47; пор.: Weber 1993, 316, 
Anm. 4]), котрі мали пряме чи опосеред-
коване відношення до подій означеної ві-
йни [пор.: Heinen 1972, 100–213; Walbank 
1984.1, 236–243; Hammond, Walbank 1988, 
276–289; Хабихт 1999, 143–149; Huss 2001, 
271–281; Кузьмин 2003, 101–114].

Друге спостереження зробила росій-
ська дослідниця В.П. Зав’ялова. Аналізую-
чи гімни, присвячені Каллімахом Артеміді 
і Делосу [Callimachus 1953, III; IV], вона 
звернула увагу на одну досить характер-
ну особливість. У “Гімні до Делоса”, як і 
у “Гімні до Артеміди”, автор намагається 
акцентувати увагу своєї аудиторії на топо-
німах західно-середземноморського (іта-
лійського) походження, серед яких – Кор-
сика, Сардинія та Етна [Callimachus 1953, 
III, 46–86; IV, 21, 141–147; Завьялова 2002, 
10–12, 65–68]. Ця обставина дозволяє 
прив’язати не лише третій, а й четвертий 
гімн Каллімаха до подій І Пунічної війни 
(264–241)16, а отже – датувати обидва ці 
твори кінцем 60-х років ІІІ століття [пор.: 
Bing 1988, 93; Weber 1993, 213, Аnm. 3]17.

На користь датування “Гімну до Дело-
са” другою половиною 260-х років вказу-
ють і зовнішньополітичні заходи, здійсню-
вані в означений проміжок часу Птолеме-
єм Філадельфом. Перш за все йдеться про 
зближення між Єгиптом й Етолійським со-
юзом. Про це можна судити на підставі де-
крету підпорядкованої на той час етолійцям 
Дельфійської амфіктіонії [пор.: Trypanis 
1952, 67; Hammond, Walbank 1988, 275–
276; Walbank 1993, 153–154; Кузьмин 2003, 
91–92; Strootman 2005, 111–113], позначе-
ного роком епонімного архонта Плейстона 
(орієнтовно 266/65 або 262/61 рік)18, сто-
совно визнання членами цього священно-
го союзу свята Птолемайя, котре регулярно 
проводилося в Александрії на честь Пто-
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лемея І Сотера [Fraser 1961, 141–142, 145; 
Heinen 1972, 139–142, 203, 211; Walbank 
1984.1, 241; Hammond, Walbank 1988, 288–
289; Hazzard 2000, 49; Huss 2001, 280–281,                                                                     
Anm. 218; пор.: Кузьмин 2003, 92]19. Не 
виключено, що написання Каллімахом 
“Гімну до Делоса”, а можливо – і “Гімну 
до Аполлона” [Callimachus 1953, II], між 
іншим, носило характер своєрідного друж-
нього жесту, інспірованого Філадельфом, у 
бік Дельфійської амфіктіонії, а отже – Ето-
лійського союзу20. Зрештою, саме за умови 
мовчазної згоди етолійців, котрі офіційно, 
хоча й з деяким перебільшенням, вважа-
лися головними героями антигалатської 
боротьби у Греції [SYL, 398; Polybius 
1882, IX, 30, 35; Diodorus 1884, XXII, 9; 
Pausanias 1973, X, XX, 4, 9; XXII–XXIII; 
Justinus 1911, XXVIII, 2; Nachtergael 1977, 
209–435; Champion 1995, 213–222; idem 
1996, 315–328; Strootman 2005, 108–113], 
придворний александрійський поет міг би 
собі дозволити проведення паралелі між 
мужнім захистом Еллади та сумнівним га-
латським епізодом часів І Сирійської війни 
(див. вище).

На другу половину 260-х років як на час 
написання “Гімну до Делоса” вказує також 
стан тодішніх відносин між Птолемеями 
та Селевкідами. Саме у цей період спосте-
рігається активізація птолемеївської діяль-
ності (по суті – ведення неоголошеної ві-
йни) у західній Малій Азії, значна частина 
якої перебувала у сфері впливу Селевкідів. 
Йдеться про заволодіння Ефесом і, мож-
ливо, Еритреєю, поширення єгипетського 
впливу на частину Лесбосу та заохочен-
ня сепаратистських намірів пергамського 
династа Євмена [R.C. 14; Lehmann 1903, 
531–532; Бенгтсон 1982, 155–156; Heinen 
1984, 418–419, 428; Winnicki 1989, 58; 
Brun 1991, 100–101, 105–108; Hoelbl 2001, 
42; Huss 2001, 281–282]21. У зв’язку з цією 
обставиною, на мій погляд, дуже доречно 
виглядають антиселевкідівські інсинуації 
релігійно-ідеологічного характеру, впле-
тені Каллімахом у пророцтво Аполлона – 
складову означеного твору [Зелінський 
2008.1; він же 2008.2, 83–94]. Зрештою, 
не слід забувати, що згідно з формулою 

“ворог мого ворога – мій друг” знищені 
під час І Сирійської війни Філадельфом 
бунтівні галати de facto опинялися на боці 
тодішніх ворогів Єгипту, очолюваних се-
левкідом Антіохом І [пор:. Pausanias 1973, 
I, VII, 1–3; Winnicki 1989, 51–57; Hoelbl 
2001, 38–40; Huss 2001, 265, 271]. Таким 
чином, дотепний александрійський інте-
лектуал шляхом проведення паралелі між 
галатським нашестям на Грецію і повстан-
ням галатських найманців у Єгипті, окрім 
усього іншого, поставив ворожого Єгипту 
правителя по один бік з ворогами всього 
цивілізованого (еллінського) світу та й на 
додачу – самого Аполлона [пор.: Strootman 
2005, 101, 108–111, 120–125]. Отже, твір 
Каллімаха можна розглядати як складову 
офіційної александрійської пропаганди, 
що мала на меті дискредитацію Селевкі-
дів в очах еллінізованого світу з огляду на 
неминуче назрівання нового відкритого 
сирійсько-єгипетського конфлікту22.

І, нарешті, окресливши досить неве-
ликий період для написання четвертого 
гімну Каллімаха (265/264–261/260 роки), 
я вважаю за можливе визначити конкрет-
ну подію, до якої було приурочено появу 
означеного твору. З цією метою слід згада-
ти цікаву теорію, котру свого часу запро-
понував W. Mineur. Згідно з нею “Гімн до 
Делоса” був спеціально написаний Каллі-
махом з нагоди урочистостей, присвяче-
них дню народження Птолемея Філадель-
фа [Mineur 1984, 10–18, 222; пор.: Depew 
1998, 156, not. 3, 180, not. 63; Stephens 
2003, 115], який припадає на 12-те чис-
ло македонського місяця дистра [Weber 
1993, 175; Koenen 1994, 75, 79–80; Huss 
2001, 324]. На мій погляд, сама лише наяв-
ність відвертої паралелі між народженням 
Аполлона і Птолемея, закладеної поетом у 
його творі [пор.: Stephens 2003, 115–121], 
дозволяє беззастережно погодитися з ви-
щезгаданим припущенням. Залишається 
лише з’ясувати, у якому році під час дня 
народження Філадельфа вперше побачив 
світ четвертий гімн Каллімаха. Найбільш 
вірогідним варіантом мені видається 262 
рік, а точніше – травень цього року [пор.: 
Hazzard 1987, 155]23. На користь цієї дати 
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свідчить акцент, свідомо зроблений пое-
том на постаті батька Філадельфа – Птоле-
мея Сотера. Каллімах, відзначаючи бать-
кову вдачу другого представника династії 
Птолемеїв [Callimachus 1953, IV, 170], тим 
самим давав зрозуміти, що оспівані у гім-
ні цноти Філадельфа з таким же успіхом 
можна перенести й на Сотера. Подібний 
художній прийом, як ніколи, був актуаль-
ним саме під час святкування Філадель-
фового дня народження, що припадало на 
262 рік. Майже у цей час, 24-го або 25 дис-
тра 282 року, Птолемей ІІ почав правити 
Єгиптом як одноосібний володар внаслі-
док смерті Сотера [Hazzard 1987, 140–155; 
Weber 1993, 172, 175, Anm. 5; Koenen 1994, 

74, 80; Huss 2001, 250, 252, 321; Stephens 
2003, 78]. Таким чином, у 262 році день 
народження Птолемея ІІ фактично збігав-
ся з двадцятими (ювілейними) роковинами 
смерті його обожненого [пор.: Theocritus 
1881, XVII; Hoelbl 2001, 94; Huss 2001, 
324–325; Strootman 2005, 124] батька, на 
що належним чином і міг відреагувати 
Каллімах24.

Отже, на підставі всієї вищенаведеної 
аргументації ми можемо досить впевнено 
віднести написання “Гімну до Делоса” 
на другу половину 60-х років ІІІ століття 
і навіть зі значною часткою вірогідності 
датувати його появу 262 роком.

1  Здійснити дослідження цієї дуже складної й трудомісткої проблеми я зміг лише завдяки 
щирій допомозі, порадам і консультаціям, які люб’язно надавали мені мої колеги: О.Л. Габел-
ко (Казань), В.П. Зав’ялова (Москва), Ю.М. Кузьмін (Самара), Г. Вебер (Аугсбург), С. Стівенс 
(Стенфорд, Каліфорнія), Б. Акоста-Х’юс (Анн-Арбор, Мічиган). Звичайно, що усю відповідаль-
ність за зроблені висновки і можливі помилки я несу особисто. 

2  Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.” 
надалі опускатиметься. 

3  Виходячи з цього, саме 255 роком датує написання цього твору K. Sier. Цей дослідник вба-
чає в ньому відповідь Каллімаха на “Аргонавтику” Аполлонія Родоського [пор.: Clauss 1994]. 

4  З приводу різних припущень щодо датування “Гімну до Делоса” див., н-д: [Griffiths 1977–
1978, 95–100; Mineur 1984, 10–18; Чистякова 1988, 56; Bing 1988, 90–93; Weber 1993, 213F Anm. 3; 
Clauss 1994; Depew 1998, 156, not. 3, 180, not. 63; Stephens 2003, 114–115; Strootman 2005, 124]. 

5  

 

6  Йдеться про культ богів-адельфів – Птолемея ІІ та його сестри-дружини Арсиної ІІ. 
7 Існують епіграфічні свідчення про божеські почесті, що вже наприкінці 80-х – на початку 

70-х років ІІІ століття надавалися Птолемею ІІ на Кіпрі. Проте вони мали локальний характер, до того 
ж були пов’язані з фінікійською громадою кіпрського міста Лапета [Volkmann 1956, 450–455]. 

8  Антігон Гонат і Антіох Сотер надіслали на допомогу грекам кожен по 500 найманців 
[Pausanias 1973, X, XX, 3]; незабаром же кожен з цих царів здобув особисту перемогу над окре-
мими Галатськими загонами [пор.: Appianus 1962, 65; Trogus 1956, XXV; Justinus 1911, XXV, 1–2; 
Diogenus 1922, II, 141–142; Suda 1928–1935, sigma 443; Nachtergael 1977, 170–171; Weber 1993, 
304; Sherwin-White, Kuhrt 1993, 32–34; Strootman 2005, 101–142] (стосовно припущень щодо 
більш пізнього датування т.зв. слонової перемоги Антіоха І див.,н-д: [Weber 1993, 304, Anm. 6; 
Strobel 1996, 257–264]). Більш же ніж сумнівна причетність Александрії до боротьби з галатами 
полягала хіба що у появі хвалебних творів, написаних придворними птолемеївськими поетами: 
Посидіппом, Асклепіадом і, можливо, тим же Каллімахом на честь перемоги, здобутої еллінами 
над напасниками [Weinreich 1918, 439; Trypanis 1952, 67–68; Lloyd-Jones 1963, 76–77; idem 1964, 
157; Nachtergael 1977, 184–185; Weber 1993, 310, 368; Bing 2001, 7; Sens 2001, 1].
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9 Антігон Гонат також приблизно у цей час прийняв на службу галатських найманців, проте 
це були залишки галатських загонів, розбитих свого часу цим же царем (див. вище: прим. 7). 

10 Звичайно, що придушення бунту галатських найманців отримало моментальний резонанс 
у птолемеївській пропаганді [Athenaeus 1887, V, 196f; Launey 1949, 498–499; Nachtergael 1977, 
184–191; Laubscher 1987, 131–154; Weber 1993, 304, 309–311; Hoelbl 2001, 39, 68, not. 18; пор.: 
Voegtli 1973, 80–89; Ritter 1975, 2–3; Salzmann 1980, 33–39], проте ні про яке проведення відвер-
тих паралелей між нільським епізодом і героїчним захистом Еллади від кельтського нашестя, у 
той час, навіть не йшлося. 

11  Стосовно незначного характеру перемоги Філадельфа над галатами див. н-д: [Weber 1993, 306]. 
12  Існує протилежна думка, згідно з якою четвертий гімн Каллімаха було написано майже 

одразу після галатського епізоду, оскільки з часом ця незначна подія могла б стертися з пам’яті 
сучасників поета [див.: Mineur 1984, 17; Weber 1993, 213F, Anm. 3; Stephens 2003, 115]. 

13  Можливий же натяк Каллімаха на перезаснування міста Арсиної/Метани (див. вище), на 
мій погляд, слід розцінювати як реакцію поета на тимчасові успіхи птолемеївського військово-
морського контингенту в ході Хремонідової війни. 

14  Проблему різного датування смерті Арсиної ІІ дуже детально висвітлив Ch. Bennett у 
рамках свого електроного проекту “Egyptian Royal Genealogy” – <http://www.geocities.com/
christopherjbennett/ptolemies/arsinoe_ii.htm>.

15  У доцільності такої інтерпретації свого часу висловив сумнів W. Mineur [Mineur 1984, 
87–90; пор.: Weber 1993, 316, Anm. 4]. 

16  Про історичні колізії, що могли привернути інтерес до західно-середземноморських подій 
як Єгипту, так і Кирени див.: [Hoelbl 2001, 68, not. 18; Huss 2001, 101–104, 268, 293–294, 297; 
Зелінський 2006, 46–47]. 

17  Щодо можливості датування “Гімну до Артеміди” кінцем 60-х років ІІІ століття див.: 
[Завьялова 2002, 10–12]. У зв’язку з цим не слід також забувати, що саме у другій половині 
260-х років до складу держави Птолемеїв на короткий час увійшов Ефес [Heinen 1984, 418–419; 
Hoelbl 2001, 42, 44; Huss 2001, 281–284]. Це ж робило написання “Гімну до Артеміди” особливо 
актуальним [пор.: Завьялова 2002, 10]. У приватному листуванні Валентина Петрівна Зав’ялова 
погодилася з моїми аргументами на користь датування кінцем 260-х років не лише “Гімну до 
Артеміди”, а й “Гімну до Делоса”. 

18  Цікавий історіографічний огляд щодо можливого датування цієї події зробив Ch. Bennett – 
<http://www.tyndale.cam.ac.uk/Egypt/ptolemies/berenice_i.htm>. 

19  Існує також вірогідність, що почесний декрет, прийнятий Етолійським союзом на честь 
птолемеївського придворного поета Посидіппа з Пелли [Weinreich 1918, 436–439; Trypanis 1952, 
67; Lloyd-Jones 1963, 76, 87, 97; idem 1964, 157], датується 264/263 роком [пор.: Lloyd-Jones 1963, 
87, 97; Weber 1993, 425]. Якщо це припущення відповідає дійсності, то ми отримуємо ще один 
непрямий доказ на користь зближення Етолійського союзу з державою Птолемеїв, яке припадає 
на другу половину 60-х років ІІІ століття. 

20  Звичайно, головним приводом для написання “Гімну до Аполлона” стало остаточне при-
мирення між Птолемеєм Філадельфом і Магасом Киренським. Проте, враховуючи багатопла-
новість, характерну для елліністичної поезії, можна припустити, що головна мета означеного 
твору не виключає одночасного його трактування як жесту у бік провідного культового центру 
цього бога – Дельфів. До того ж навіть у разі правильності низької хронології смерті Магаса (бл. 
250 року) [пор. н-д: Bennett 2003, 69] не існує жодного заперечення для можливості того, що 
зближення обох правителів розпочалося вже наприкінці 260-х років. У всякому разі, Магас не 
увійшов до антиєгипетської коаліції під час ІІ Сирійської війни [пор.: Huss 2001, 282–287].

21  До речі, цікаво, що одразу після перерахування топонімів західної Егеїди (див. Вище) у 
“Гімні до Делоса” з’являються острови Хіос і Самос, які лежать біля західного узбережжя Малої 
Азії [Callimachus 1953, IV, 48–49; пор.: Weber 1993, 316, Anm. 1]. 

22  Саме ці міркування не дозволяють датувати “Гімн до Делоса” першою половиною 240-х 
років, коли Філадельф знову повернув собі контроль над Кикладами [пор.: Hoelbl 2001, 45; Huss 
2001, 303], оскільки у той період мало місце тимчасове династичне зближення між єгипетським і 
сирійським правлячими домами [пор.: P.C.Z. 59.242; 59.251; Polybius 1882, fr. 154; Polyaenus 1899, 
VIII, 50; Athenaeus 1887, II, 23b; Hieronymus 1958, XI, 6–7; Hoelbl 2001, 44–45; Huss 2001, 287]. 
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23  Визначити точну хронологію державних свят Птолемеївського Єгипту – майже нереально 
з огляду на надзвичайну заплутаність македонського місячного календаря, котрий александрій-
ські володарі тривалий час використовували на офіційному рівні [пор.: Hazzard 1987, 140–158; 
Koenen 1994, 48, not. 53, 72–81; Huss 2001, 324]. 

24  Існує також деяка вірогідність, що у 262 році могли відбутися ще дві події, пов’язані з по-
статтю Птолемея І. По-перше, йдеться про запровадження Філадельфом ери Сотера, відображе-
ної у нумізматичному матеріалі, котра, як припускає R. Hazzard, розпочалася у 262 році [Hazzard 
2000, 25–46]; по-друге, як підказав мені Олег Леонідович Габелко, з дуже великою часткою гі-
потетичності можна припустити, що саме на означений рік міг припасти сторічний ювілей з 
дня народження засновника династії Птолемеїв (з приводу проблематичності визначення року 
народження Птолемея Сотера див., н-д: <http://www.geocities.com/christopherjbennett/ptolemies/
ptolemy_i.htm>).
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Ю.М. Кочубей
“Альянс цИВІлІзАцІй” І роль сходознАВсТВА

Останнім часом у світових медіа 
з’явилася назва “Альянс цивіліза-

цій”. У наш час стало модним говорити 
про “цивілізації”, “цивілізаційний вибір”, 
“сутичку цивілізацій”, особливо після по-
яви у 1993 р. статті американського вчено-
го Р. Гантінґтона “Сутичка цивілізацій?”, 
де він досить чітко заявив, що наступне, 
ХХІ століття може стати століттям воєн 
не з економічних чи ідеологічних при-
чин, як було досі, а через протистояння 
цивілізацій, насамперед християнської і 
мусульманської. Він писав: “Я вважаю, 
що у світі, який народжується, головним 
джерелом конфліктів буде вже не ідеологія 
і не економіка... найважливіші конфлік-
ти у глобальній політиці відбуватимуться 
між націями та групами, що належать до 
різних цивілізацій. Зіткнення цивілізацій 
стане домінуючим фактором світової полі-
тики. Лінії розлому між цивілізаціями – це 
і є лінії майбутніх фронтів”1. Його “теорія” 
відбивала думки так званих неоконсерва-
торів США – групи політиків і політоло-
гів, а також зв’язаних з ними науковців зі 
сходознавчих центрів, котрі вважали, що 
настав час поставити “орієнталів”, насам-
перед мусульман, на місце, оскільки вони 
замахнулися на домінуючу роль США на 
Близькому і Середньому Сході, на шкоду 
американським національним інтересам. 

Після розвалу колоніальної системи 
в середині ХХ ст. західні держави вже не 
могли безперешкодно використовувати 
природні і людські ресурси ісламських 
країн, їхні території і шляхи сполучень. У 
хід пішла зброя, і людство стало свідком 
цілого ряду воєн. Все важче було знаходи-
ти виправдання для імперіалістичних екс-
педицій (згадаймо хоча б другу іракську 
війну). На жаль, політики Заходу почали 
використовувати релігійний фактор, зви-
нувачуючи ісламські країни в порушенні 
прав людини, в несприйнятті “універсаль-
них”, “загальновизнаних” цінностей захід-
ної цивілізації. Але хто і коли визначив, що 

вони “універсальні”: більша частина насе-
лення планети – ні мусульмани, ні індійці, 
ні китайці або японці у їхньому визначенні 
участі не брали.

Що стосується США, то атаки на іслам 
особливо посилилися після ісламської ре-
волюції в Ірані та ряду інших невдач аме-
риканської зовнішньої політики в регіоні 
Близького і Середнього Сходу. Неоконсер-
ватори, серед яких, крім Гантінґтона, слід 
назвати таких, як Бернард Льюїс (в першу 
чергу), Річард Перл, Даніель Пайпс та ін., 
і сьогодні спрямовують зовнішню політи-
ку США, підштовхуючи до застосування 
сили при вирішенні спірних питань, вибу-
довуючи “осі зла”.

Подібна політика не дає бажаних резуль-
татів, навпаки, ситуація в регіоні Близько-
го і Середнього Сходу загострюється, про 
що свідчать не тільки зони напруги чи кон-
фліктогенні зони, а й цілий ряд “гарячих 
точок”, де відбуваються збройні сутички, 
проливається кров. За прикладами далеко 
ходити не треба, це – Ірак, Афганістан, Со-
малі, Дарфур у Судані, та ж Палестина.

Загострення обстановки набирає таких 
масштабів і проявів, що, беручи до уваги 
наявність у світі запасів зброї масового 
знищення і перспективу її проліферації, а 
також розмаху тероризму, стає очевидною 
ймовірність переростання локальних кон-
фліктів і сутичок у новий Армагеддон. Це 
примушує тверезо мислячих і відповідаль-
них людей різних країн шукати виходу із 
ситуації, що склалася, шляхом реалізації 
мирних ініціатив. Мабуть, достатньо буде 
сказати, що західно-ісламське протистоян-
ня вже стало предметом консультацій між 
“сильними світу цього” в Давосі і приве-
ло до появи деяких ініціатив, наприклад 
2004 року було започатковано “Раду 100 
лідерів (С-100) « Діалог Захід – Ісламський 
світ»”, співголовами якої стали принцеса 
Лолуа аль-Фейсал аль-Сауд (Саудівська 
Аравія) і лорд Карі оф Кліфтон, колишній 
архієпископ Кантерберрійський (Велика 
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Британія). Серед своїх завдань це зібрання 
поважних персон передбачає, між іншим, 
і “поліпшення знань і розуміння між куль-
турами і цивілізаціями”2. Учасники ви-
пустили об’ємну доповідь – “Islam and the 
West: Annual Report on the State of Dialog. 
January 2008”. Думаю, що в такому середо-
вищі народилася, зокрема, й ідея “Альянсу 
цивілізацій”.

Ідею такого глобального проекту ви-
сунув у вересні 2004 р. на 59-й сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН глава уряду Іспанії 
Х.Л. Сапатеро. Метою проголошувалися 
ліквідація причини наростання міжна-
родного тероризму і сприяння стабілізації 
відносин між Заходом і Мусульманським 
світом. Ініціативу іспанського очільника 
уряду негайно підтримав прем’єр-міністр 
Туреччини Р. Ердоган. Як бачимо, ідею 
“Альянсу”, явно неспроста, висували 
представники країн, що належать одна до 
західного світу, а друга – хоча й побудо-
вана на принципах лаїцизму – до мусуль-
манського. “Альянс цивілізацій” 14 липня 
2005 р. офіційно підтримав Генеральний 
секретар ООН Пан Гін Мун, і з того часу 
ця ідея вважається ініціативою Генераль-
ного секретаря. Генеральна Асамблея 
ООН низкою своїх резолюцій схвалила цю 
ініціативу, серед них A/Res/60/1 “Наслід-
ки Світового саміту 2005 р.), A/Res/60/4 
(Глобальний порядок денний для діало-
гу цивілізацій). Резолюцією A/Res/60/288 
ЮНЕСКО заохочували “відігравати клю-
чову роль, зокрема і через міжрелігійний 
та внутрішньорелігійний діалог і діалог 
цивілізацій”3.

Генеральний секретар ООН створив 
Групу високого рівня, до складу якої уві-
йшли 20 визначних релігійних діячів, полі-
тиків та науковців, у тому числі колишній 
Генеральний директор ЮНЕСКО Ф. Ма-
йор, колишній президент ІРІ С.М. Хате-
мі, колишній міністр закордонних справ 
Франції Ю. Ведрін, архієпископ Д. Туту 
(Південна Африка), директор-засновник 
Центру мусульмансько-християнського 
порозуміння Джорджтаунського універ-
ситету, головний редактор Оксфордської 
енциклопедії мусульманського світу проф. 

Дж. Еспозіто (США). У нас, у видавництві 
„Основи”, вийшов переклад його книги 
“Ісламська загроза. Міф чи реальність?” 
(Львів: Кальварія, 2004)4. Всіх перера-
ховувати не будемо, але згадаємо, що від 
Російської Федерації членом Групи став 
керівник Центру арабських досліджень 
Інституту сходознавства РАН Віталій 
В’ячеславович Наумкін, професор, доктор 
наук, знавець Південної Аравії. Її завдан-
ням є аналізувати ситуацію та нейтралізу-
вати діяльність всіляких екстремістських 
груп, розробляти проекти різного роду 
колективних акцій для держав і громадян-
ського суспільства, міжнародних організа-
цій, а також підготувати програму дій для 
забезпечення стабільності в суспільстві, 
посилення взаємної поваги до спільних 
загальнолюдських цінностей серед різних 
народів, культур і цивілізацій. 

Багато держав висловили своє бажання 
співробітничати з Групою високого рівня 
і складають групу друзів “Альянсу циві-
лізацій”. До них належить і Україна. Для 
координації зусиль з виконання завдань 
“Альянсу” Генеральний секретар ООН 26 
квітня 2006 р. призначив колишнього пре-
зидента Португалії Ж. Сампайо своїм Ви-
соким представником з питань “Альянсу 
цивілізацій”.

13 листопада 2006 року Група висо-
кого рівня подала доповідь Організації 
Об’єднаних Націй, у якій виклала своє 
бачення ситуації з розвитком західно-
мусульманських відносин, запропонувала 
деякі загальнополітичні рекомендації щодо 
діяльності “Альянсу”, а також визначила 
чотири пріоритетні напрямки діяльності – 
такі як освіта, молодь, міграція, засоби ма-
сової інформації. Певну увагу члени Гру-
пи приділили ізраїльсько-палестинському 
конфліктові5.

У доповіді ясно зазначено, що причин 
нинішнього загострення стосунків між За-
ходом і світом ісламу не слід шукати в ре-
лігійній площині чи в історичному мину-
лому, що “коріння цього феномену лежить 
у подіях, які мали місце в дев’ятнадцятому 
і двадцятому століттях, починаючи з євро-
пейського імперіалізму, відповідно, появи 
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антиколоніальних рухів і спадщини проти-
стояння між ними”6.

У документі підкреслюється, що погля-
ди мусульман на західно-мусульманські 
стосунки формують такі явища, як “затяж-
ний” ізраїльсько-палестинський конфлікт, 
насильство в Афганістані і все жорстокі-
ший конфлікт в Іраку”7. Головним факто-
ром, що збільшує прірву між Заходом і 
мусульманами, автори доповіді вважають 
конфлікт у Палестині.

Пан Ж. Сампайо представив план імп-
лементації рекомендацій Групи високого 
рівня, а 15–16 січня 2008 р. в Мадриді від-
бувся перший щорічний Форум “Альян-
су”, в якому взяли участь 68 держав, ве-
лика кількість представників бізнесу та 
міжнародних організацій. Деякі арабські 
країни оголосили про свої донації на ре-
алізацію програм вирішення проблем без-
робіття серед молоді та програм розвитку 
ЗМІ. Зацікавлення діяльністю “Альянсу” 
виявив духовний лідер ісмаїлітів Ага-хан, 
який висловився за “плюралізм, культур-
не розмаїття та міжкультурний діалог”. 
Вже проведено ряд заходів, у тому числі 
й важливу міжнародну конференцію, орга-
нізовану Болгарією, під назвою «“Альянс 
цивілізацій” і відповідальність медіа в 
мультикультурних спільнотах» (18 квіт-
ня 2008 р.). Значення такого заходу важко 
переоцінити. На мою думку, питання від-
повідальності ЗМІ за розпалювання між-
етнічної і міжрелігійної ворожнечі давно 
має бути поставлене на порядку денному 
керівництва нашої держави. А то то тут, то 
там у ЗМІ вигулькують словечка на кшталт 
“ісламо-фашизм”, “ісламський Гітлер”, 
дещо такого ж штибу додали події в Пів-
денній Осетії.

Говорячи про загальну підтримку ідеї 
“Альянсу”, слід сказати і про те, що “в 
штики” її зустріли неоконсерватори у 
США та деякі діячі в Державі Ізраїль. До-
статньо почитати Backgrounder # 2009 відо-
мої установи консерваторів “The Heritage 
Foundation” від 22 лютого 2007 р.8 або 
сповнені скептицизму рядки статті колиш-
нього міністра закордонних справ Ізраїлю          
Ш. Бен-Амі “Альянс цивілізацій?”9.

Попри все те, що було зроблено під 
егідою “Альянсу”, проект не набув того 
розмаху, на який він, на нашу думку, за-
слуговує. Мабуть, слід мати на увазі й те, 
що думка про альянс різних релігій не те 
що не нова, а зовсім не нова. Ще в середні 
віки, після Хрестових походів, з’являлися 
люди, котрі намагалися вивчати Коран, 
щоб знайти в ньому думки, спільні з хрис-
тиянським віровченням (Ніколай Кузан-
ський, Іоанн із Сеговії), а у ХІХ ст. теж 
з’явилися вчені, зокрема у Франції, які 
шукали шляхів примирення релігій. Важ-
ливе значення мала діяльність вченого-
берберознавця, ревного католика віконта 
Шарля Ежена де Фуко (1858–1916), свя-
щеника і подвижника Церкви, якого Папа 
Римський 2005 року беатифікував як му-
ченика. Його послідовником був видат-
ний французький сходознавець Луї Мас-
сіньйон (1883–1962), котрий виступив за 
глибоке вивчення не тільки доктрини, а й 
життя мусульман, серед яких він на при-
кладі суфійства знайшов повноцінні, поді-
бні до християнських, прояви духовності, 
що не відповідало усталеним на Заході 
уявленням і стереотипам. Особливе місце 
стосункам між ісламом і християнством 
було приділено на Другому Ватикансько-
му соборі, його рішення привели до зміни 
тону спілкування між релігіями, і було за-
початковано ісламсько-католицький діа-
лог. Погляди Л. Массіньйона продовжу-
ють сповідувати і його учні. Найбільшого 
розголосу за останні десятиріччя у Фран-
ції та й в усьому світі набула ісламознавча 
діяльність такого непересічного вченого-
філософа, а в останні роки контроверсій-
ної політичної фігури, як Роже Ґароді (нар. 
1913 р.). У минулому він – визначний діяч 
КПФ, а 1968 року, як і багато інших євро-
пейських інтелектуалів, порвав з комуніс-
тами, заглибився в науку, прийняв іслам. В 
СРСР він був оголошений “ренегатом”. 

У цій статті ми хотіли б звернути ува-
гу на концепцію, викладену в його книзі, 
надрукованій у 1977 році, що називалася 
“За діалог цивілізацій” і мала підзаголо-
вок “Захід – це випадок” (L’Occident est 
un accident)10, в якій він доводив тезу про 
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те, що західна цивілізація є відхиленням 
розвитку людства від нормального шляху 
в бік бездуховності, матеріалізму й інди-
відуалізму, тоді як іслам пропонує інший 
шлях, що відповідає задумові Творця. 
Ґароді заявляв, що людство, аби зберег-
ти себе, мусить припинити політику кон-        
фронтації і розпочати глибокий діалог всіх 
світових цивілізацій. Щоб досягти цього, 
він вважає необхідним насамперед “від-
творити конвергенцію трьох духовних 
традицій “авраамічної” віри: іудейської, 
християнської, мусульманської11.

В рамках же ООН вперше ідею діалогу 
між цивілізаціями висунув у своєму висту-
пі під час 53-ї сесії ГА ООН президент Іс-
ламської Республіки Іран С.М. Хатемі: 21 
вересня 1998 р. він запропонував проголо-
сити 2001 рік Роком діалогу між цивіліза-
ціями, про що й була ухвалена відповідна 
резолюція. Але реалізація закладених у ній 
ідей йшла дуже повільно, що цілком зрозу-
міло, беручи до уваги стан стосунків між 
Іраном і США. Оскільки термін “діалог 
цивілізацій” весь час нагадував про Іран, 
тому, мабуть, і вирішили висунути наперед 
ідею “Альянсу цивілізацій”. Сам Сайед 
Мухаммед Хатемі на звістку про створен-
ня “Альянсу цивілізацій” прореагував по-
мудрому спокійно: 2 грудня 2005 р. він за-
явив, що ідея “Альянсу” відрізняється від 
його концепції “діалогу цивілізацій”, бо 
“альянс цивілізацій” не матиме сенсу без 
діалогу цивілізацій12.

Всякий діалог вимагає знайомства з 
предметом діалогу, тобто знання. Тут своє 
слово має сказати наука, в нашому ви-
падку – сходознавча. Ми знаємо, що аме-
риканський вчений палестинського по-
ходження Едвард В. Саїд (1935–2003) у 
своїй знаковій книзі “Орієнталізм” (перше 
англ. видання 1978 р., укр. переклад: Київ: 
Основи, 2001) піддав досить-таки гострій 
критиці всю західну науку про Схід за те, 
що вона нібито не тільки прямими пере-
кручуваннями фактів, а й самим дискур-
сом принижувала “орієнталів”, насампе-
ред арабів і мусульман, створювала їхній 
негативний образ і прокладала шляхи для 
колонізаторів. Погодитися з цим на сто 

відсотків неможливо, бо, крім заангажо-
ваних колоніальною владою вчених, були 
й ті, котрі з відкритою душею хотіли піз-
нати життя, історію, вірування і культурну 
спадщину народів Сходу, популяризували 
їхню духовну спадщину на Заході. Проте 
виступ Едварда В. Саїда приніс користь, 
бо він, по суті, започаткував постколоні-
альні студії, які відкрили багато нового в 
історії взаємин Заходу зі Сходом, багато 
що ми побачили в новому світлі. У цьому 
зв’язку варто згадати книгу американської 
дослідниці Еви М. Томпсон “Трубадури 
імперії. Російська література і колоніа-
лізм”13, у якій подано зовсім не подібне до 
відомого нам здавна прочитання багатьох 
із знайомих нам творів російської худож-
ньої літератури.

На нашу думку, сходознавство всіх кра-
їн повинно побачити в проекті “Альянс 
цивілізацій” великий виклик. Дослідники 
всіх дисциплін: арабісти, іраністи, тюрко-
логи, індологи, китаїсти і японісти, а також 
семітологи й ісламознавці і т.д. – повинні 
своїми працями збільшувати скарбницю 
знань народів один про одного, на Заході і 
на Сході. Бо й на Сході населення знає про 
життя європейців чи американців тільки з 
кінофільмів. Для українських сходознав-
ців потрібна консолідація сил на вирішен-
ня загальнонаціональних завдань: у нас і 
досі немає пристойних двомовних словни-
ків, ґрунтовних історій хоча б найважливі-
ших держав Сходу, історій літератур їхніх 
народів.

Наукова праця гуманітаріїв вимагає 
не тільки широкої ерудиції, знання дже-
рел і забутих публікацій, а й наукової 
об’єктивності і виваженості. Роль науки 
полягає у тому, щоб показати “іншого” на 
основі об’єктивного аналізу, без забобонів 
і стереотипів, і донести добуте таким чи-
ном знання через канали популяризації на-
укових знань до широкої громадськості. У 
своїх дослідженнях науковці повинні не-
сти правду про іслам, конфуціанство, буд-
дизм, інші релігії та вірування, не піддава-
тися ідеологічному тиску ні із Заходу, ні з 
Півночі: у них є свої задавнені порахунки і 
сучасні корисливі інтереси. А у нас немає 
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“Альянс цивілізацій” і роль сходознавства

колоніального шлейфа, і ми можемо спо-
кійно співробітничати з представниками 
колись поневолених народів.

“Альянс цивілізацій” – це великий між-
народний проект, і сходознавці України 
мають долучитися до його реалізації. Для 
цього наш уряд, зокрема МЗС, має зро-
бити необхідні офіційні кроки для нашої 
участі в наукових заходах “Альянсу”, що 
допомогло б розкрити потенціал нашої 
сходознавчої науки і залучити українських 
вчених до міжнародного наукового співро-
бітництва в галузі сходознавства. Ми має-

мо виступати з різного роду ініціативами 
з організації міжнародних конференцій, 
“круглих столів”, семінарів і самим брати 
участь у міжнародних заходах із пробле-
матики “Альянсу”. Такого роду діяльність, 
безперечно, матиме значення і для вирі-
шення питань міжетнічних і міжконфесій-
них стосунків у нашій державі.

На мою думку, проект “Альянс цивілі-
зацій” без активної участі в його реалізації 
вчених-гуманітаріїв всіх країн задихнеться 
в бюрократичних тенетах і на міжнародно-
му, і на національному рівні.
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Розташований в акваторії Японського 
(корейці називають його Східним) моря 
мікроскопічний за розмірами (загальною 
площею менше 0,2 км²) острівний архі-
пелаг Токто завжди славився екзотичною 
природою та щедротами навколишніх ак-
варесурсів. Загалом до складу архіпелагу 
входять 37 острівків, розташованих у ме-
жах 37°14′ північної широти і 131°52′ схід-
ної довготи, проте з усієї цієї сукупності 
рифових скель вулканічного походження 
лише два шматки суші за своїми розмірами 
насправді нагадують острови – це «Захід-
ний острів» 西島 (кор. Содо, яп. Нішіджі-
ма) і «Східний острів» 東島 (кор. Тондо, 
яп. Хіґашіджіма). Решта – лише оточені 
морськими водами скелі вулканічного по-
ходження, котрі й островами назвати важ-
ко – настільки вони маленькі й кам’янисто-
голі. Отож головним надбанням островів 
завжди вважалися унікальні квіткові по-
ляни морських хризантем і гніздов’я чор-
нохвостих чайок. Однак у другій половині 
XX ст. острови стали об’єктом посиленої 
уваги не лише з боку географів і біологів, 
а й військових та політиків, оскільки опи-
нилися в центрі територіальної суперечки 
двох сусідніх держав, взаємини між якими 
і так мають дуже непросту історію. Йдеть-
ся про південнокорейську республіку Те-
хан мінґук (від її материкового узбережжя 
до Токто 217 км) та Японську імперію (від-
стань від головного острова Японського 
архіпелагу Хоншю до Токто 250 км). Для 
цих двох країн навіть назва означеного ар-
хіпелагу звучить по-різному: якщо корейці 
іменують ці рифові острови «Відлюдни-
ми» (Токто – 獨島), то японці вперто на-
зивають їх «Бамбуковими» (Такешіма – 竹
島). Має власну географічну назву для цих 
скелястих уламків суші і Росія, на картах 
якої два найбільші острівці архіпелагу по-
значили як острови «Менелай» та «Олі-
вуца», бо саме так іменувалися корвети 
«під Андріївським стягом», що першими 

з російських кораблів відвідали архіпе-
лаг на початку XIX ст. Що ж до західних 
морських карт, то там їх узагалі охрестили 
«архіпелагом Ліанкур» за назвою одно-
йменного французького китобійного судна 
«Le Liancourt», екіпажу якого пощастило 
першим з європейців побачити на власні 
очі ці оточені морем скелі у 1849 р. 

Через свою віддаленість від континенту 
та крайню територіальну обмеженість ост-
рови Токто мало цікавили людей і протягом 
тисячоліть вважалися незаселеними. Ось 
чому жодних даних про їхню територіаль-
ну приналежність у стародавні часи немає. 
Однак на світанку Середньовіччя острови 
зацікавили морських рибалок як перева-
лочна база для короткого відпочинку й по-
повнення прісною водою. Тоді володарем 
далеких островів вважала себе заселена 
«простуватими й упертими»1 мешканцями 
острівна держава Усан, серцевиною якої 
був столичний острів Уллиндо. Адже, за 
даними середньовічних корейських хро-
ністів, означена держава контролювала усі 
навколишні острови Східного моря в раді-
усі 100 лі2, в коло яких, з точки зору корей-
ської сторони, потрапляли і рифи архіпела-
гу Токто. Щоправда, відносити аборигенів 
держави Усан до політико-етнічної катего-
рії власне корейців прямих підстав немає, 
однак у 512 р. ця мікроскопічна політич-
на одиниця була завойована могутнішим 
сусідом – південнокорейською державою 
Сілла. Дані про це містяться у знаменитих 
«Самґук саґі» («Історичних записах трьох 
держав») – найдавнішій (із тих, що збере-
глися) корейській чонса («династійній іс-
торії»), кодифікатором якої став тогочас-
ний прем’єр-міністр корьоського уряду 
Кім Бусік (1075–1151). 

Згідно з цим джерелом, завдання за-
хопити острівну державу Усан поставив 
перед своїми полководцями у 512 р. сіл-
ласький ван Кім Чідеро (посмертне ім’я 
Чіджин [500–514]). Виконати наказ воло-
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Територіальна приналежність архіпелагу Токто

даря взявся ічхан3 Лі Сабу (Ісабу), якого 
ван у нагороду одразу призначив кунджу 
(«губернатором») нової області Хасилла, 
котру ще тільки планувалося утворити на 
захоплених усанських територіях. А далі, 
якщо вірити хроністу, Лі Сабу наказав ви-
різати з деревини кілька десятків повно-
мірних зображень хижих левів, завантажив 
їх на кораблі і, показавши ці скульптури 
здалеку острів’янам, почав видавати їх за 
справжніх хижаків та пригрозив висади-
ти зграю страхітливих звірів на Уллиндо, 
якщо Усан не визнає панування над собою 
сілласців. Вожді аборигенів злякалися, що 
жахливі леви перенищать увесь їхній на-
род, і здалися на милість сілласців. Так з 
512 р. уся територія острівного вождівства 
Усан, включаючи архіпелаг Токто, фор-
мально увійшла до складу держави Сілла, 
котра через півтора століття (за царювання 
вана Мунму [661–681]) вперше в історії 
об’єднала в межах єдиного політичного 
організму увесь Корейський півострів, 
ставши фактичним пращуром феномену 
загальнокорейської державності. І хоча 
надалі династії і самі назви наступних за-
гальнокорейських держав неодноразово 
мінялися (Об’єднане Сілла, Корьо, Чосон, 
Техан), наявність постійної етнополітич-
ної та територіальної спадковості означе-
них держав як політичних організмів саме 
корейського народу не викликає жодних 
сумнівів. Усе це дає підстави і нинішньо-
му офіційному Сеулу розглядати острови 
Токто як невід’ємну частину своїх острів-
них територій, корейський суверенітет над 
якими, за версією Техан мінґук, не може 
викликати жодних сумнівів, оскільки має 
уже півторатисячолітню історію. 

Японська сторона має своє бачення 
проблеми. Офіційний Токіо вважає, що 
ознакою абсолютно доведеного державно-
го суверенітету над будь-якою острівною 
територією може вважатися лише факт 
стабільного стаціонарного перебування на 
теренах такого архіпелагу підданих тої чи 
іншої держави, якщо такі піддані живуть 
на цій території на постійній основі. Архі-
пелаг Токто де-факто залишався протягом 
століть незаселеною територією, а отже, за 

версією японської сторони, говорити про 
якусь незаперечну політико-територіальну 
приналежність таких островів до межі 
XIX–XX ст. не можна. Що ж до власних 
японських зазіхань на «Бамбукові остро-
ви» Такешіма, то офіційний Токіо починає 
їхній хронологічний відлік із XVI ст., коли, 
за словами японських політиків і науков-
ців, «надійний менеджмент» означених 
островів почали здійснювати рибальсько-
піратські корпорації «японських бандитів» 
вако (китайською мовою їх називали вукоу 
(倭寇), корейською – веку (倭寇 ), але зна-
чення усіх цих словосполучень було при-
близно однаковим: «японські бандити», 
«японські вороги», «японські загарбни-
ки»). Ці агресивні угруповання японських 
мореплавців, окрім вилову морепродуктів 
у навколишніх морях, займалися бандит-
ським промислом, спрямовуючи свою кри-
мінальну активність не лише проти корей-
ських та китайських купців і рибалок, а й 
проти прибережних районів навколишніх 
острівних та навіть приморських матери-
кових територій тогочасних Кореї, Китаю 
і навіть В’єтнаму. Достатньо зазначити, 
що окремі імена найзавзятіших японських 
піратів ХVI–XVII ст. (Охама Каґетака, Ші-
рахама Кенкі та ін.) потрапили навіть до 
офіційних материкових літописів. Відтоді 
вако включили Токто в обрій своїх пірат-
ських та рибальських інтересів, силою 
витісняючи звідти миролюбніших корей-
ських конкурентів. У відповідь корейська 
держава Чосон і навіть китайська імперія 
Мін неодноразово пред’являли претензії 
японській стороні і навіть намагалися при-
боркати японських піратів силовими мето-
дами, проте відчутних результатів озна-
чена активність офіційних органів влади 
не давала, і невловимі вако продовжували 
тероризувати навколишні приморські те-
рени. 

Певна пауза в територіальних супере-
чках навколо архіпелагу Токто настала 
в середині XVII ст., коли і Корея (держа-
ва Чосон), і Японія (де при формально-
церемоніальному збереженні в Кіото 
інституту імператорської династії «на-
щадків богині Сонця Аматерасу» був вста-
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новлений режим Едо-бакуфу – військово-
самурайської диктатури шьоґунів Токуґава 
зі столицею в Едо (нині Токіо)) перейшли 
у своїй зовнішній політиці до жорсткої 
самоізоляції, намагаючись у такий спо-
сіб врятуватися від агресивної колоніаль-
ної експансії західних країн. І лише після 
успішних модернізаційних реформ епохи 
Мейджі другої половини XIX ст. офіцій-
ний Токіо знову виказав інтерес до «Бам-
букових островів», оскільки їхнє стра-
тегічно важливе розташування в самому 
центрі Східного (Японського) моря дава-
ло можливість країні, що володіла Токто, 
контролювати всі навколишні трансоке-
анічні артерії. А для бідної на природні 
копалини Японії питання контролю над 
морськими шляхами підвозу сировини 
було тоді воістину питанням виживання, 
бо без надійного забезпечення сировиною 
будь-які проекти успішної модернізації, 
індустріалізації та мілітаризації Японської 
імперії на шляху до здобуття нею стату-
су «великої держави» були приречені на 
провал. Саме тому, нав’язавши Чосону у 
1876 р. нерівноправний кабальний Канх-
вадоський «Договір про мир і дружбу», а 
потім перемігши у двох послідовних ві-
йнах найближчих регіональних конкурен-
тів (Маньчжуро-китайську імперію Цин 
у Японо-китайській війні 1894–1895 рр. і 
Російську імперію у Російсько-японській 
війні 1904–1905 рр.), Токіо одразу вирішив 
перебрати під свій контроль «Бамбукові 
острови». 

Уже в 1878 р. японський уряд видав 
інструкцію про бажаність «інкорпорації 
Токто» до складу Японської імперії, хоча 
й визнавав, що на сьогодні «стосовно Та-
кешіма й сусідніх з ними островів треба 
пам’ятати, що наша країна не може цього 
зробити». Проте результативність реформ 
Мейджі й воєнні перемоги над Цинами 
змінили настрої в Токіо. Тогочасна Корей-
ська імперія Техан пробувала чинити мля-
вий опір японській експансії. Офіційний 
Сеул навіть запровадив у 1900 р. на остро-
вах Уллиндо й Сокто (Токто) воєнний стан, 
про що повідомляв спеціальний декрет 
№ 41 Корейського імператорського уряду, 

однак реальних сил протистояти агресив-
ному сусіду у Кореї початку XX ст. не було, 
а жодна з «великих держав» конфліктува-
ти з мілітаризованою до краю Японською 
імперією через «якісь богом забуті корей-
ські скелі» не наважилася. Тому 17 листів 
до лідерів іноземних держав, які написав 
26-й представник чосонської династії Лі – 
корейський імператор [1864/1897–1907] 
Коджон4, так і залишилися без відповіді. 
А тут ще голова гідрографічної служби 
японського флоту адмірал Кімоцукі Кенко, 
готуючи карти морських акваторій, у яких 
розгорталася кривава драма Російсько-
японської війни 1904–1905 рр., раптом 
«з’ясував», що острови Токто не мають ле-
гітимного господаря і тому Японія має на 
них більше прав, аніж Корея. Саме в такій 
геополітичній ситуації Токіо спочатку за-
явив про утвердження з 22 лютого 1905 р. 
свого одноосібного суверенітету над ост-
ровами Такешіма (мотивуючи це тим, що 
острови, мовляв, нічийні, бо незаселені)5, 
потім про встановлення із 17.XI.1905 р. 
японського протекторату над Кореєю («До-
говір року Ильса6»), а в 1910 р. завершив 
колонізацію Кореї її повною анексією. 

До речі, саме тоді за наполяганням офі-
ційного Токіо істотних змін зазнала не 
лише політична, а й водна географія ре-
гіону: море, яке корейці завжди іменува-
ли Східним, тепер з усіх боків виявилось 
оточеним володіннями Японської імперії, і 
тому в тому ж 1910 р. переможці показово 
перейменували його на Японське море, що 
було визнано світовою картографією під 
час тотальної географічної лімітації морів 
і океанів, яка проводилася під егідою Ліги 
Націй у 1928 р. З тих часів на більшості 
географічних карт це море так і ймену-
ють Японським, хоч і вже давно немає тої 
колоніальної Японської імперії. І лише 
на географічних мапах, що друкуються у 
двох корейських державах, цьому теплому 
морю повернули його історичну назву – 
Східне. 

Таким чином, у результаті низки ак-
тів неприхованої імперіалістичної агресії 
«Бамбукові острови» були проголошені 
винятково японською територією й адмі-
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Територіальна приналежність архіпелагу Токто

ністративно віднесені до японської пре-
фектури Шімане. Звичайно, говорити про 
якусь міжнародно-правову легітимність та-
ких територіальних геополітичних пертур-
бацій не доводиться, проте здійснювалося 
це в канонах тогочасних засад колоніаль-
ного поділу світу, а отже, нікого на початку 
XX ст. не дивувало і не насторожувало. І 
лише корейський уряд у вигнанні (пере-
бував у Шанхаї), очолюваний прем’єр-
міністром Лі Донніоном (1869–1940), пе-
ріодично нагадував світовій громадськості 
про незаконність японської окупації ост-
ровів Ліанкур. А щоб світ не забував про 
існування корейської ідеї державної окре-
мішності, корейські патріоти продовжува-
ли турбувати колонізаторів-окупантів то 
індивідуальними терактами (найбільшо-
го галасу наробило убивство в 1909 р. на 
Харбінському вокзалі корейським патрі-
отом Ан Джунґином японського генерал-
губернатора Кореї Іто Хіробумі), то обме-
женими військовими операціями. 

Яскравим прикладом останнього став 
організований бойовий рейд підрозділів 
Корейської армії опору під командуванням 
Кім Хваджіна й Хон Бомто та здійснений 
ними розгром у жовтні 1920 р. цілої япон-
ської бригади в битві біля Чонсаль-рі. 

Людству знадобилися дві світові війни 
з десятками мільйонів жертв, щоб усвідо-
мити згубність міжнародно-правового ні-
гілізму, отож цілком природно, що лише в 
розпалі Другої світової війни лідери анти-
гітлерівської коаліції наважилися нарешті 
«побачити» агресивно-мілітаристську не-
справедливість японських імперіалістич-
них загарбань. Результатом такого «усві-
домлення» стала ціла низка прийнятих 
союзниками міжнародно-правових актів, 
спрямованих на те, щоб спільно покарати 
Японію за всі попередні агресивні акції 
проти інших держав, аж до її цілковитої 
капітуляції з примусовим вилученням у 
Токіо всіх «незаконно» захоплених у ми-
нулому територій. Вперше проблема вия-
вила себе на Каїрській конференції 1943 р. 
у спільному комюніке від 1.XII.1943, під-
писаному прем’єр-міністром Великої 
Британії (В. Черчіллем) та президента-

ми США (Ф.Д. Рузвельтом) і Китайської 
республіки (Чан Кайши7). У ньому, зо-
крема, констатувалося спільне прагнення 
держав-підписантів звільнити Корею від 
японського колоніального ярма, повернув-
ши їй «у відповідний час свободу і неза-
лежність», до того ж влада Токіо при цьо-
му «мала бути ліквідована на всіх терито-
ріях, котрі вона (Японія) захопила силою 
та пожадливістю». Ще жорсткішою стала 
позиція союзних держав, оприлюднена у 
Потсдамській декларації від 26.VII.19458. 
За її ультимативними умовами від Японії 
вимагали «обмежити її територіальний 
суверенітет островами Хоншю, Хоккайдо, 
Кюшю, Шікоку й тими меншими за роз-
міром островами, що їх визначимо ми»9 
(тобто союзні держави-підписанти). 

Поразки на всіх фронтах і атомні бом-
бардування серпня 1945 р. примусили 
Японію прийняти умови Потсдамської де-
кларації, а отже, за умовами Акта про капі-
туляцію Японії від 2.IX.1945 питання про 
територіальну приналежність усіх малих 
островів колишньої Японської імперії (в 
тому числі архіпелагу Токто) мали вирішу-
вати союзні держави-переможці. Що вони 
спочатку спільно і зробили, коли 29 січня 
1946 р. від імені всіх держав-переможців 
головнокомандувач союзних окупацій-
них військ у Японії американський гене-
рал Д. Мак-Артур видав інструктивний 
наказ для Імператорського уряду Японії 
SCAPIN10 № 677 щодо територіальних 
меж повоєнної Японії. У наказі, зокрема, 
зазначалося, що зі складу Японських ост-
ровів однозначно «вилучаються острів 
Уцурьо (Уллин), скелясті рифи Ліанкур 
(острів Таке11) та острів Квельпарт (Сай-
шю, або Чеджу)»12. І хоча відновленої ко-
рейської держави в 1946 р. ще не існувало, 
враховуючи дипломатичні й історичні пре-
цеденти, за своїм духом означена інструк-
ція явно визнавала корейську приналеж-
ність Токто, оскільки жодна інша держава 
(окрім Японії та Кореї) не лише ніколи в 
минулому не володіла архіпелагом Токто, 
а й ніколи не претендувала на ці скеляс-
ті уламки острівної суші посеред Східно-
го (Японського) моря. То й не дивно, що, 
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коли в 1948 р. на політичній карті світу 
з’явилася південнокорейська Республіка 
Техан, вона одразу взяла архіпелаг Токто 
під власний контроль, не викликавши при 
цьому жодних заперечень з боку США 
та інших союзних держав. Проте уже в 
найближчі роки Сполучені Штати поча-
ли показово відходити від своєї минулої 
однозначності в цьому питанні, що стало 
результатом драматичних геополітичних 
катаклізмів, які пережив Далекий Схід в 
умовах глобальних жахів і тотальної недо-
віри «холодної війни». 

Що змусило адміністрацію Білого дому 
так радикально переглянути свої попередні 
зобов’язання? Щоб відповісти на це запи-
тання, варто пригадати весь комплекс по-
дій, що відбулися у Далекосхідному регіоні 
на межі 1940–50-х років. У 1948 р. Корей-
ський півострів був офіційно поділений на 
дві держави: прокомуністичну північноко-
рейську Народно-Демократичну Республі-
ку Чосон, керовану ставлеником Кремля 
Кім Ірсеном, та прозахідну південнокорей-
ську Республіку Техан, керовану ставлени-
ком США Лі Синманом. У Китаї перемогу 
у тривалій громадянській війні між кому-
ністами й націоналістами святкували ке-
ровані «вірним сталінцем» Мао Цзедуном 
комуністи, після чого 1.X.1949 р. в Пекіні 
було проголошено утворення прокомуніс-
тичної Китайської Народної Республіки, а 
залишки ґоміньданівців лише завдяки за-
ступництву США змогли в 1950 р. осісти 
на Тайвані, де під управлінням президента 
Чан Кайши продовжували іменувати себе 
Китайською Республікою. Явно безрезуль-
татними виглядали спроби офіційного Па-
рижа поновити своє колоніальне пануван-
ня в Індокитаї, в боротьбі з яким міцніла 
ще одна прокомуністична держава регі-
ону – Демократична Республіка В’єтнам, 
керована випускником московської школи 
Комінтерну, лідером місцевих комуністів 
Хо Шиміном. І хоча на півдні В’єтнаму 
Франція і США теж намагалися, як і в Ко-
реї, утвердити антикомуністичний режим, 
ускладнена кількома зарубіжними інтер-
венціями громадянська війна, що тривала 
у В’єтнамі до 1975 р., завершилася, як і 

в Китаї, перемогою місцевих комуністів. 
Нарешті, в 1950 р. спалахнула ще одна ві-
йна – Корейська. 

Фронтальна наступальна операція ко-
муністичної північнокорейської армії, 
спланована і розроблена радянськими вій-
ськовими інструкторами (навіть її план 
був складений російською мовою10), по-
чалася 25 червня 1950 р. блискавичними 
перемогами кімірсенівців, котрі вже за 
три дні оволоділи Сеулом, а за тиждень 
ледь не скинули рештки південнокорей-
ських армій у море. Втручання США, які 
під прапором ООН направили на півострів 
свої війська під командуванням все того 
ж генерала Д. Мак-Артура та мобілізува-
ли на війну армії ще 15 країн-союзників, 
врятувало режим Лі Синмана, а в жовтні 
1950 р. уже північнокорейську армію че-
кала цілковита воєнна катастрофа. Тоді в 
ситуацію втрутився комуністичний Китай, 
який кинув у цю криваву м’ясорубку міль-
йонну армію «добровольців», очолюваних 
маршалом Пен Дехуаєм. Комуністичні вій-
ська відбили на початку 1950 р. Сеул, який 
знову звільнили від них у березні того ж 
року. І лише в липні 1951 р. бої на фронтах 
затихли, стабілізувавши фронт на тій са-
мій 38-й паралелі, з якої почалася трагічна 
міжкорейська війна. 

За спиною комуністичних Кореї і Ки-
таю стояв сталінський СРСР, який на той 
момент уже володів атомною зброєю та 
активно працював над створенням вод-
невої. В такій ситуації жоден військовий 
аналітик не давав гарантій, що Південна 
Корея, навіть за допомоги США та їхніх 
союзників, зможе вистояти перед експан-
сією комунізму, який явно домінував на 
всіх материкових теренах Східної Азії. А 
якщо впаде Республіка Техан (що військо-
ві аналітики Заходу тоді не виключали), 
то і стратегічно важливі острови Токто 
потраплять під контроль комуністичного 
блоку. Саме в таких непростих геополітич-
них умовах сталася цілком прогнозована 
ерозія зовнішньополітичних пріоритетів 
США на Далекому Сході у бік максималь-
ної підтримки однозначно підконтрольної 
американським окупаційним силам Япо-
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нії, а не Південної Кореї, існування якої 
явно висіло в тих умовах на волоску. Ось 
де треба шукати головний ключ до нової 
хвилі територіальних суперечок між Япо-
нією і Кореєю з приводу прав на архіпелаг 
Ліанкур. 

Стурбованість США комуністичними 
перспективами регіону швидко далася 
взнаки, і вже у 1951 р. Вашингтон вирішив 
активізувати процес повернення держав-
ного суверенітету Японії при умові пере-
творення цієї острівної країни на надій-
ного і прогнозованого союзника Заходу в 
питанні спротиву «експансії світового ко-
мунізму». Результатом такої кардинальної 
зовнішньополітичної еволюції стала ініці-
йована США й Великою Британією Сан-
Франциська мирна конференція 1951 р. 
задля повоєнного врегулювання ситуації з 
Японією. Конференція, в якій взяли участь 
понад півсотні держав, завершилася під-
писанням 8.VIII.1951 повномасштабного 
мирного договору між Японією і біль-
шістю воюючих проти неї у Другій світо-
вій війні держав, за яким Японія в обмін 
на відновлення державного суверенітету 
та перспективу вступу до ООН визнавала 
незалежність Кореї, відмовлялася від усіх 
своїх колишніх колоній і підмандатних 
територій, погоджувалась на перебування 
на її території американських військ «на 
невизначений термін», підписала із США 
Договір безпеки і визнала багато чого ін-
шого. Але звернемо увагу на те, як Сан-
Франциський мирний договір підійшов до 
територіальних японо-корейських супере-
чок. Стаття 2 Договору (пункт а): «Японія 
визнає незалежність Кореї і відмовляється 
від усіх прав, позовів і претензій до Кореї, 
включаючи острови Квельпарт (Чеджу-
до), Порт-Гамільтон (Комундо) і Даґелет 
(Уллиндо)». Як бачимо, питання про при-
належність стратегічно важливих з огляду 
на контроль над водами і морськими кому-
нікаціями Японського моря островів Токто 
документ прямо не визначає – і це цілком 
прогнозовано з огляду на зазначені вище 
побоювання США щодо долі Республіки 
Техан взагалі. Але чи означає це, що до-
говір передає архіпелаг «Відлюдних ост-

ровів» Японії і вони мають відтепер знову 
стати «Бамбуковими»? Однозначної офі-
ційної відповіді на це пряме запитання ніх-
то південнокорейській стороні тоді не дав. 
Однак на прохання корейської дипломатії 
доповнити пункт 2 Сан-Франциського до-
говору згадкою про острови Токто (Ліан-
кур) та визнанням корейської юрисдикції 
над цим архіпелагом заступник держав-
ного секретаря США з питань Далекого 
Сходу Девід Дін Раск відповів південноко-
рейському послу в США Юй Чан’яну від-
мовою. В його офіційному листі до посла 
від 9 серпня 1951 р. зазначалося, що «Уряд 
Сполучених Штатів просить вибачення за 
те, що не може погодитись на запропоно-
вану правку [стосовно Токто]... Що стосу-
ється островів Токто, інакше відомих як 
Такешіма, або рифи Ліанкур, ці зазвичай 
незаселені скелі, за нашою інформацією, 
приблизно з 1905 р. перебували під япон-
ською юрисдикцією у складі префектури 
Шімане як складова острівного архіпелагу 
Окі. Ми не маємо даних про те, щоб ко-
лись раніше Корея проголошувала свої ви-
моги на цей острів». 

І тоді, в 1952 р., президент Республіки 
Техан Лі Синман вирішив діяти на випе-
редження, оприлюднивши 18 січня офіцій-
ну «Заяву про суверенітет над сусідніми 
морями», згідно з якою проголосив утвер-
дження юридичного морського кордону 
між Кореєю і Японією. В Кореї лінію цьо-
го кордону офіційно назвали Лінією Миру, 
а за межами Кореї її традиційно іменують 
Лінією Лі Синмана. Відповідно до такого 
розподілу морських територій Східного 
(Японського) моря острови Токто опиняли-
ся на північно-західній корейській стороні 
від лінії, що одразу було розкритиковано 
і названо нелегітимним японською сторо-
ною. В цьому Японію підтримали навіть 
США, рекомендуючи своїм далекосхід-
ним союзникам вирішити територіальну 
суперечку в Гаазькому міжнародному суді 
ООН, проте Сеул виявив твердість у від-
стоюванні своїх територіальних інтересів 
і ні на які звернення в міжнародні суди не 
погодився. І неодноразові американські 
висловлювання про «односторонню не-
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легітимність» лінії Лі Синмана та про те, 
що за умовами Сан-Франциського мирно-
го договору «скелі Ліанкур» є японською 
територією (так доповідав у 1954 р. пре-
зиденту Д. Ейзенхауеру командувач дис-
локованої в Кореї 8-ї американської армії 
генерал Джеймс ван Фліт), не переконали 
Республіку Техан у необхідності змінити 
свою точку зору на проблему. 

Вагомий внесок у затягування складно-
го вузла японо-корейського територіально-
го диспуту зробив американський генерал 
Д. Мак-Артур, який, будучи главою окупа-
ційних американських сил у Японії, ще 16 
вересня 1947 р. наказав (SCAPIN 1778) ор-
ганізувати на Токто14 тренувальний полігон 
для американських ВПС15, а потім, під час 
Корейської війни, ще й офіційно дозволив 
у 1952 р. японським кораблям рибалити 
у водах навколо Токто. В тому ж 1952 р. 
американські ВПС знову кілька разів бом-
бардували у вересні – жовтні район Ток-
то, від чого регулярно страждали невинні 
корейські громадяни. Відтоді офіційний 
Токіо почав розглядати такі дії американ-
ської сторони як визнання Сполученими 
Штатами японської юрисдикції над остро-
вами спірного архіпелагу. І лише жорсткі 
протести південнокорейської сторони, вій-
ська якої на той момент пліч-о-пліч з аме-
риканцями стримували комуністичні армії 
на 38-й паралелі, змусили США поступо-
во відмовитись від планів по перетворен-
ню Токто на американську військову базу 
з японською «риболовецькою» участю. 
Більше того, на островах таки був розмі-
щений хай мізерний (до півсотні), проте 
формально дуже важливий загін південно-
корейських службовців воєнізованої полі-
ції, котрі мали позмінно нести тут службу 
вахтовим методом, наочно демонструючи 
готовність Сеула захищати Токто від будь-
кого як свої корінні володіння. 

Одним із пріоритетних завдань силової 
присутності на островах Сеул зробив чіт-
кий контроль над 12-мильною зоною своїх 
державно-економічних інтересів у мор-
ській акваторії навколо Токто, звідки ко-
рейські ВМС наполегливо виганяли незва-
них японських «рибалок». Відтоді спроби 

японських суден демонстративно не ви-
знавати японсько-корейський морський 
кордон у форматі Лінії Лі Синмана жор-
стко каралися південнокорейськими ВМС 
(4 лютого 1952 р. в перестрілці загинув 
капітан японського риболовного корабля 
«Дай-ічі Дайхоумару» Сето Джюджіро, а 
12 липня 1953 р. корейські прикордонники 
обстріляли навіть патрульний катер япон-
ських ВМС, який намагався в такий спосіб 
«прощупати» готовність Південної Кореї 
до останньої можливості захищати Токто). 
Протягом кількох наступних років у резуль-
таті цих силових акцій, у яких постражда-
ли 44 японських моряки, було затримано 
328 японських суден та інтерновано 3929 
японських підданих. Лише шляхом таких 
жорстких акцій корейці врешті-решт «від-
учили» японських «рибалок» порушувати 
заявлену Лі Синманом лінію кордону і за-
ходити в район Токто. 

Відтоді адміністрація Сполучених 
Штатів повірила в життєздатність Респу-
бліки Техан і зайняла показово нейтральну 
позицію в питанні територіальної японо-
корейської суперечки з приводу островів. 

По завершенні Корейської війни 1950–
1953 рр. уряд Японії спробував втягнути 
Південну Корею в обговорення «проблеми 
островів» пропозицією передати означену 
справу на розгляд Гаазького міжнарод-
ного суду ООН, проте Сеул категорично 
відхиляє усі такі пропозиції (надходили 
з Токіо у вересні 1954 р., березні 1962 р. 
та на початку 2007 р.). А тут ще геологи 
пообіцяли знайти на навколишньому мор-
ському шельфі родовища природного газу, 
що ще більше посилило цінність островів 
для дуже бідних на цю сировину Кореї і 
Японії. Тому в 1970-х роках, щоб остаточ-
но утвердити статус Токто як островів, а 
не просто морських рифів, на «Відлюдних 
островах» за державним розпорядженням 
із Сеула були висаджені дерева, наявність 
яких на острові за усіма міжнародними 
морськими законами остаточно робить 
такий клаптик суші юридично островом 
з відповідними правовими наслідками 
стосовно суверенітету господаря острова 
щодо навколишнього морського шельфу.
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З тих пір проблема Токто перейшла у 
статус замороженого територіального кон-
флікту, причому Республіка Техан показо-
во заперечує при цьому сам факт існуван-
ня такої територіальної проблеми, в той 
час як Японія вважає проблему існуючою 
та пропонує обговорити її у міжнародних 
судових інстанціях. А щоб аргументація 
офіційного Токіо у цьому територіальному 
диспуті виглядала соліднішою, у 2005 р. 
адміністрація японської префектури Ші-
мане (в підпорядкуванні якої острови Лі-
анкур перебували протягом 1905–1945 ро-
ків) проголосила 22 лютого регіональною 
пам’ятною датою – «днем Такешіми», 
оскільки саме 22 лютого 1905 р. Япон-
ська імперія вперше офіційно приєднала 
«Бамбукові острови» до своїх володінь. 
Так своєрідно офіційний Токіо відзначив 
100-річчя «японізації» означеного архіпе-
лагу. Південна Корея, зі свого боку, оголо-
сила в 1982 р. острови Токто екологічним 
заповідником, заборонивши в районі ар-
хіпелагу будь-які види рибальських про-
мислів. Потім почала організовувати на 
Токто туристичні тури для корейських 
громадян (зараз щороку острови відвідує 
по півтори тисячі корейських туристів). 
Справа дійшла до того, що у квітні 2006 р. 
офіційну підтримку в питанні корейського 
суверенітету над островами Токто Респу-
бліка Техан отримала від свого одвічного 
конкурента – північнокорейської Народно-
Демократичної Республіки Чосон, дипло-
мати якої ясно дали зрозуміти, що офіцій-
ний Пхеньян вважає острови корейськими, 
а в разі «підготовки японцями нової агресії 
проти Кореї» – озброєна ракетами серед-
нього радіусу дії Північна Корея, яка до 
того ж претендує на статус ядерної держа-
ви, не залишиться осторонь. 

Останнім проявом конфлікту був скан-
дал з дозволом японського міністерства 
освіти на внесення до підручників з гео-
графії та історії згадок про існування те-
риторіальної японсько-корейської про-
блеми з приводу островів, який стався у 
липні 2008 р. Дорекомендувалися до того, 
що дозволили характеризувати острови як 
«японську територію, незаконно окупова-

ну Кореєю». У відповідь південнокорей-
ська сторона уже в липні 2008 р. прове-
ла в районі Токто масштабні маневри, на 
яких війська Республіки Техан навчалися 
«давати відсіч вторгненню кораблів ймо-
вірного супротивника». Паралельно Сеул 
скасував понад сотню спільних японсько-
корейських дипломатичних, наукових, 
культурних і спортивних заходів, а сам 
архіпелаг показово відвідав південноко-
рейський прем’єр-міністр Хан Синсу під 
гаслом «Токто належить Кореї». Апогеєм 
вуличних антияпонських виступів стала 
проведена кількома десятками національ-
но свідомих сеульців піар-акція: купка 
«стихійних» демонстрантів прилюдно за-
била перед японським посольством двох 
зелених фазанів, які вважаються одним із 
символів Японії. 

Варто підкреслити, що, враховуючи 
увесь комплекс історичних, юридичних і 
міжнародно-правових аргументів, Півден-
на Корея має явно більше від Японії під-
став вважати острови Токто своїми, про-
те обговорювати це питання з Японією в 
Гаазькому міжнародному суді ООН Сеул 
категорично відмовляється, вважаючи, 
що обговорювати просто нема що. А як 
остаточний аргумент згадує про політи-
ку подвійних стандартів, яку практикує в 
територіальних суперечках японська ди-
пломатія. Мовляв, суперечки щодо при-
належності островів існують у Японії не 
лише з Кореєю, а й з Російською Федера-
цією, Китайською Народною Республікою 
і навіть з Китайською Республікою (тобто 
Тайванем). Зокрема, територіальне непо-
розуміння з Китаєм у Японії точиться на-
вколо островів Сенкаку (китайці іменують 
їх Дяоюйтай), але в ситуації, коли де-факто 
острови контролює Японія, вести будь-які 
переговори або навіть здійснювати кон-
сультації з цього питання офіційний Токіо 
чи то з Пекіном, чи то з Тайбеєм катего-
рично відмовляється. Не погодився Токіо 
і з тим, щоб передати означене питання у 
Міжнародний суд ООН, а отже, за логікою 
південнокорейської сторони, якщо Японія 
не погоджується на розгляд в міжнарод-
них судових інстанціях своїх територіаль-



Східний світ №1 2009 71

В.А. Рубель

них непорозумінь з китайською стороною, 
чому там мають обговорюватися питання 
корейсько-японських територіальних су-
перечок? Ця позиція офіційного Сеула є 
принциповою і заслуговує на повагу. Тим 
більше цей досвід дипломатичного відсто-
ювання територіальних інтересів країни 

має бути корисним для України, у якої в 
самої є аналогічні суперечки з Румунією 
стосовно статусу чорноморського остро-
ва Зміїний та навколишнього шельфу, на 
якому також небезпідставно шукають по-
клади цінних вуглеводневих сировинних 
сполук. 

1  Ким Бусик. Самгук саги: В 3 т. Т. 1. Летописи Сила / Изд. текста, пер., вступит. ст. и коммент. 
М.Н. Пака. Москва, 2001. С. 128.

2   100 лі приблизно дорівнює 50 км. 
3   У державно-бюрократичній ієрархії Сілла ічхан – це службовець дуже високого другого 

ступеня, вище якого стояли тільки службовці першого та виняткового рангів. 
4   Коджон скаржився на нахабність японських агресорів і благав підтримки від урядів США, 

Росії, Німеччини, Франції, Австро-Угорщини, Бельгії і навіть Маньчжуро-Китайської імперії 
Цин. Однак уся зазначена переписка так і залишилася односторонніми проханнями про допо-
могу без належної реакції з боку великих держав. 

5   Адміністративно острови Такешіма були віднесені до японської префектури Шімане, про 
що 24 лютого 1905 р. в японській урядовій газеті «Сан’ін-шімбун» було оприлюднене офіційне 
урядове повідомлення. 

6   Договір про запровадження японського протекторату над Кореєю був нав’язаний Кореї в 
1905 році, котрий у системі традиційного циклічного корейського календаря був 42-м роком чер-
гового 60-річного циклу й іменувався «роком блакитної дерев’яної змії» – по-корейськи ильса. 
Звідси назва цього сумнозвісного для Кореї договору. 

7   У тексті Каїрської декларації Чан Кайши фігурує чомусь не у статусі президента Китай-
ської Республіки, а іменується лише за своїм військовим званням генералісимусом. 

8   У початковому форматі Потсдамська декларація формально була підготовлена і представ-
лена від імені президентів США (Г. Трумена) і Китаю (Чан Кайши) та прем’єра Великої Британії 
(В. Черчілля), однак у момент вступу в антияпонську війну 8.VIII.1945 до неї приєднався сталін-
ський СРСР, про що було оголошено у спеціальній урядовій Заяві Раднаркому СРСР. 

9   Пункт 8 Декларації. 
10   SCAPIN – Supreme Commander for the Allied Powers Instruction. 
11   Словосполучення «острів Таке» японською мовою звучить як Такешіма. 
12   SCAPIN 677: параграф 3.
13  Фотокопія означеного плану, що іменується «План первого удара КНА» (тобто комуністич-

ної Корейської Народної Армії), розміщена в експозиції Військового меморіалу Кореї в Сеулі у 
залі «Корейська війна». 

14   У наказі SCAPIN 1778 архіпелаг Токто показово іменується не корейською назвою Токто, 
а європейською Ліанкур та японською Такешіма. 

15   Під час кількох таких «навчально-бойових» американських бомбардувань островів Ліан-
кур кінця 1940-х років було потоплено кілька десятків дрібних корейських суден і загинуло до 
сотні корейських громадян. Тому в 1951 р. (наказ від 6 липня) під тиском Південної Кореї амери-
канці погодилися надалі попереджати мешканців регіону про заплановані бомбові навчання за 15 
днів до їхнього початку (SCAPIN 2160: параграф 4).
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Часть 1 

Предметом настоящего рассмотре-
ния будет способ построения ил-

люстраций (виньеток) 42-й главы древ-
неегипетского религиозно-заупокойного 
сборника r.w nw prt m hrw / «Изречений о 
выходе в день», сегодня более известного 
как Книга Мертвых, в эпоху самой ранней 
его т.н. «фиванской редакции».

Текст 42-й главы Книги Мертвых (да-
лее: BD) неоднократно изучался (библи-
ографию см.: [Gülden, Munro 1998, 100–
101]) и переводился [Barguet 1967, 84–86; 
Faulkner 2001, 62; Allen 1960, 124–128; 
Allen 1974, 48–49; Hornung 2004, 113–118]. 
Его титульное заглавие очень примечательно:  

r n xsf Sa.t (irj.t)2 m Nnj-nsw – «Изречение 
о том, как избежать резни (происходящей) 
в Гераклеополе (Nnj-nsw)» [Naville 1886: 
I, Taf. LVI; II, 113], т.е., наряду с другими 
важными главами – 15-й, 17-й, 125-й и 
175-й, – где упоминается этот город, вре-
мя формирования этого изречения может 
быть отнесено к Первому переходному 

периоду – правлению IX–X династий (ге-
раклеопольского «Дома Хети», ок. 2170 –  
ок. 2020 гг. до н.э.) [Lesko 2006, 67–68]3. 

Если текст BD 42 неоднократно перево-
дился на основные европейские языки, то 
иллюстративная составляющая этой главы 
крайне редко специально рассматривалась 
египтологами4 [Naville 1886a, 133–134; 
Munro 1987, 168–172; Milde 1991, 224–226; 
Hornung 2004, 442–443], что делает обра-
щение к ней весьма актуальным.

Прежде всего, представим свод источ-
ников Нового царства (XVIII–XX дин., 
1550–1070/69 гг. до н.э.) (см.: [Munro 1987, 
168–172, 265, 338]) – Третьего переход-
ного периода (XXI–XXIV дин., 1070/69–
714 гг. до н.э.) (см.: [Munro 2001а, 30] (свод 
неполный)), содержащих BD 42. В настоя-
щее время автору известно 43 таких свит-
ка (в ряде случаев их части сберегаются в 
разных музейных собраниях), из них – 27 
иллюстрированы. Кроме того, BD 42 встре-
чается на росписи 3 фиванских гробниц 
(ТТ 6, 158, 359) [Saleh 1984, 27], а также 
двух царских заупокойно-храмовых комп-

Н.А. Тарасенко
ТрАдИцИя ИллюсТрИроВАнИя 42-й глАВы дреВне-

егИПеТсКой  КнИгИ мерТВых В ноВом цАрсТВе 
(К ТИПологИИ ВИньеТоК)1 

Рис. 1
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лексов: Хатшепсут (всего 9 первых отож-
дествлений) (XVIII дин., 1479–1458/57 гг. 
до н.э.) в Дейр эль-Бахри (рис. 1) [Naville 
1901, Pl. 116] и «Осирейон» Сети I в Аби-
досе (текст времени Мернептаха, XIX 
дин., 1213–1203 гг. до н.э.) [Murray 1904, 9, 
Pl. VII; von Lieven 2007, 176, 186, Abb. 1]. 

Т.е. суммарно мы имеем 48 источников (в 
их числе иллюстрированных 32)5. Хро-
нологически они распределены в таком 
соотношении: XVIII дин. – 21 источник, 
XVIII–XIX дин. – 2, XIX дин. – 12, XIX–
XX дин. – 3, XX дин. – 2, XXI дин. – 8. 

42-я ГЛАВА КНИГИ МЕРТВЫХ В ИСТОЧНИКАХ XViii–XXi ДИНАСТИЙ
ИсточнИк V ПублИкацИя (BD 42)

XVIII династия

1

pImn-Htp (реконструированный по 
шести фрагментам из различных 
собраний некогда единый папирус)
pBoston 22.401 (Museum of Fine Arts)
+ pLondon BM EA 10489
+ pNew York MMA 30.8.70 a–b
+ pNewport (Rhode Island)
+ pAmsterdam Coll. Dortmond 22
+ pStockholm (частное собрание)
XVIII дин. 

+
A2B

Фрагмент pBoston 22.401 
с BD 42 не опубликован, 
см. только:
[Petersen 1968, 16–21, 

Abb.1–5]

2

pImn-Htp (Cd)
pCairo CG 40003 (= J.E. 95834 = S.R. 

931) 
XVIII дин. (Аменхотеп II)

–

[Munro 1994: I, 127–140, 
s/w-Taf. 46–53; II,            
Taf. 100–114]

3

pImn-Htp (Cc)
pCairo CG 40002 (= J.E. 21369 = S.R. 935 

= 966 = 1540 = Boulaq 21)
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
В2А+JН

Рис. 26

[Munro 1994, 93–126, 
Farb-Taf. 1, s/w-Taf. 23–45; 
II: Taf. 74–99]

4
pImn-mc
pSydney R 94 + R 375 
XVIII дин.

– неопубликованный

5
pMn-xpr(-snb)
pCairo (раскопки DAI / H. Guksch)
XVIII дин. (Аменхотеп II) (ТТ 79)

– неопубликованный

6
pBAk-sw (Ax)
pHannover 1970 37 «pBrocklehurst 2»
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 14 

[Munro 1995; 
Munro 1987, Taf. XV, 1]

7

рWiA (Рр)
pKrakow MNK XI 746–751 = 

«pCzartoryski» 
XVIII дин. (Аменхотеп III)

+
A1А

Рис. 6

неопубликованный + 
виньетка:

[Naville 1886: I, Taf. LVII 
(Рр)]

8

Анонимный (Aq)
pLondon BM EA 9950
XVIII дин. (Тутмос III / Аменхотеп 

II –Аменхотеп III)

+
A1А

Рис. 5

[Naville 1886: I, Taf. LVII 
(Aq); Lüscher 1998, Taf. 1 

(BD 151)]

9
pNb-Imn (Ae)
pLondon BM EA 9964
XVIII дин. (Тутмос III / Аменхотеп II)

–
неопубликованный
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10
Кожаный свиток PA-n-Ra  (Av)
London BM EA 10021
XVIII дин.

– неопубликованный

11

pNww 
pLondon BM EA 10477
XVIII дин. (Хатшепсут / Тутмос III / 

Аменхотеп II)

– [Lapp 1997]

12

pNb-qd (Pe)
pParis Louvre AE/N 3068 + AE/N 3113
XVIII дин. (Тутмос IV / Тутмос IV – 

Аменхотеп III)

+
A1 

Рис. 2–2c
B2

Рис. 21

[Déveria, Pierret 1872, 
(Pl. VII, XII)]

13
p*nnA  (Pc)
pParis Louvre N. 3074
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 15
[Munro 1987, Taf. XV, 2; 

Lüscher 1998, Taf. 2 
(BD 151)]

14
pNfr-wbn=f / &wri (Pb)
pParis Louvre N. 3092 [III 93]
XVIII дин. (Тутмос IV)

+
A2

Рис. 8
[Ratié 1968; de Cenival 

1992, 30]

15
pIax-mc
pParis Louvre E. 11085
ранняя XVIII дин.

– [Munro 1995a]

16
pMs-m-nTr (Ca)
pParis Louvre E. 21324 (= pLouvre SN 1)
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III)

– [Munro 1987, Taf. XXIV, 1 
(BD 133)]

17
p@At-nfrt
pCairo Inv. Nr. 25/1/55/6
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III)

– неопубликованный

18

p@p-rs
pLondon UC 71000, Sh. 3
(Petrie Museum)
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III / 

Тутмос III – Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 19–20 неопубликованный 
(см.: http://www.petrie.ucl.

ac.uk)

19

Анонимный
pLondon UC 34366
(Petrie Museum)
XVIII дин.

+ 
V B?

Рис. 28
неопубликованный

(см.:http://www.petrie.ucl.
ac.uk)

20

Анонимный 
pNew York, Amherst 26
(Pierpont Morgan Library)
XVIII дин.

+
B1 [Newberry 1899, 51, 

Nr. 26]

XVIII–XIX династии

21
pNxt
pLondon BM EA 10471 + BM EA 10473
конец XVIII – начало XIX дин.

+
В1+JН

Рис. 17
[Faulkner 2001, passim]

22

p%i (Amsic) 
pLondon BM EA 9935F
(по Э. Навилю + BM EA 9929 и 9934 – 

sic.!)
+ pNew York, Amherst 25, sh.3 + Amherst 

33, sh. 2 (Pierpont Morgan Library)
XVIII–XIX дин.

+
B2 неопубликованный 

+
[Newberry 1899]
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XIX династия

23
pAnj
pLondon BM EA 10470
XIX дин.

+
B2А

Рис. 27
[Faulkner, Goelet, Andrews 

1998]

24

pNfr-rnpt
pBrusseles E 5043

XIX дин. (Рамсес II)
(TT 336)

+
B2+JН

Рис. 22
[Milde 1991]

25
Анонимный / Nfr-rnpt ?
pLondon BM EA 9962 / 2,3,4,5,6,7
XIX дин.

– [Milde 1991, 28–30, 
Pl. 43–48]

26

pNfr-rnpt
pNew York Amherst 16
(Pierpont Morgan Library)
XIX дин.

+
B2 [Newberry 1899]

27

Анонимный
pNew York Amherst 25, sh.  2
(Pierpont Morgan Library)
XIX дин.

+
B1 Ibid.

28
pPA-Sdw
pСairo J.E. 95834
XIX дин.

– неопубликованный

29

pPtH-mc
pParis Louvre SN 2
+ pKrakow MNK IX-752 / 1, 2, 3, 4
XIX дин.

+
A1

См.: [Luft 1977, 46–75, 
Taf. I–III;

van Es  1982, 97–121;
de Cenival 1992, 60]

30
pPtH-mc(Ik)
pMilano, Ospedale Maggiore (= pBusca)
XIX дин.

+
A1 

Рис. 3
B2 (?)

Рис. 25

[Chiappa 1972]
(страницы и иллюстрации

 без номеров)

31
pRa-mc
pCambridge E.2a.1922
XIX дин.

+
A1 неопубликованный

32
p@nr
pGraz 23.202
XIX дин.

– неопубликованный

XIX–XX династии

33

pNiA / aA или RmniA / Rmn-aA [Quirke 
1993, 50–51 (Nr. 147), 79] (Am)
pLondon BM EA 9926D + BM EA 9929 + 
BM EA 9934B–D + BM EA 9935
XIX–XX дин.

–
неопубликованный

34
Анонимный
pLondon BM EA 9957 + BM EA 9958
XIX–XX дин.

– неопубликованный

35

pPA-Ra-m-Hb (Fa)
pMontpellier
(Musée Borély, Musée de la Société 

archéologique de Montpellier)
XIX–XX дин.

– [de Cenival 1992, 14]
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XXI династия

36
p%wti-mc  (Pd)
pParis Bibliothèque Nationale 38–45
ранняя XXI дин.

+
A1

Рис. 4–4a

[Guieysse, Lefebure 1877, 
Pl. VI; Naville 1886: I,    
Taf. LVII (Pd)]

37

panx-s-n-Mw.t
pCairo S.R. VII 10255
середина XXI дин.
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
B2+JН неопубликованный

38
pPA-di-Imn
pСairo J.E. 95879 (= S.R. IV 981)
середина XXI дин.

+
V a2a

Рис. 11
[Niwiński 1989, Pl. 11–16]

39
pImn-n-niwt-nxt
pСairo S.R. VII 10224
середина – конец XXI дин.

– неопубликованный

40
pNsy-¢nsw (Ch) 
pCairo CG 58032 
середина – конец XXI дин.

+
A2a

Bd 41Vsic

Рис. 10

[Naville 1912]

41
pPA-n-nsti-tAwj
pLondon BM EA 10064
поздняя XXI дин.

+
A2a

Рис. 12
[Munro 2001]

42

p¥d-sw-¡r
pСairo S.R. VII 11494
поздняя XXI дин.
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
A2a неопубликованный

43
pGAt-sSn
pCairo J.E. 95838 (= S.R. IV 936)
поздняя XXI дин. 
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
A2a

Рис. 9
[Naville 1914; Lucarelli 

2006]

ГРОБНИЦЫ (XIX−ХХ династии)

44

Гробница Nfr-Htp и его сына Nb-nfr
TT 6 (PM 2I,1 14–15)
Дейр эль-Медина
XIX дин. (Сети I – Рамсес II)

+
В2 (?) [Wild 1979; Saleh 1984, 

27]

45

Гробница *A-nfr
TT 158 (PM 2I,1 268–271)
Дра абу эль-Нага
XX дин. (Рамсес III)

+
Рис. 30
*A-nfr 

перед Тотом

[Seele 1959; Saleh 1984, 
27]

46
Гробница  Ini-Hr-Xaw
TT 359 (PM 2I,1 421–424)
Дейр эль-Медина
XX дин. (Рамсес III – Рамсес IV)

+
В2А

Рис. 29

[Bruyère 1933; 
Hoedel-Hoenes 2000, 

266−288; Saleh 1984, 27]

ХРАМЫ (XVIII−XIX династии)

47

Заупокойный храм Хатшепсут 
Роспись потолка Южного зала приноше-

ний Stundenwachen, Гимн 2-го часа ночи 
Дейр эль-БахриXVIII дин.

−
Рис. 1

[Naville 1901, Pl. 116]

48

«Осирейон» Сети I 
Роспись южной стены Большого зала
Абидос, текст времени Мернептаха, 
XIX дин.

+
B1

Рис. 18
[Murray 1904, Pl. VII]
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Кратко отметим подходы к типологии 
виньеток Книги Мертвых. Таковых не-
много, и можно выделить три основных. 
1) Анализ виньеток в конкретных папиру-
сах, без чего, в принципе, не обходится ни 
одна публикация свитков, хотя качество 
подобного анализа может быть далеко не 
одинаковым. В большинстве случаев изда-
тели ограничиваются кратким описанием 
рисунков и минимальным количеством 
параллелей, главное свое внимание тра-
диционно уделяя тексту, но существует и 
образцовое для такого рода работ и углу-
бленное исследование голландского спе-
циалиста Х. Мильде по виньеткам pNfr-
rnpt (pBrusseles E 5043 [+ pPhiladelphia 
Univ. Mus. E 2775, 16720, 16721, 16722 + 
pLondon BM EA 9962 / 2–7, 9957 + pKaunas 
+ pPrinceton]) [Milde 1991]. 2) Следующий 
подход заключается в рассмотрении типо-
логии и эволюции виньеток отдельных 
глав, он хорошо зарекомендовал себя в це-
лом ряде исследований: Кр. Себер по BD 
125 [Seeber 1976], Ю. Гесселенсеттера по 
BD 110 [Gesellensetter 1997] или Б. Лю-
шер по BD 151 [Lüscher 1998] (см. также: 
[Tarasenko 2007, 77–122]). 3) Наконец, тре-
тий подход связан с созданием типологии 
(/классификации) виньеток в контексте 
всего сборника, но подобной всеобщей ти-
пологии виньеток Книги Мертвых, кото-
рую бы признали все египтологи, до сих 
пор не существует. Самые удачные иссле-
дования – разработка И. Мунро ранних спо-
собов иллюстрирования Книги Мертвых 
(XVIII дин.) как специального критерия 
датировки свитков [Munro 1987] и не-
опубликованная диссертация Дж. Мошера 
по виньеткам Позднего периода [Mosher 
1990]. Общую «искусствоведческую» ти-
пологию виньеток Книги Мертвых также 
недавно предложил московский исследо-
ватель М.А. Чегодаев [Чегодаев 2004], и, 
учитывая охват и широкие хронологичес-
кие рамки, на ней необходимо остановит-
ся детальней. 

М.А. Чегодаев выделяет четыре типа 
виньеток: полноразмерные виньетки, 
фризы, «разорванные» фризы и двойные 
регистры [Чегодаев 2004, 70–83]. 

Фризы и «разорванные» фризы – на-
иболее характерны для небольших изрече-
ний (или групп изречений, объединенных 
одним сюжетом, например для «Глав о 
превращениях»), следующих один за 
другим. Они занимают примерно чет-
вертую часть поля свитка. Композиции, 
выполненные как фризы, могут представ-
лять «протяженное» действие, как в слу-
чае таких больших по объему глав, как 1-я 
и 17-я, где фризы образовывают сюжетные 
ряды. Для небольших однотипных изре-
чений («Главы о превращениях») текст и 
иллюстрации-фризы отделяются друг от 
друга вертикальной линией во всю высоту 
листа свитка, или несколько несвязанных 
виньеток-фризов (как правило, с двумя 
участниками) в рамках одной главы раз-
деляются вертикальными столбцами тек-
ста – это «разорванные» фризы [Чегодаев 
2004, 70–71, 75–77].

Двойные регистры – своеобразное 
промежуточное звено между фризами 
и полноразмерными виньетками – «это 
рисунки, достигающие ровно половины 
высоты свитка и помещаемые двумя ре-
гистрами – один над другим» [Чегодаев 
2004, 71]. Глав с виньетками типа двойно-
го регистра немного, это, в частности, BD 
146, 147 и 18.

Полноразмерные виньетки, как правило 
иллюстрирующие ключевые главы, – это 
еще более сложные композиции, которые 
занимают всю или почти всю высоту листа 
свитка. М.А. Чегодаев разделяет такие ви-
ньетки по принципу построения на четыре 
(под-)группы [Чегодаев 2004, 78–83].

Первая группа – изображение покойно-
го в позе адорации перед жертвенным сто-
лом (обычно такой рисунок занимает при-
мерно три четверти высоты свитка). Это, в 
частности, вступительные виньетки к BD 
15 (т.н. 15А), 110, 125 и 185.

Вторая группа – виньетки во всю 
высоту свитка без включения текста (16-я 
(Sonnenlaufszene) и 186-я главы).

Третья группа – виньетки, «неразрывно 
связанные с текстом» [Чегодаев 2004, 79]. 
Это наиболее сложные и интересные ком-
позиции: рисунки BD 30В, 151 и 110. Имен-
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но к этой группе М.А. Чегодаев отнес и ви-
ньетки BD 42.

Четвертая группа представляет собой 
«весьма своеобразное архитектурное со-
оружение, в котором заключается текст 
и рисунки» [Чегодаев 2004, 82]. К числу 
таких композиций М.А. Чегодаев относит 
BD 125, BD 148, а также иногда рисунки 
BD 30В [Чегодаев 2004, 82–83].

Итак, М.А. Чегодаев относит ил-
люстрации BD 42 к третьей группе 
полноразмерных виньеток. Однако, как 
ниже будет показано, дело с виньетка-
ми главы обстоит значительно сложнее 
и рисунки к этому изречению свободно 
выполнялись еще в нескольких типах ил-
люстрирования (!), что говорит о том, что 
предложенная М.А. Чегодаевым типоло-
гия описывает только способ исполнения 
рисунков и их размещения в свитках, но 
не всегда может быть четко привязана к 
конкретным главам, в особенности пери-
ода Нового царства (/ XXI династии) (на 
котором делает акцент исследователь), 
когда рисунки отличались большой ва-
риативностью исполнения и часто еще 
не были устойчиво “прикреплены” к из-
речениям (см.: [Milde 2006, 221–231]). 
Отсюда следует вывод о первостепенной 
важности и целесообразности изучения 
типологии и эволюции виньеток в рам-
ках отдельных глав, и обращение к BD 42 
может быть здесь хорошим подспорьем 
для демонстрации не только технических 
способов и приемов исполнения рисун-
ков, но и путей их взаимосвязи с текстом 
и содержанием главы на семантическом 
уровне.

Виньетки BD 42 в Новом царстве и XXI 
династии были очень разнообразны по сво-
ей иконографии. Как нам представляется, 
можно выделить два основных типа таких 
рисунков, каждый из которых, в свою оче-
редь, делится на несколько подтипов.

Итак, первый тип иллюстраций BD 42 
выполнен в основном как виньетки-фризы 
(«разорванные» фризы), а второй – как 
полноразмерные виньетки. Для удобства 
обозначим их как типы «А» и «В». К от-
дельному типу оформления BD 42, воз-

можно, следует отнести те свитки, где она 
не имеет виньеток (например, тип «С»?), 
однако мы предлагаем типологию не 
«оформления» главы, но непосредствен-
но виньеток, основанную на иконографи-
ческих и стилистических особенностях 
рисунков, что автоматически исключает 
свитки, лишенные виньеток, из такой ти-
пологии. 

Соответственно, наши типы напрямую 
не соотносятся и с типами «А» и «В» 
для BD 42 по классификации И. Мунро, 
где типу «А» соответствует оформление 
BD 42, не отделенной от других глав ни-
чем, кроме рубрики, а типу «В» – такое 
оформление главы, в котором текст пред-
ставлен как отдельный список в форме 
блока [Munro 1987, 203−204]6. Но отме-
тим, что именно для типа «В» И. Мун-
ро характерны выделенные в нашей ти-
пологии «виньетки-таблицы» типа «В» 
(в 10 из 14 указанных И. Мунро папи-
русах), а типу «А» – свитки, где BD 42 
лишена виньеток или иллюстрирована 
«виньетками-фризами» нашего типа «А» 
(из 9 учтенных И. Мунро свитков типа 
«А» – 5 без виньеток и 4 – с виньетками 
нашего типа «А»)7. По этому же принци-
пу особенностей оформления в структуре 
свитка И. Мунро выделяет типы «А» и 
«В» для других глав, часто использующих 
«табличное» оформление, – BD 99В, 125В 

и 141/143 [Munro 1987, 203−204, 265−267 
(Liste 25)]).

ТИП «А»
Тип «А» виньеток-фризов BD 42 (точ-

нее, «разорванных» фризов, по М.А. Че-
годаеву) подразделяется на пять (два 
основных + три дополнительных) под-
типов, в зависимости от сюжета изобра-
жения и иконографии. Отметим связь 
этих виньеток с титульным назначением 
главы, предназначенной для того, чтобы 
избежать «резни в Гераклеополе». Рисунки 
выделенного типа обыгрывают этот сю-
жет, можно даже сказать – буквально два 
этих слова Sa.t / «резня» и Nnj-nsw / «Гера-
клеополь».
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Тип «А», подтип 1 (= А1)
Данный тип известен нам в следующих 

свитках: 1)  pNb-qd  (Pe) pParis Louvre AE/N 
3068 + AE/N 3113 (XVIII дин.) (рис. 2–2c) 
[[Déveria, Pierret 1872, Pl. 7; de Cenival 
1992, 96−97; Lüscher 1998, 319, Taf. 3] 
(характерно, что в данном случае виньет-
ка BD 42 как бы «оторвана» от основного 
текста главы и прикреплена к композиции 
BD 151, совмещающей типы двойного ре-
гистра и полноразмерной виньетки (тре-
тьей группы) по М.А. Чегодаеву (рис. 2а)); 
2) pPtH-mc (Ik) pMilano, Ospedale Maggiore 
(= pBusca) (XIX дин.) (рис. 3) [Chiappa 
1972]; 3) pRa-mc pCambridge E.2a.1922 
(XIX дин.) (неопубликованный); 4) pPtH-
mc pParis Louvre SN 2 (+ pKrakow MNK 
IX-752)  (XIX дин.); 5) p%wti-mc  (Pd) pParis 
Bibliothèque Nationale 38–45 (XXI дин.) 
(рис. 4–4a) [Guieysse, Lefébure 1877, Pl. 
VI; Naville 1886: I, Taf. LVII (Pd)].

Рисунки изображают усопшего, пора-
жающего копьем иероглиф «позвоночни-
ка»  / Sa.t (F41) («vertebrae conventionally 
depicted») [Gardiner 1958, 466]. В p%wti-mc 
(Pd) (рис. 4) усопший удерживает символ 

 в аркане, но это наиболее поздний из 
всех свитков с виньеткой подтипа «А1», 
он датируется ранней XXI династией (в 
дальнейшем при этой династии для иллю-
стрирования BD 42 используется виньетка 
«А2А»). Семантика композиции объяснима: 
с использованием знака  пишутся такие 
термины, как Sa.t / «жажда крови» [Gardiner 
1958, 594] и Sa.t / «резня», «убой», «сви-
репость», и производные [Gardiner 1958, 
466; Wb., IV, 416.11–417.7]. Отглагольное 
существительное Sa.t «резня» (с детерми-
нативом ) как раз и использовано в ти-
туле BD 42 [Backes 2005, 162].

       
Тип «А», подтип 1а (= А1a)
Виньетки этого подтипа переклика-

ются по семантике с предыдущим, но 
вместо знака  (F41) в данном случае 
напротив усопшего вырисована змея, 

Рис. 2

Рис. 2a

Рис. 2b

Рис. 2c
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распространенный в Египте образ зла. 
Подобные рисунки известны нам по 
двум свиткам: 1) по анонимному pLondon 
BM EA 9950 (Aq) (XVIII дин.) (рис. 5) 
[Naville 1886: I, Taf. LVII (Aq)] (усопший с 
папирусным свитком произносит заклина-
ние перед змеем) и 2) рWiA  (Рр) pKrakow 
MNK XI 746–751 (= pCzartoryski) (XVIII дин.) 

(усопший держит змея обеими руками) 
(рис. 6) [Naville 1886: I, Taf. LVII (Pp)]. 

Отметим, что в Поздний период по-
являются рисунки, совмещающие в себе 
элементы подтипов «А1» и «А1A», но уже 
в качестве виньетки 41-й главы. Усопший 
здесь показан прокалывающим копьем и 
змея, и символ , как, например, в  рanx-

рис. 3

рис. 5

рис. 4

рис. 4а

рис. 6
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wAH-ib-Ra pLondon BM EA 10558 (Pl. 7) 
(XXVI дин., опубликован частично) (рис. 7) 
[Faulkner 2001, 61] и др. [Lepsius 1867,       
Taf. XIX; Mosher 1990, 242–243, Pl. 62].

Тип «А», подтип 2 (= А2)
Этот тип представлен виньеткой 

pNfr-wbn=f / &wri (Pb) pParis Louvre N. 
3092 [= Louvre III 93] (XVIII дин. (Тут-
мос IV)) (рис. 8) [Ratié 1968, Pl. XIII; de 
Cenival 1992, 30] (рис. 8а) [Naville 1886: I,                                                                                           
Taf. LVII (Pb); Milde 1991, 225, Fig. 67]. 
Здесь усопший, в иконографии соответ-
ствующий иероглифу ребенка (А17), 
показан перед Осирисом, стоящим на пье-

дестале  / mAa.t (Аа11). У Осириса в ру-

ках посох wAs (S40), а на голове корона 

Atf  (S8). Если виньетки подтипа «А1» и 
«А1А» связаны с понятием Sa.t / «резня», то 
рисунки подтипа «А2», несомненно, в сво-
ей семантике восходят к месту этой «рез-
ни» – Nnj-nsw (Nnj-n(y)-sw.t) / «Гераклео-
полю». На этот топоним указывает способ 
изображения усопшего, повторяющий 
знак (А17) в иероглифическом написа-
нии названия Гераклеополя:  
/  [Hannig 1995, 1354; Wb., II, 
272.4], – места, «избежать резни» в кото-

ром, собственно, и желал усопший с помо-
щью данного изречения. Симптоматично, 
что этот же образ обыгрывается также в 
тексте главы, где четырежды (sp 4) требу-
ется повторить:ink xy –  «Я – дитя!» [Naville 

1886: II, 113; Lucarelli 2006, 216].

Тип «А», подтип 2а (= А2А)
Подобно виньетке подтипа «А2», ри-

сунки подтипа «А2А» также обыгрывают 
иероглиф  (А17) в написании «Геракле-
ополь» (и фразе ink xy – «Я – дитя!»). 
Р. Лукарелли справедливо указывает, что 
они восходят к более раннему прототи-
пу, рисунку «representing the deceased as 
a child in front of Osiris» [Lucarelli 2006, 
216], «vignette is a re-interpretation of this 
earlier source, leading to the reading Nn-
nsw.t [Lucarelli 2006, 216, fn. 116], но при 
этом некорректно указывает, что рисунок 

рис. 7

рис. 8

рис. 8а
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«representing the deceased as a child in front 
of Osiris» помещен в «pNeferrenpet of the 
19th Dynasty» [Lucarelli 2006, 216]. В дей-
ствительности речь идет о виньетке под-
типа «А2» BD 42 в pNfr-wbn=f / &wri (Pb) 
(XVIII дин.) (рис. 8−8а). Виньетка же BD 
42 в pNfr-rnpt  pBrusseles E 5043 представ-
ляет собой «таблицу» Gliedervergottung 

(ср. в части 2 (тип «В») рис. 22).

Итак, в случае подтипа «А2А» знак 
включен в символ   Hwt  / (О6) /  «строе-
ние, дом», что, кстати сказать, консониру-
ется с поздними формами написания «Ге-
раклеополь», отмеченными в «Берлинском 

словаре» как @w.t-nnj-nsw  ,  

,   [Wb., II, 272.4], 

или  (стела +d-@r Cairo 

J.E. 46341),   (Edfou, VI, 70) 
[Montet 1961, 187],   (Edfou, VI, 
212) [Montet 1961, 188]. Это наиболее по-
здний подтип виньеток BD 42 для типа 
«А», нам неизвестно о случаях его исполь-
зования до XXI царского дома (в наиболее 
раннем для этой династии p%wti-mc (Pd) 
еще вырисована виньетка «А1» (рис. 4)).

Мы зафиксировали виньетки подтипа 
«А2А» в пяти свитках. В хорошей сохран-
ности этот рисунок представлен в иера-
тической копии Книги Мертвых GAt-sSn 

рис. 9а

рис. 10

рис. 9

рис. 10а
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pCairo J.E. 95838 (= S.R. IV 936) (рис. 9- 9a) 
[Naville 1914, Pl. XXX; Lucarelli 2006, 
Pl. XXX (CD)], а также в неопубликован-
ном  p¥d-sw-¡r pСairo S.R. VII 11494 (оба 
свитка поздней XXI дин.). В pNsy-¢nsw 
(Ch) pCairo CG 58032 (XXI дин.) (рис. 10) 
[Naville 1912, Pl. XXIV; Milde 2006, 222, 
Abb. 1] данный рисунок ошибочно при-
креплен к BD 41 (текст BD 42 в этом па-
пирусе не представлен) [Milde 1991, 225, 
fn. 6; Milde 2006, 222–223; Lucarelli 2006, 
109, fn. 673] (рис. 10а). Фактически тот же 
цикл виньеток, что и у Nsy-¢nsw, включен 
в состав рисунков (без текста) в рPA-di-Imn 
pCairo S.R. IV 981 (= J.E. 95879) (рис. 11) 
[Niwiński 1989, Pl. 13b-c], что было специ-
ально отмечено и А. Нивински [Niwiński 

1988, 318, Abb. 1a–1b, 319]. Аналогичная 
виньетка BD 42, без сомнений, была вклю-
чена и в pPA-n-nsti-tAwj рLondon BM EA 
10064 (поздняя XXI дин.), но здесь сохра-
нился лишь ее фрагмент (рис. 12) [Munro  
2001, s/w-Ph. 26].

Тип «А», подтип 2в (= А2В)
Подобно подтипу «А2», известному 

только в одном свитке (pNfr-wbn=f / &wri 
(Pb) (рис. 8−8а)), тип «А2В» представлен 
виньеткой в единственном, к тому же не 
опубликованном полностью pImn-Htp 
(XVIII дин.) (см.: [Petersen 1968, 16–21, 
Abb. 1–5]) (проблема в том, что части этого 
некогда единого свитка сберегаются в 
шести разных собраниях: Бостоне, Лондо-
не, Нью-Йорке, Ньюпорте, Амстердаме и 
Стокгольме (частная коллекция) (см. спи-
сок источников выше)). BD 42 и виньет-
ка к ней помещены на неопубликованном 
фрагменте pBoston 22.401 (Museum of Fine 
Arts).

Представлен рисунок, изображающий 

символ «стен» (inb) , соответствую-
щий знаку О36 по А. Гардинеру [Gardiner 
1958, 496]. Внутри него помещена фигура 
птицеподобной души-bA  усопшего в мо-
литвенной позе, а перед ней вырисован 
баран (E10/11) [Gardiner 1958, 459], что со-

здает композицию:   . В свобод-
ном пространстве, выше, над душой-bA  
выписано имя усопшего – Imn-Htp, а над 
бараном – Nnj-nsw  – «Гераклеополь». На 
первый взгляд странная, эта сцена, тем не 
менее, может быть интерпретирована как 
поклонение души усопшего верховному 
богу Гераклеополя – Хершефу, культовым 
животным которого как раз и был баран. 
Отметим, что священным животным Хер-
шефа Гераклеопольского (как, кстати, и 
Хнума Мендесского) был именно баран 
того вида, который показан на виньет-
ке, – Ovis longipes palaeoaegypticus, – с 
разведенными в стороны рогами [Kees 
1977, 80, 81]. Эта древняя порода овец 
рано вымирает, сохранив след только в 
иконографии ряда египетских божеств 

рис. 11

рис. 12
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(в их числе Хершефа), и уже со Средне-
го царства ее сменяет новая порода, Ovis 
platyra aegypticus, с рогами, загнутыми 
книзу, что соответствует иконографии свя-
щенного барана Амона Фиванского, культ 
которого переживает расцвет как раз начи-

ная с этого периода, когда Фивы становят-
ся новой столицей государства (см.: [Kees 
1977, 78−81]).

Любопытнейшая виньетка BD 42 в 
pImn-Htp  pBoston 22.401 вызывает еще 
некоторые ассоциации, в частности явный 
намек на омонимическую игру между bA 
«душа» и bA «баран», а возможно, и отсылку 
к упоминаемому в списке Gliedervergottung  
BD 42 BA nb +d.t / +d.w – «Барану, Владыке 
Мендеса (= Хнуму, ср.: $nmw nb +d.t в 
pMs-m-nTr) / Бусириса», который, что ха-
рактерно, отождествляется в тексте с «ру-
ками» (  / a.wy), которые как раз и 
маркируют позу молитвы в египетской 
иконографии.

Итак, 2-й подтип виньеток типа «А» 
демонстрирует три различных способа 
обыгрывания («аранжировки») иерогли-
фического написания топонима Nnj-nsw / 
«Гераклеополь», во многом напоминаю-
щих ребусы. 

В этой связи нельзя не вспомнить, 
что такого рода энигматические ребусы, 
связанные с Nnj-nsw, встречаются и в 
других источниках, из которых наиболее 
примечательный – стела Naples № 1035 
(Персидский период) (рис. 13) [Montet 
1961, 186, Fig. 17 (прорисовка); Tresson 
1931, Pl. I (фото)], в верхнем регистре ко-
торой в ряду изображений пяти первых 
богов (последняя из фигур – ), перед 
бараноголовым Хершефом, з а ш и ф -
ровано написание с Nnj-nsw / «Геракле-
ополь», что было убедительно доказано 
К. Зете (рис. 13a) [Urk. II, 1] и П. Трессо 
[Tresson 1931, 378−380].

(Продолжение следует)

рис. 13

рис. 13а
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1 Создание данной работы стало возможным благодаря научной стажировке автора в Бонн-
ском проекте «Книга Мертвых», ФРГ (Bonn Totenbuchprojekt) (Египтологический институт Рейн-
ского университета Фридриха-Вильгельма, Бонн), осуществленном при финансовой поддержке 
«Немецкой службы академических обменов» (DAAD) летом – осенью 2007 г. Автор выражает 
свою глубокую признательность д-ру Ирмтраут Мунро (Бонн) и всем участникам проекта: Б. Ба-
кесу, С. Стёхр и М. Мюллеру – за неоценимую помощь и поддержку в исследовательской работе. 
Немаловажными консультациями и материалами мы обязаны также д-ру Хенке Мильде (Лей-
ден), которому автор также искренне благодарен.

2  По pNww pLondon BM EA 10477, VI, 1 [Budge 1898: I, 111; Lapp 1997, Pl. 16].
3  Л. Лешко неоднократно указывал на возможность существования общих и достаточно древ-

них первоисточников для тех или иных заупокойных изречений Текстов саркофагов, Книги двух 
путей и Книги Мертвых (в частности, глав 144 и 147), восходящих, вероятно, к Первому пере-
ходному периоду [Lesko 1971, 39; Lesko 1972, 138; Lesko 2006, 68].

4  Как и вообще материал виньеток Книги Мертвых, что выглядит весьма досадным недо-
разумением, учитывая, что перед нами, по сути, – первая иллюстрированная книга в истории 
человечества [Чегодаев 2004, 7–9].

5 Для сравнения, в единственном до сего дня издании-синопсисе Книги Мертвых Эдуарда 
Навилля конца XIX века дан сводный текст 42-й главы по 9 свиткам [Naville 1886: II, 113–121], 
а прорисовки виньеток – по 7, причем в двух случаях с ошибками [Naville 1886: I, Taf. LVI]. В 
новейшем исследовании папирусной графики Древнего Египта М.А. Чегодаева, претендующем 
на создание всеобщей классификации виньеток Книги Мертвых, учтено 52 свитка для всех пери-
одов [Чегодаев 2004, 140–144].

6  «Typ A – Der Text kann fortlaufend ohne andere graphische Absetzung als durch Rubra wiedergeben 
sein; Typ B – der Text erscheint listenartig aufgereihten Block-Anordung» [Munro 1987, 203].

7   Всего И. Мунро было учтено 23 свитка XVIII–XIX династий, содержащих BD 42, из них 9 
отнесены к типу «А» и 14 – к типу «В». Для XVIII династии к типу «А», по И. Мунро, принадле-
жало 8 свитков, а к типу «В» – 6, при XIX династии к типу «А» – только 1 и 8 – к типу «В» [Munro 
1987, 265, 338], т.е. к XIX династии наметилась четкая тенденция к выделению и оформлению 
BD 42 как отдельного «блока», содержащего «виньетку-таблицу» Gleidervergottung, в структуре 
изречений свитка [Munro 1987, 204].
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Аль-Ідрисі, мандрівник і придворний 
географ короля Сицилії Роджеро ІІ, 

жив у ХІІ столітті. Він походив із шиїт-
ської династії Ідрисідів (788–974), через 
що його так і звали. Справжнє його ім’я 
було абу ‘Абдаллах Мухаммад ібн Мухам-
мад ібн ‘Абдаллах ібн Ідрис аль-Хаммуді 
аль-Хасані. Як нащадок Пророка, він мав 
право на титул аш-шариф ‘родовитий, 
шляхетний’. Народився аль-Ідрисі у Сеуті 
близько 1100 р., освіту отримав у Кордові. 
За звичаєм свого часу багато подорожував. 
Крім добре відомих йому Північної Афри-
ки й Еспанії, майбутній географ відвідав 
Малу Азію, Францію і навіть Анґлію. А 
потім одержав запрошення до Сицилії від 
тодішнього норманського її короля Родже-
ро ІІ – сина Роджеро І, який відвоював Си-
цилію від арабів. 

Це запрошення не було чимось винят-
ковим. “В усіх державах, де володарювали 
нормани, у той час вони були заклопотані 
відновленням управлінських інститутів, 
виявлених на завойованих теренах, аби 
конструктивно розвинути ці інститути й 
використати їх у власних інтересах” [Ду-
глас, 260]. Особливо “норманський геній 
адаптації” виявив себе у тих країнах, які в 
різні історичні періоди перебували у сфері 
впливу різних держав. Так було в Анґлії, 
де анґлосаксонські традиції сполучалися 
зі скандинавським і західноєвропейським 
впливом. Так було й у Південній Італії, де 
“довго зберігали вірність Ломбардії та ще 
більше візантійському минулому, а Сици-
лія, завойована норманами, являла собою 
мозаїку мов, реліґій і рас” [Дуглас, 260]. 
Щойно завоювавши її, нормани частково 
зберегли тут управлінський апарат арабів: 
Робер Ґвіскар “залишив у Палермо рица-
ря зі свого ж народу, якого поставив на 
чолі сарацинів як еміра. У такий спосіб 
мусульманська адміністративна практика 
не перервалася, і навіть у 1086 році в Па-
лермо все ще був емір (тепер його звали 
адміралом), який підкорявся норманам. 
...На Сицилії нормани [також] запозичили 

К.М. Тищенко

АрАбИ нА ПІВночІ1

Присвячено арабським студіям Омеляна Йосиповича Пріцака

у своїх попередників арабів централізова-
не фінансове бюро – диван, ... шляхом об-
ходів члени цього бюро здійснювали міс-
цевий контроль, ... спираючись на дрібні 
арабські [адміністративно-територіальні] 
об’єднання iqlim” [Дуглас, 264–266]. З 
арабського дивана походить назва норман-
ської дуани і сучасне фр. douane ‘митниця’. 

При дворі короля в Палермо співісну-
вали арабські, візантійські й латинські 
культурні традиції. “Тут у затінку Монте-
Пеллеґріно [ще] під проводом Рожеро І, 
сина Танкреда Ґоттвілльського, співпра-
цювали арабські еміри, грецькі стратеги 
і норманські юстиціарії (верховні судді 
норманів), які керували населенням, де 
було багато мусульман, євреїв, греків, 
ломбардців і романомовних народів” [Ду-
глас, 270–271]. Сам Роджеро ІІ знав грець-
ку і арабську мови. “Норманські володарі 

Мал. 1. Христос коронує Роджеро ІІ
(фраґмент мозаїки з собору в Чефалу)

1 Написання географічних назв з арабського тексту Аль-Ідрисі та їхню транслітерацію 
латиною люб’язно погодився переглянути О. О. Хамрай
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зуміли залучити до адміністративного й 
фінансового апарату, а також до війська 
королівства представників чи не всіх ет-
нічних груп населення острова, який був 
від 535 р. частиною Візантійської імпе-
рії, від 827 р. перейшов до арабів, а [по 
234 роках їхнього панування. – К.Т.] після                                                              
1061 р. підпав під владу норманів. Бюро-
кратичний апарат королівства успадкував 
риси попереднього візантійського і араб-
ського державного устрою. Секретарі й 
чиновники Роджеро мали справу з доку-
ментами латинською, арабською і грець-
кою мовами. При дворі Роджеро жили і 
працювали видатні вчені й поети з різних 
країн, переважно араби і греки. Сфера їхніх 
інтересів охоплювала практично всі галузі 
знань” [Коновалова, 9].

Арабський вчений з Кордови ‘Абд аль-
Азиз (помер 1134 р.), окрім поетичної твор-
чості, займався медициною, астрономією 
і фізикою. Він також уклав біографічно-
топографічну працю про Єгипет. Сучас-
никами аль-Ідрисі були вчені греки Ніл 
Доксопатр, автор твору з церковної гео-
графії, і теолог Теофан Керамевс. Велика 
група вчених перекладала численні тво-
ри з медицини, математики, астрономії, 
у тому числі праці Птолемея, з арабської 
та грецької на латинську мову. За часів Ро-
джеро ІІ Сицилія, поряд з мусульманською 
Еспанією стала одним з провідних центрів 
перекладу арабських і грецьких наукових 
праць на латину [там само].

“Перебування аль-Ідрисі при дворі Ро-
джеро ІІ і прихильне ставлення норман-
ського короля відкривали перед ученим 
широкі можливості для самостійного зби-
рання щонайрізноманітнішої інформації. 
Географічне розташування Сицилії сприя-
ло тому, що острів відвідували мореплавці, 
прочани, хрестоносці й купці з усіх країн 
Європи і Середземномор’я. Завдяки ак-
тивній зовнішній політиці Роджеро ІІ при 
його дворі можна було зустріти іноземних 
послів і володарів, а політичні аґенти ко-
роля реґулярно постачали йому відомості 
з багатьох країн” [Коновалова, 9–10]. 

“Розваги для того, хто прагне об’їхати 
світ”

Таким чином, інтелектальне й культур-
не середовище, яке заохочував Роджеро ІІ, 

сприяло праці аль-Ідрисі. Ставши придво-
рним географом близько 1138 р., вчений, 
за його власними словами, по 15 роках 
збирання матеріалів створив на замовлен-
ня короля-мецената карту світу зі срібла. 
Він не просто розмістив на ній континенти 
і моря, а й унаочнив розташування відомих 
на той час земель, річок і міст за сімома 
широтними зонами, або кліматами. Спира-
ючись на створену площинну модель світу, 
аль-Ідрисі уклав великий твір з географії 
під назвою “Розваги для того, хто прагне 
об’їхати світ” (Nuzhat al-mushtāq fі‘khtaraq 
al-afāq) [Robert, II, 878; Аль-Ідрисі, 7, 9].

Виходячи з потреб практичної політики, 
король Роджеро ІІ, кажучи сучасною мо-
вою, здійснив дослідний проект, досі гідний 
подиву. “У передмові до своєї праці аль-
Ідрисі детально описав хід її укладання. За 
словами аль-Ідрисі, попередня історіогра-
фічна традиція виявилася незадовільною з 
погляду поставлених перед географом за-
вдань, адже Роджеро «побажав дізнатися 
про суттєві властивості своїх країв, випро-
бувати їх з ясністю у досвіді, з’ясувати їхні 
межі і шляхи суходолом і морем, у якому 
кліматі вони розташовані, які моря й затоки 
в них існують, а разом з тим ознайомитися з 
іншими країнами і областями у сімох кліма-
тах». Прочитавши наявні книжки географів 
та істориків, Роджеро дійшов висновку, що 
зібрані там дані неповні і недетальні. «Тоді 
заклúкав він до себе знавців тих речей і по-
чав їх випробовувати в тому, але не знайшов 
у них знань більше, ніж у згаданих книж-
ках. Коли ж він побачив їх у такому стані, то 
звелів розшукати в інших своїх землях зна-
вців, що там подорожували, і розпитував їх 
про те через посередників, і всіх разом, і зо-
сібна кожного». Ас-Сафаді повідомляє, що 
Роджеро навіть спеціально відряджав своїх 
людей по відомості, бо хотів «перевірити 
оповідання про країни свідками, а не на під-
ставі написаного у книжках». Разом з аль-
Ідрисі король відібрав «людей розумних, 
кмітливих, здібних» і відрядив їх «у клімати 
сходу і заходу, півдня і півночі... Він послав 
з ними художників, аби змалювати з нату-
ри те, що вони побачать, і звелів обстежити 
й вичерпати все, що потрібно знати. Коли 
хтось із них повертався із зображенням, 
аш-Шариф аль-Ідрисі закріплював його, 
поки не здійснилося те, чого він прагнув»                                                     
[Аль-Ідрисі, 10].
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В аль-Ідрисі описано також, у який 
спосіб Роджеро оцінював вірогідність 
отриманих відомостей: «Те, в чому їхні 
розповіді збігалися, а відтворення ними 
всього цього виглядало правильним, він 
закріплював і залишав; а в чому була 
розбіжність, він скасовував і відхиляв». 
Далі Роджеро «побажав з’ясувати з 
певністю істиність того, в чому збігалися 
оповіді цих людей, коли вони згадували 
відстані до країн та їхні розміри, і наказав 
принести йому дошку для креслення. Він 
почав перевіряти це мірками із заліза, одне 
по одному, дивлячись у книжки, згадані 
раніше, і зважуючи слова їхніх авторів. Він 
уважно розглянув усе це, поки не зупинив-
ся на істині. По тому він наказав, аби для 
нього було відлито з чистого срібла диск з 
поділками, більший за розміром, товстий 
завширшки і вагою в 400 ритлів за римсь-
кою лічбою, в кожнім ритлі 112 диргемів» 
(разом близько 150 кг). На тому диску 
Роджеро наказав накреслити зображення 
сімох кліматів і укласти книгу, «відповідну 
до того, що є в цих формах і зображеннях» 
[Аль-Ідрисі, 10–11]. 

Як зазначає дослідниця тексту аль-
Ідрисі І. Коновалова, “немає підстав для 
сумніву у вірогідності описаних аль-Ідрисі 
прийомів роботи над укладанням твору, 
особливо щодо збирань відомостей про 
різні країни. Добре відомо, що організація 
подорожей з практичною і пізнавальною 
метою була поширена у мусульманському 
світі в середньовіччі” [Коновалова, 11].  

По смерті свого покровителя Роджеро 
ІІ аль-Ідрисі залишився при дворі його 
сина і спадкоємця Вільгельма (1154–1166), 
на замовлення якого створив близько 1161 
року твір під назвою “Сад приязні і розваг 
душі”. Текст його не зберігся, а згадки про 
нього не дають змоги точно визначити, чи 
це був інший твір з географії, чи поетична 
збірка. На схилку років аль-Ідрисі зали-
шив Палермо і повернувся до міста свого 
дитинства Сеути, де й помер у 1165 р. [Ко-
новалова, 8].

Топонімія Рутенії в аль-Ідрисі

Як зазначає І. Коновалова, “в основі 
оповідання (Аль-Ідрисі) про «річку Ру-
сів»... лежать дані про можливість водним 
шляхом... потрапити з Чорного моря на 

північ, до «Навколишнього океану»” [Ко-
новалова, 181]. На вкладці ІІ–ІІІ на умов-
ному сучасному тлі мапи Європи розмі-
щені на картушах арабською мовою ті то-
поніми з твору аль-Ідрисі, які стосуються 
її північних і східних земель. Критичний 
аналіз їхніх форм, зведення варіантів на-
писання і атрибуція назв подані за сучас-
ним виданням джерела [Коновалова]. До 
кількох топонімів (виділені курсивом) далі 
у статті запропоновано реалістичніші про-
читання.

Аль-Ідрисі повідомляє, що “русів існує 
два види. Один вид їх – це той, про який 
ми говоримо в цьому місці (в контексті По-
волжя. – К.Т.). А другій вид їх – це ті, що 
живуть по сусідству з країною Ункарія і 
Макадунія. І вони зараз, у той час, коли ми 
укладаємо цю книгу, вже перемогли бурта-
сів, булгарів і аль-хазарів. І не залишилося 
там, окрім них, жодного іншого народу, а 
лише [їхні] назви у тій землі” [Аль-Ідрисі, 
121]. В описі земель цієї ближчої до Угор-
щини Русі, відомої західним сусідам як 
Рутенія [Шталь, 24; Коновалова, 264] (VI 
клімат,   5-та секція), сказано так: “Щодо 
країни ар-Русія, то до цієї секції відно-
сяться [такі] її міста: Луніса, Зала, Сакла-
хі, ГАЛІСІЯ, Санублі, Барамуніса, Арман, 
БАРАСАНІСА, ЛУДЖАГА, Саска, Авсія, 
КАЙ (КАБІ), Баразула, БАРАЗЛАВ, КА-
НІВ, УЛІСКИ, Муліса” [Аль-Ідрисі, 117]. 
Крім цих міст, інших пунктів ар-Русії не 
вказано. Через недосконалість арабської 
графіки в передачі іншомовних назв досі 
надійно ідентифіковано міста, назви яких 
у щойно наведеному списку виділені ка-
пітальним жирним шрифтом: це хоронім 
Галичина, ойконіми Пересопниця, Луцьк, 
Київ, Переяслав, Канів, Олешки. Кілька 
назв визнають за такі, що втратили упіз-
наваність (Луніс, Зала, Санублі, Саска, 
Авсія), ще дві вважають синонімами (Ба-
разула = Бараслав, Муліса = Уліски). У 
трактуванні сумнівних назв  інтерпретато-
ри не вільні від бажання розосередити їх з 
України і тому пропонують читати Сакла-
хі як “Сучава”, а Барамуніс – як “П’ятра 
Нямц”, “Речиця” або “Туров” [Аль-Ідрисі, 
203, 167, 206]. Останнє припущення Т. 
Левицького навіть офіційно прийняте як 
кон’єктура у критичному виданні тек-
сту аль-Ідрисі [Аль-Ідрисі, 206], хоча, на 
думку того ж автора, міста зі списку пере-
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важно “лежать на торговельному шляху з 
Києва до Володимира-Волинського, що 
мав важливе значення у ХІІ ст. й раніше” 
[Аль-Ідрисі, 207], – тобто з усією певністю 
в межах України. Назва Галичини (Ґалісія) 
опинилася серед ойконімів через схожість 
основи з ім’ям м. Галича. Однак тверджен-
ня коментаря про те, що Galicia – це “назва 
міста в латиномовних джерелах” [Конова-
лова, 167], не відповідає дійсності. Galicia 
завжди була хоронімом, тобто назвою кра-
їни, краю, історичної області, а не міста 
Галича. Крім того, формант арабської фор-
ми назви  – такий самий, як і в інших 
хоронімах (Хунґарія, Полонія, Богемія, 
Саксонія, Рутенія, Куманія, Скіфія). 

Як видається, принаймні чотири назви 
зі списку можуть дістати переконливі-
шу атрибуцію з контекстуального аналізу 
сучасної топонімічної системи України. 
Ідеться про Барамуні(с), Арман, Саклахі і 
Санублі. 

р (По.ромони!) відомий з першої чвер-
ті ХІ ст., що підтверджують і відомості 
„Саги про Еймунда” [Ловмяньский, 270; 
коментар з посиланням на Мельникову]. 
У світлі отриманих тепер нових контек-
стуальних арґументів до значень низки то-
пооснов у ойконімах України того ж часу 

це повідомлення вкрай важливе, адже в 
місцевій топонімії окремі назви від осно-
ви Роман- можуть походити від ар. рахман 
[Тищенко 20081, 10]: в такому разі, варяги 
успадкували арабську торговельну базу... 
За цією логікою вказана у аль-Ідрисі назва 

міста Барамуніс  [Аль-Ідрисі, 
206] могла належати не одому городку 
Руси, де араби мали раніше свій укріпле-
ний двір. На шляхах з Києва до Волині 
відомі два села з відповідними назвами: 
● По.РОМівка (можл. ‘по-рахманна’) Жт 
(Володарськ-Вол.) на р. Ірша^ кАЛИнівка, 
КРАСНОгірка, СКОЛОБів (саліб ?), СОФІ-
Ївка, РОГівка, ОМЕЛівка, ЄМИЛівка, НЕ-
ВИРівка, КРУК, кОМАРівка, ОЛІШівка, 
ТОМАШівка;  і ● По.РОМів Вл (Іваничі): 
РОМАНівка, ТРУБки, РИКовичі, БУДЯ-
Тичі, РУСОВичі. Волинське село розміще-
не неподалік від Володимира.

2. Арман. У топонімії України існує 
низка назв, які надаються до об’єднання 
у пари за моделлю “ламаної множини” 
арабської граматики. Засвоєння такої мо-
делі могло бути наслідком тривалого араб-
ського мовного впливу на місцях: ГоРиНь 
~ ІГРеНь, РоДеНь+ Чк ~ ІРДиНь, РІПНа 
Хм ~ ІРПіНь Кв, БоЛоГівка Хк ~ ОБЛоГи 

Мал. 2. Арабський мандрівник Аль-Тартуші у м. Гедебю
(контур О. Ґуставсона, комп. графіка Б. Рудого)
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См; ВоЛоХи ~ ОВЛаШі См; ВоЛоЧ.иськ ~ 
ОВЛоЧ.ин Вл; ВРуЧий ~ ОВРуЧ Жт, ЛУБ-
Ни ~ ОЛБиН Чг, ТАРАШани Чв ~ ОТРиШ-
ки Зп, ОТРіШки Дп, ОТРоКів Хм, ОТРоХи 
Чг, ОТРоХове См; ХАЛЕП’я Кв ~ ОХЛоПів 
Вл; ГУНЬки Чг ~ УГНів Лв; ДРУЦЬке Чг 
~ УДРиЦьк Рв; РЕВНе Кв ~ УРВеНна Рв; 
РИТні Кв ~ УРиТВа Тр; РОГи ~ О.РЖів 2, 
О.РЖиця 4; РОхМАН.ів Тр, рос. РаМоНь 
~ У.РМаНь Тр, гИ.РМаНка Чг; РоСЛаВичі 
Кв ~ УРСаЛіВка Кв, УРСоЛіВка Мк [Ти-
щенко 2008, 53].

 За цією моделлю топонім Арман із тво-
ру аль-Ідрисі може бути наближений до 
якоїсь назви від основи Роман-, як-от: ● 
Урмань Тр (БЕРЕЖани): кОМАРівка, Під-
ГАЙці, ЗаГАЙці, ВЕРБів, КУРЯни, КУТи, 
РИГайлівка, ШКІНДИРівка < Іскандер-, 
ВІЛЬХовець, КОТІВ, МОЛОхів, РОГачин; 
пор. також ● Романів Вл (Рожище): ВО-
РОНчин, Не.ЗВІР, ОЛЬГанівка, КОЗин, 
БЕРЕЗолупи, кРОВатка, КОПАЧівка; ● Ро-
манів Вл (Луцьк): НовоКОТІВ, ТОРЧин, 
ЦЕПЕРів, ОМЕЛяник, ВЕРБАЇВ, ЗМІ-
Їнець, СЬОМаки, ПідГАЙці, ПідДУБці, 
РадоМИШЛЬ, РОМАНівка; ● Романів Жт 
(рц): кОЗАРа < Агарь; ОМИЛЬне, ОЛЬ-
Шанка, ЦЕБЕРка, ВРУБЛівка, ХИМрич, 
ГРЕМ’ЯЧе, РОМАНівка, СУЛЬЖинівка < 
-рж-.

3. Саклахі. Серед написань у різних 
списках книги аль-Ідрисі відомі три ва-
ріанти: С.к.лахі, С.к.лані, С.к.ла(?)і. Цей 
звуковий каркас може відповідати, напри-
клад, нинішньому Сокалю Вл.

4. Санубл. Коментар (“Написання то-
поніма ідентичне в усіх рукописах 
” (!) [Коновалова, 203]), на жаль, не від-
повідає нічому, адже суперечить усім чо-
тирьом різночитанням, наведеним у тій 
самій книзі:  [Аль-
Ідрисі, 88] (с-н-у-б-л-і, с-н-у-б-л (2), ш-н-
у-б-л). Слід гадати, що, публікуючи араб-
ський текст, упорядниця звідкись таки ці 
варіанти узяла. Кінцеве -і наявне в єдино-
му варіанті, чого замало для категорично-
го пов’язання з грецьким -поліс, – і тому 
подану аль-Ідрисі грецьку назву цього 
ж міста Туййа не можна вважати зайвою 
(пор. [Коновалова, 204]). Натомість остан-

нє ل -л- (у групі -б-л  могло первісно 

бути літерою ر  -р-  (у групі -б-р  – або й 

відповідати “аланському -л-” на місці -р-. 
Тоді за с-н-у-б-л можна впізнати назву м. 
Самбір / Sambórz. Одна з можливих ети-
мологій – від *Сабур (пор. Самбурки під 
Києвом або Шабур і Сабурови в Росії). Це 
теперішній Старий Самбір – на Дністрі, 
а не на Дніпрі. Сумніви щодо тотожнос-
ті назв з -б-, -нб-, -мб- знімають імовірні 
форми-посередники у яких сталося “наро-
щення м”: адиз. самбыр з ар. ṣābir ‘терпля-
чий, стійкий’,  [Шагиров, ІІ, 56] або šap’ur 
>  šamp’ur “шампур” [Фасмер, IV, 466]

5. Мунішка. В іншому місці тексту аль-
Ідрисі сказано, що нижче по течії річки, 
на якій стоїть “Санубл”,  є місто Мунішка 
[Аль-Ідрисі, 127]. Нижче обох Самборів на 
Дністрі існує с. Млиниська Лв (Жидачів). 
Те, що Млиниська – село, не мусить диву-
вати: селами стали і Урмань, і Поромів, і 
Пересопниця.

6. Нуші. З-поміж міст, віднесених аль-
Ідрисі до Куманії (Половеччини), В. Бейліс 
запропонував “мінімальну кон’єктуру” для 
назви Нарус → *Баруш  – 
теперішня Баришівка. Така сама кон’єктура 
для назви Нуші дала б *Буші, і тоді це від-
повідало б назві с. Буша Вн (Ямпіль), де 
відомі важливі пам’ятки старовини (горо-
дища, рельєфи). 

Вказують на подібність назви Матлука 
до двох назв Тмутаракані – Матраха і Ма-
трика [Коновалова, 220]. Тут знову ідеться 
не просто про “деформовану назву Ма-
трика”, а про так само пояснимий варіант 
назви із “сарматським -л-”, цілком природ-
ним на межі Аланії.

Варто розглянути сучасні наукові арґу-
менти (археології і топоніміки) про мож-
ливий слід арабської присутності у най-
північніших із згаданих аль-Ідрисі землях 
і містах Європи ХІ століття. Як позначено 
номерами на оглядовій картосхемі (вклад-
ка, ІІ–ІІІ), таких районів є п’ять: (1) на-
вколо Сіґтуни, (2) біля Раґвалдсбю, (3) 
в околицях Каллівере і Паламусе, а далі у 
трикутнику між землями Естланд, Булга-
рія і Фінмарк – (4) від р. Свір до Соловків 
і (5) північний шлях Двіною до Варан-
ґерфйорда у Фіннмарку.

(1) Багдадська жаровня зі Швеції

Сучасні археологічні знахідки уна-
очнюють хрестоматійні відомості про се-
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редньовічні контакти арабського світу і 
гранично далекої від нього північної зем-
лі – Скандинавії. Серед написів рунічних 
каменів Швеції (вкладка І–2) у кількох 
згадано Серкланд ‘Східну землю’ (ар. šark 
‘схід’). Бронзова жаровня подолала довгий 
шлях з Багдада до шведського села Åbyn 
(Обин) в області Єстрикланд (Gästrikland) 
за 130 км на північ від Стокгольма (вклад-
ка, ІІ). Кілька років тому цю річ знайшли 
школярі у розколині між скелями. Тепер 
це один з експонатів музею в Євле (Gävle). 
Виготовлена у Багдаді близько 800 р., жа-
ровня заввишки 40 см була призначена для 
опалення кімнат [Orrling, 13] (вкладка, ІІ). 
Слід зазначити, що час виготовлення жа-
ровні вказує на те, що її могли привезти не 
варязькі, а, ймовірно, ще арабські купці.

На землях Швеції знайдено понад 1000 
скарбів. Із загальної кількості у 235 тис. 
давніх монет (це у 8 разів більше, ніж в 
Україні) МАЙЖЕ ТРЕТИНУ СКЛАДА-
ЮТЬ АРАБСЬКІ ДИРГЕМИ – 70 тис. 
Срібні монети ісламських держав були 
карбовані різними халіфами (вкладка І–3). 
Переважна більшість монет походить з 
ІХ ст. [Orrling, 42–43]. Чимало з них ви-
готовлених у Ташкенті й Самарканді. На 
арабських монетах немає зображень, – 
лише текст по-арабськи, що містить дату 
карбування за гіджрою (від 622 р. н.е.). В 
середині Х ст. приплив монет з халіфату 
меншає і потім припиняється. Їхнє місце 
заступають монети зі Священної Римської 
імперії німецького народу, звані пфеніґами 
[Orrling, 43] (це літописні пінязі, сучасні 
польські pieniądze ‘гроші’). 

Відомо, що Волгою скандинавські купці 
(як раніше арабські) плили до Ітиля, звідки 
Хозарським (Каспійським) морем понад 
берегом до гирла Кури й міста Берди в За-
кавказзі або до іранського Ґурґану. Далі су-
ходолом до Рея і Багдада. “Багато вікінґів 
діставалися через річки Русі до Серкланду, 
або Країни Шовку, – Аббасидського халі-
фату на південь від Каспійського моря зі 
столицею в Багдаді” [Orrling, 12]. 

Якраз у часи аль-Ідрисі ”Інґвар Ман-
дрівник очолив великий похід вікінґів 
проти Серкланду 1040 р. Про ту подію 
розповідає саґа, записана в Ісландії у                                                                                        
ХІІІ ст. З неї відомо, що Інґвар і більшість 
його людей погинули, і лише жменьці тих, 
хто поплив на Схід, потім пощастило по-

вернутися додому. Три десятки рунічних 
каменів в Уппланді згадують про цей не-
вдалий похід” [Orrling, 12]. Серед них і 
”рунічний напис з Ґріпсгольму повідомляє 
про невдалий похід у Serkland ‘країну са-
рацинів’: «ТОЛА ПОСТАВИЛА ЦЕЙ КА-
МІНЬ НА СПОМИН ГАРАЛЬДА, БРАТА 
ІНҐВАРА. ВІДВАЖНО ПОМАНДРУВА-
ЛИ ВОНИ ПО ЗОЛОТО. НА СХОДІ СТА-
ЛИ ВОНИ ЗДОБИЧЧЮ ОРЛІВ. ВОНИ ПО-
МЕРЛИ НА ПІВДНІ СЕРКЛАНДУ»” [The 
Viking, 150]. Таким чином, з’ясовується, 
що арабська назва Сходу –  šarq – була 
добре відома у Скандинавії. Однак це було 
вже в ХІ ст. Арабські гості у Прибалтиці 
(аль-Тартуші в Гедебю – Hedeby ‘гавань 
язичників’ – під Шлезвіґом, 950 р. [The 
Viking, 59]) однозначно передують похо-
дам вікінґів на Схід. 

Необхідний крок топонімічного дослі-
дження полягав у тому, щоб придивитися 
до географічних назв у тополандшафті 
району знахідки жаровні (вкладка І–1). 
Як виявилося, тут є навіть кілька назв, які 
можуть зберігати слід давньої арабської 
присутності. Це ойконіми MORa 2 ‘мав-
ри’, Strand.MORa 2 ‘берегові маври’, Hede.
MORa ‘ язичники-маври’, – не виключено, 
що останній топонім протистоїть назві од-
ного із сусідніх сіл VÄSTAN.hede ‘західні 
язичники’. Постклітика множини (MOR.a) 
мала б бути -na, а не -а, як для IV класу 
іменників, але в топонімах її розвиток 
міг бути відмінним від загальномовного 
(шв. mor, mår ‘мавр’; паронім mora розм. 
‘баба’). Далі йде gARPENberg, яке за ана-
логією до слов’янських основ кАРПО-, кО-
РОП-, ГРАБО- можна пояснити як ‘*араб-
ська гора’; неподалік ROSSberga – ‘гори 
русів’ (русів? у самій Швеції?), дивні як 
для Швеції назви з іранським вектором м. 
AVESTA і озера OPPÄSEN, VÄSTlandasjön, 
HOVRAN і VARPAN. До них можна вказа-
ти відповідники: в арабському світі – гори 
Гавран (тепер Джебель ед-Друз) з масови-
ми репліками у слов’янській топонімії (р. 
Обеста, оз. Опечень у Києві, с. Гавронщина 
Кв) та фольклорну слов’янську назву ара-
ба воропай, фінське varpunen ‘горобець’, 
іст. ‘зяблик’. Дальші зв’язки останнього 
слова досліджені окремо, у тому числі по-
казано й можливий зв’язок його з позна-
ченнями основи тканини (також з араб-
ськими зв’язками) в ґерманських мовах 
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ні біля церкви в с. Ед (область Уппланд) 
спіральний рунічний напис повідомляє: 
«РАҐНВАЛД (Ragnvald) вирізьбив ці руни. 
Він був у Греції, на чолі дружини воїнів»” 
[Orrling, 12]. Топонім Раґвалда неминуче 
викликає в пам’яті також слов’янське, ви-
разно язичницьке ім’я Рогволод з варязької 
еліти. У літописі згадано принаймні чоти-
ри князі полоцькі Рогволоди за 223 роки 
(від 969-го до 1130 р.), донькою одного 
з яких була Рогніда, що не бажала мити 
ноги робчичу (бо сину ключниці) – князю 
Володимиру. Окрім князів, таке ім’я мав і 
торчський боярин Рогволод (1192 р.), по-
сол Ростислава Рюриковича до його батька 
[ЛР, 505]. 

Ім’я Раґнвальд (норв., швед.) – нім. 
Reinhold, анґ. Reynold, фр. Renaud, друсь. 
Рогволод – походить з дґерм. ragin ‘розум, 
рішення’ + waldan ‘владарювати’ [Супе-
ранская, 448–449] і надійно пов’язане з 
ґерманським антропоніміконом, скажімо, 
через сканд. Ragnar, нім. Reinhard, фр. 
Renard – від дґерм. ragin ‘розум, рішення’ 
+ hard ‘твердий, сильний’ [там само].

Проте, з другого боку, у світлі масивної 
друзької присутності в топонімії навколо 
Полоцька на Зах. Двіні, ім’я Рогволод на-
буває прозорої мотивації – “влада РОГа” 
(з балтійських асоціацій rãgas литовською 
‘ріг’, але також і ‘мис’). Виходило б, що 
безперечно шведська за мовним матеріа-
лом давня назва портового торговельного 
селища на Балтиці RAG.VALDS.BY ‘Рог-
володова Бухта’ могла б бути пов’язаною 
і з арабами через друзьке поняття ‘uqqāl 
→ уголъ → рог ‘ріг’, яке могло проник-
нути сюди через слов’янське мовне серед-
овище. Якраз на присутність і слов’ян, і 
арабів в околицях Порі вказує низка назв. 
По-перше, це Venäjä, Venesjärvi, Veneskoski 
(пор. фін. Venäjä ‘Росія’), по-друге, – 
PaarMOORI, Vehu.VARPee, kÄRPPälä,  
kORVENkylä, RUUSKAN.KULMA (kulma 
‘кут, ріг’), KoivistonKULMA (якщо це пере-
клад слов. ‘БЕРЕЗовий КУТ’), Vehkäjärven 
KULMA, фінс. PIHLAVA ‘гОРОБинне’ 
(від pihlaja ‘гОРОБина’). У фінському 
відповіднику назви селища RAG.VALDS.
BY – RAVAni – також може зберігатися 
вказівка на етнонім арабів. Характерними 
виглядають і Tulkkila ‘Тлумацьке’ (пор. в 
Україні Тлумач ІФ в аналогічному топо-
ландшафті), і Pyhäjärvi 2, Pyhäjoki (Святе 

(анґ. warp, нім. Werft, шв. varp) [Тищенко 
2008, 12]. Таким чином, топонімія поблизу 
місця знахідки багдадської жаровні також 
має певні ознаки імовірних прадавніх від-
відин арабів.

(2) Рогволодова бухта і Вавилонська 
затока у Фінляндії

Одним із поштовхів до написанні цієї 
розвідки була звістка аль-Ідрисі про відо-
ме у ХІІ ст. портове місто Раґвалда у зем-
лі Хяме у Фінляндії. “Від річки Катулу до 
міста Раґвалда сто миль, – повідомляє аль-
Ідрисі. Раґвалда – велике квітуче місто на 
морському узбережжі. Це місто належить 
до землі Табаст. У цій землі чимало сіл і 
доглянутих полів. Міста її, однак, невели-
кі. Холод у цій землі дужчий, ніж у Фін-
марку. Сніг і дощі йдуть там майже без 
перерви. Від міста Анху до міста Раґвалда 
двісті миль” [Аль-Ідрисі, 125– 126].

Відповідність топонімів із твору 
аль-Ідрисі і збережених дотепер місце-
вих назв була досліджена у 1930-ті роки                                                                       
О. Талльґрен-Тууліо. “Місто Раґвалда –                                                                           
локалізується на березі Ботнічної затоки, 
в околицях сучасного міста Порі, де, за 
документами XVIII ст., існував населе-
ний пункт Ravani (Ragvaldsby), назва яко-
го і стала підставою для запропонованої                            
О. Талльґрен-Тууліо кон’єктури... що зго-
дом увійшла до критичного видання «Нуз-
хат аль-муштак». Приморське розташу-
вання міста підтверджене повідомленням 
аль-Ідрисі про те, що з цього пункту іноді 
вирушають на острови амазонок, які роз-
ташовані у «Морі Темряви»... Цікаво, що 
вже у ХІІ ст. земля племені хяме [у літо-
писних текстах ємь. – К.Т.] включала лише 
район центральних озер сучасної півден-
ної частини Фінляндії, а прибережні об-
ласті біля Фінської та Ботнічної заток були 
незаселені й служили для сезонного по-
лювання й морських промислів ємі... Твер-
дження аль-Ідрисі про те, що приморське 
місто Раґвалда належало саме тавастам, 
може бути пов’язане з місцевими давніми 
уявленнями про те, що земля ємі простя-
галася до берегів Фінської та Ботнічної за-
ток...” [Коновалова, 260]. 

Непересічна назва міста – РАҐвалда 
– вказує передусім на давнє скандинав-
ське ім’я Ragnvald: “На рунічному каме-
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ського прибережного села Kallivere, ніж до 
Коливані (Таллінн). Каллівере розташова-
не біля гирла р. РОСсонь (відгалуження р. 
Луга). Уважне ознайомлення з тополанд-
шафтом переконує, що від Каллівере у 
глиб суходолу відкриваються три напро-
чуд зручні водні шляхи (вкладка, IV–3): 

1) річкою Нарва до Чудського озера (з 
Паламусе) – і далі на південь; 

2) річкою Луга на південний схід до 
Новгорода – і далі до Волги; 

3) малими річками на схід до іжорської 
“глибинки” – і далі на північ. 

● З перших кроків ознайомлення з Нарв-
ським шляхом видно його добру освоє-
ність арабами: с. РадОВЕЛЬ (за аналогією 
з іншими подібними назвами – з очевид-
ного *Рад-омель ‘раді Омейядам’), озеро 
Чудське естонською мовою Peipus ‘озеро 
зябликів’: значення ‘зяблик’ мали первісно 
фінс. vARPunen і слова споріднених мов 
[SSA, III, 411]; на східному березі озера      
с. КОЗЛов Берег і КОЗЛово (араби розво-
дили кіз), на західному березі – с. і р. КО-
ОЗа, ВАРНЬя, КОЛка, дещо далі від берега 
вОРБузе, РЯЕбузе і згадувана в аль-Ідрисі 
Паламусе. На півострові між Чудським 
і Псковським озером – ДРАГотина, КОЗ-
Ловка, кАРПовщина, ТЕРЕБище, ГЛУшь, 
далі ЦАПЛино < sfr-. На західному березі 
Псковського озера – МОЛОжва, БУДОвиж, 
КУЛИско, КУЛЬе. Далі річкою Великою 
ідеальний шлях на південь: СНИГИРево, 

озеро, Свята річка). Дві назви пов’язані з 
зябликами (Peippu, Peipohja). Але найпе-
реконливішою сполучною ланкою обох 
епох і чотирьох народів є знову шведська 
топооснова теперішньої назви затоки Порі 
– BAABL.ING.in.lahti – букв. ‘затока на-
щадків Вавилону’ (!), щось на зразок “ва-
вилонят”: як і в часи аль-Ідрисі, так і до-
тепер Вавилон – арабський. 

(3) Від Каллівере до Паламусе

У коментарі до топоніма Фаламус сказа-
но: “Порядок переліку населених пунктів 
Естланду в аль-Ідрисі (місто Анху – гирло 
р. Пярну – фортеця Фаламус), а також за-
гальний напрямок з півночі на південь при 
описі країн і міст Східної Прибалтики... 
дають змогу вважати, що фортецю Фала-
мус  слід шукати на південь від гирла 
р. Пярну. Фортецю ототожнюють з пунк-
том Паламюсе на березі Ризької затоки 
[Tallgren-Tuulio O.J. Du nouveau sur Idrisi, p. 
132–133]” [Коновалова, 263]. Такого пунк-
ту на узбережжі нам відшукати не вдало-
ся. Натомість с. Palamuse існує за 25 км від 
Чудського озера у виразному оточенні назв 
із топоосновами арабського кола: VARBe.
vere, RÄÄBitse, Rai.GAST.vere, KOOSA, 
VARNja, KOLKje, далі VORBuse, ROHu, 
VEREVi, SURGAvere,  kAMARi.

Цілком очевидно, що написання іншого 
топоніма  qlvri ближче до назви іжор-

Чи знали араби грецьку назву далекого моря ?
У книзі Костянтина Багрянородного “Про управління імперією” (DAI) сказано, що за  охрещеною, далматин-

ською Хорватією лежить якась Велика або Біла Хорватія – доступніша для грабунків і франків, і турок (мадярів), 
і пачинакитів (печенігів). Вона не має кораблів, бо лежить далеко від моря, – шлях від тамтешніх місць до моря 
триває 30 днів. А море, яке вони досягають через 30 днів, зветься “σκοτεινη” [КБ, 140/141]. 

Як випливає з коментаря, це не міфічна Біла Хорватія у Закарпатті з наших шкільних підручників. Велика Хор-
ватія – це пізніша Чехія. Засвідчені й Оттон, і сусіди-сакси, і відсутність кораблів, і віддаленість на 30 днів шляху 
від моря. До якого ж моря можна від Чехії дістатися за місяць пішки або човном? Оскільки гр. σκοτεινος – ‘темний’, 
то видавці поставили “Чорне море”. Але ж на березі Чорного моря Костянтинополь, і на “своє” море греки так не 
казали. З контексту очевидно, що то якесь інше море, не Чорне. І справді, О.Акімова для годиться пише найкорот-
шу у книзі примітку 19 [КБ, 378]: “Балтийское море (DAI. II. P. 130)”. І це все, – а не завадило б процитувати оту с. 
130 хваленого у передмові лондонського коментаря DAI 1962 року [КБ, 6, 470] і замінити у російському перекладі 
“Чорне море” на Балтійське або хоча б вказати у примітці – “η σκοτεινη θαλασσα – Балтийское море (DAI. II. P. 130)”. 
Оскільки цього немає, жоден з колег-істориків за 20 років користування книгою так і не помітив, що для Візантії η 
σκοτεινη θαλασσα [hē skoteinē θalas:a] – це Балтика. Справді, гр. σκοτεινος, η, ον ‘темний’, σκοτια ‘темрява, морок’, 
σκοτιος, α, ον ‘темний; таємний’ – з численними похідними (понад 20) [SGP, IV, 71-72], і отже, назва гр. η σκοτεινη 
θαλασσα  у перекладі означає “Море Темряви”. І це так несподівано збігається за внутрішньою формою з ужитою у 
Аль-Ідрисі арабською назвою Балтійського моря – також “Море Темряви” =  аль-бахр аль-музлам !
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(біля с-ща Лодейное Поле NB), – це були 
вперше зафіксовані у цьому районі назви 
з основою, що нагадує етнонім печені-
гів. Далі – ОЛЕСово, ВОРОНьё, ЧЕЛМА 
(на Вологодщині РОГмунь, СОФРонов-
ская, ГАВРилово, хАРБово, КЯБЕЛовка, 
УГОЛ), потім на берегах Онезького озера – 
СЮРґа, АШПЕРлово, РЕБрово, ХВАЛово, 
МЫСЛино, кУКОЛы, МУСТиничи, кАРА-
Баново, Ярославичи, КАРМАНовская, 
АЛЕХовщина, ВОРОНово, КИНДАСово, 
на східному березі Онезького озера – ОЛЬ-
Ково, МУРОМский, Бесов Нос, КЕРСОНЬ, 
Песчаное-СИВЕРская, ВОРОНий Остров, 
МЕДНые Ямы, Пудожгора-УГОЛЬская, 
ЧЕЛМужи, ОРОВгуба, ТУГАРИНово, не-
подалік ОГОРелыши, ГУЛяево, РАГНукса, 
РАГНозеро. 

Далі їхні шляхи розходяться на за-
хід (МАСЛозеро, Нестерова Гора, ША-
ВЕРки, КОРОППИозеро, КОЛВАСозеро, 
ЕМЕЛЬЯНовка, РУГозеро, ЧЕЛМозеро, 
Письмогуба, ШАРКИвара, кОРПИярви, 
СОФЬянга, СОФпорог, kÄRPÄNkylä, За-
ШЕЕК, ХЛЕБнаволок) і на схід до Білого 
моря (там на західному березі ВОРЕНЖа, 
МАСЛозеро, ГАНЖево, КОТОВО, СО-
ЛОВКИ, кУЗЕМа, гАГАРино, ВОРОН-
ская, р. ХЛЕБная; на східному – Заяцкий 
Мыс, м. ЯРЕНГский Рог; на північному –                                               
с. кУЗОМЕНЬ). Остання форма може від-
повідати назвам Лісостепу УСМАНЬ, 
ОШМАНЬ, ЄСМАНЬ. (До Білого моря 
веде ще один шлях від Онезького озера: 
ГЛУБокое 2, ПоЛОВина 2, ТУГАЙлово 
(ар. tugai ‘задоволений’), РОМАНово, БУ-
ХАРово!, РЯБы).

Південний шлях з Онезького озера 
ішов річкою Витегрою через волоки до 
озера Білого, а звідти Шексною (ШИ-
ЛЯково, ИРДО.матка ‘Йорданська подо-
рож’?, чЕРЕПовец) до Волги. Інший вод-
ний маршрут з оз. Білого пролягав через                                                                                               
оз. Кубенське (КОБЕЛево, Никола-
КОРЕНЬ) і р. Сухону (КАДников, 
МОТЫРи) – до Північної Двіни.

(5) Північний шлях допитливих арабів

Про бухту Варанґерфйорд у аль-Ідрисі 
сказано: “Щодо західного краю «Моря 
Темряви», то він межує з північною ар-
Русія, відхиляється у північному напрям-
ку, потім повертає на захід, а за цим по-

ГОРБово, РАГозино, КАРПово, ЧЕРТо-
видово, СЕЛИХНово (озброєне), ИССА і                                    
р. < Іссос?, КОРНево (Коран) (на захід не-
подалік РОГ, КЛИШковичи, МУРАВьи), 
далі волоки – ПОЛОЗово, КОЗОдои, ЯКИ-
Мово, ЗМЕИно. Притоками до Західної 
Двіни: ГОРБачево, ДРАГуново, ЗАЕНки, 
КОЗУЛино, УЗМЕНы. Вище Полоцька 
славетний топонім УЛЛА з багатим арабо-
мусульманським тополандшафтом: БАЛЬ-
Биново, СЛОБОДа, БУДИЛово, ЕМЕЛЬя-
ники, МОСОР, МАТЫРино, ПЯТНИЦ-
кое. Дальше продовження (ОШМЯНы, 
ЭСЬМОНы в Білорусі, ISMONys у Литві) 
описане в окремому нарисі [Тищенко 2008, 
19–20].

● Не менш насичений арабськими ре-
аліями топонімічний простір до Новго-
рода річкою Луга: ФЕДОРовка, ОРЛы, 
КУРОВицы, бол. ПЯТНИЦкий Мох,                        
р. ЛУБЕНка, с. ХОТнежа, ТОЛМАЧ, 
ГОСТкино, ЮгГОСТицы, РУСЫНя, ГЛУ-
хово, Ст. ГУСИНы, ЗМЕЕВа Гора, ВОРО-
Нино, ХОТобужи, далі волок до р. ЗМЕЙ-
ка і ВЕРонда, с. БОГДАНово, ВОРОБейка, 
МОРИНы, Вел. Новгород...

● Нарешті, третій шлях малими річка-
ми й суходолом до іжорської “глибинки” 
іде повз околиці С.-Петербурга і далі на 
схід: ПЯТЧино, КОТЛы, ДОМАШово, 
ГЛОБицы, ВОРОНка, МЕДНиково, СИ-
ВЕРский, ДРУЖная Горка, СИМАНково...

Нам залишилася недоступною пра-
ця Тууліо, де на с. 23 згадано і назву                                  
ар. Qalūwany ‘Коливань, Таллінн’ начебто з 
тексту аль-Ідрисі: про це повідомляє авто-
ритетний словник [Фасмер, ІІ, 299]. У ма-
теріалах книги І. Коновалової такої форми 
ніде немає. Першоджерелом кількох таких 
назв у Росії, як показано у спеціальному 
дослідженні, є назва ченців-колумбанів, 
які єванґелізували місцеве населення у VI-
VII ст. [Тищенко 2008, 416, 421].

(4) Арабські гості в Карелії Viii ст. 

Пройшовши на кораблях далі на схід, 
арабські гості проникали Невою до Ладозь-
кого озера і підходили до гирла р. СВИРЬ 
(< ар. . В околицях її слід гостей досі 
видно за назвами кОРБеничи, Винницы-
ТУГАРИНово, Винницы-КОБЫЛий На-
волок, кОРБозеро, СВУРЬґа, Заяцкая, 
ГАВРиловская ПЕЧЕНицы, ПЕЧЕНичино 
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Воронова затока і Карпова бухта          
у Норвеґії

Отож, від тієї далекої північної затоки, 
за якою “вже немає жодного  проходу [для 
мореплавців]”, починається новий, ви-
ключно сучасний маршрут нашої розвідки. 
З одного боку, формант -анґер- відповідає 
норв. anger ‘затока’ і не раз повторюється 
в топонімії Норвеґії: с. Бреманґер, о. Бре-
манґерланн, с. Кьоупанґер, м. Ставанґер 
(за В. Никоновим, таких назв є понад 70 
[Никонов; Поспелов, 89]). Топооснова на-
зви Варанґерфйорд повторена в ойконімі 
Варанґерботн (затока) і Varangerhalvøya 
(півострів). Як припускають, під народною 
етимологією ХVІ ст. – Варенгская губа 
‘Варязька затока’ (пор. і с. Варенка далі на 
схід) – може ховатися первісне норв. ver + 
anger ‘затока ловів’ [там само]. Проте для 
основи Varang- не виключене і слов’янське 
походження – ‘ворон’, – пор. далі на Коль-
ському узбережжі р. Воронья. 

У найближчих околицях двічі згада-
ний засновник сирійської церкви св. Яків 
(Jakobselv, Jakobsnes). Біля кордону є 
kARPbukt ‘Арабська бухта’?, а з  росій-
ського боку – селище з дивною як для цих 
північних країв назвою ПЕЧЕНҐА ‘Пече-
нізьке’ (?!). Щоб акцентувати серйозність 
виявленої проблеми, вкажемо на назви 
сусідніх селищ гАГАРка < *Агарь? і КУ-
Товая...

Африканда на Кольському півострові

Акад. О. Ферсман у своїй книжці “За-
нимательная минералогия” згадує цю за-
гадкову назву на Кольському півострові 
як сумний жарт картографа. Посмішки 
відвідувачів Лінґвістичного музею зви-
чайно зникають, відколи поруч з Афри-
кандою вони читають на карті назви озер: 
Верхнє ЧАЛМозеро і Нижнє ЧАЛМозеро. 
Про чалми нагадують також інші назви 
сіл – ЧАЛЬМНЫ-Варре і ЧАЛМпушка під 
МУРМАнськом. За логікою топонімічного 
контексту цю назву можна трактувати і як 
Mur + maa ‘земля маврів’? (як і Муром...). 
Як видається, окрім маврів, згадані ще й 
печеніги (Печенга), і сини Агарі (гАГАР-
ка), і “просто” араби (мис кОРОВий Нос), 
і купці-гості (оз. СПИРИдон < safari). 
Ознаками їхньої конфесійної належності 

воротом вже немає жодного  проходу [для 
мореплавців]” [Аль-Ідрисі, 127]. 

І. Коновалова доходить висновку, що 
“з арабських джерел такі відомості аль-
Ідрисі отримати не міг, адже з попередни-
ків аль-Ідрисі лише у аль-Біруні були деякі 
дані про Біле море, але вони мали інший 
характер... Судячи з наведеного уривка, в 
розпорядженні аль-Ідрисі був фраґмент 
лоції з описом плавання від північного 
узбережжя Русі на північний захід. Цей 
фраґмент він, імовірно, міг отримати від 
скандинавських інформаторів. Маршрут-
ні дані, що містяться в ньому, нагадують 
про один з відтинків шляху, пройденого 
норвезьким мореплавцем Оттаром, а саме 
від мису Нордкап на схід і далі на південь 
уздовж узбережжя Кольського півострова” 
[Коновалова, 269].

Так, напевно, й було, адже двір нор-
манського королівства Сицилії міг мати 
цілком реальні зв’язки з родичами на пів-
ночі. І однак, за всієї належної поваги до 
мореплавців Скандинавії, пріоритет пла-
вання за вказаним в уривку маршрутом 
належить, очевидно, все-таки друзьким 
першопрохідцям Х ст. До такого висновку 
схиляє аналіз сучасної топонімії на всьо-
му довгому водному шляху від ВАРАН-
Ґерфйорда на півночі – повз с. ГАВРилово 
біля гирла р. ВОРОНЬя, ДРОЗДовка, ГРЕ-
МИха,  м. ВОРОНов, с. КОПТяковский, 
КОПЫТово, ВОРОНцы, кОРБала, – до 
КОТЛаса й АРАБача на р. Вичегда на пів-
дні. Практично вся друга половина статті 
присвячена розгляду етапів цього найпів-
нічнішого маршруту арабів. 

Але, перш ніж приступити до нього, 
маємо попрощатися з аль-Ідрисі та під-
бити проміжний підсумок. Він полягає в 
тому, що у часи аль-Ідрисі арабська наука, 
виходить, цілковито втратила навіть і спо-
гад про ту блискучу традицію подорожей 
на край Ойкумени, яка була властива для 
арабських мандрівників раннього іслам-
ського періоду. За 400 років для араба аль-
Ідрисі зовсім невпізнаваними стали навіть 
ті назви, у яких можна припускати арабо-
мовну топооснову, як-от в ойконімі Самбір 
/ ст. Самбор / польс. Sambórz – від імовір-
ного *Сабур (пор. Самбурки під Києвом, 
адиз. самбыр, або Шабур і численні Сабу-
рови в Росії).
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є давні, не сучасні назви під Сєвєромор-
ськом ГАДЖиево ‘хаджі’ (а дещо півден-
ніше біля Кемі ГАНЖево), БАБозеро (бабá 
‘святий отець’), Гремиха, Ревда, Печекури 
(села із сурмами і досвітньою молитвою), 
г. РАМАТУайвенч ‘грамотна’. Проте в 
очах сусідів-християн всі вони є волхвами 
(г. ВОЛШЕлакх) і язичниками (мис По-
ганьнаволок). Їхня сутність як суспільної 
групи передана у назвах ДРОЗДовка (дру-
зи), СЕМЕРка, СЕМИостровский Погост, 
СЕМИостровское, ЗаШЕЕК (семичні шиї-
ти), вони походять з гір Гавран (ГАВРило-
во, ВАРЕНка, р. ВОРОНЬя, ВАРАНҐер-?). 
Не виключено, що базове поняття їхньої 
доктрини ‘ukkāl ‘розумні, мудрі’ передано 
у назві р. КОЛа і в ойконімі – с. КУТовая. 
Таким чином, у конкретному топоніміч-
ному ландшафті наявність у Заполяр’ї на-
зви Африканда набуває контекстуальної 
прив’язки: виявляється, це просто найпо-
мітніша частка арабського фракталу міс-
цевої топонімії. 

Екзотика: араби на берегах Білого 
моря?

Повертаючи уздовж берега на південь, 
арабський слід веде до назв миса ВОРО-
Нов на східному узбережжі Білого моря, 
далі – с. КОПТяковский, КОЗЛы, КАДЬ, 
кОРОВкинская, Голова, ЗаЧАПино під 
Арханґельськом і Холмогорами. 

Арабський слід у топонімах від Ар-
ханґельська до Котласа

На південь той давній водний шлях іде 
Північною Двіною (вкладка IV). Прибе-
режні села ЕМЕЛЬЯНовская, ВОРОНов-
ское, ОРЛецы, КОПАЧево, ПУКШЕНЬГА 
(< *печенга) є лише надрічковим продо-
вженням яскравішої частини арабсько-
го фракталу у глибинці: кАРПогоры,                                           
оз. КУРское, ТРУФАНово, КОПТюга < 
Копт + юга, фінс. joki ‘річка’, МУФТюга 
‘Муфтієва річка’, ЧУПРово < sfr-, РУСО-
Ма, ПЕЧИще. 

За кілька десятків кілометрів південні-
ше – друге загущення назв: КУЛИга, ПЕ-
ШЕМское (< *печен-), РИПалово, РЕПа-
ново, ВОРОНцы, кОРБала, ТУГАРИНская, 
ТОМАШа. Цього разу продовження ареа-
лу – на захід від берега Двіни: ЯКОВлев-

ская, КУЛИковская, ШЕНКУРск < курдс. 
Şingar, ар. Sandžar ‘Санджари’?, УКОЛок, 
ГАВРиловская, КАЗАково, ЗМИЕВо.

Третє загущення – в районі КОТЛаса 
(qtl- ‘вбивати’): ШИЛово, ШИВРино < sfr-
, МОЛОдиловская, кОМАРица, УФТюга     
(с. і р.) < *муфт- (пор. вище), на південь 
від яких – болото КОБЫЛЬе (киблат ‘на-
прям на Мекку’), далі с. РЯБово, ТИМА-
Сово, СЛОБОДской і СЛОБОДчиково – і 
вище на Вичегді ключова назва АРАБач. 
Південніше – МАУРино, СЛОБОДа, ХО-
БОТ < копт-, КОПТелка, вОРОБЬино.

Четверта група назв – на лівому березі 
р. Сýхона: НЕСТЕРиха, СВЕРчковская < 
sfr-, ГУСиха, УРУСовская, РОГна, КОП-
Тяевская, кУКОЛовская, КОЗЛовская, 
ШИЛОВская; далі – ВОРОНово, ГРЕМя-
чий, ЗВЕНЯЧий, СНИГИРевка < Şingar, 
СЛОБОДчиково, УГОЛ, КАДников 2, ВО-
РОБЬево, БАБино.

На південь від Сухони різноманітність 
топооснов зростає: ЕМЕЛЬЯНовская, 
ЕМЕЛЬЯНов Двор, УЛА, МУРаши, УТМА-
Ново < Uthman ‘халіф Осман’, КОЗЛовка, 
ПУТИЛово, КРЮКово, Ниж. ПЕЧЕНГА, 
ще три назви ПЕЧЕНЬГА, МОТЫРи < 
misr ‘Єгипет’, КОЗЛец, БАБЬя, ШИЛово, 
ПУТИЛово, КРЮКово, ИЗМАЙЛово < лі-
топ. измаильтяне, далі – ПЕЧЕНКино.

Печенґа відновлює слід печенігів

Періодична поява топооснови Печенг- 
змушує повернутися до відомого з літо-
пису факту  мусульманської належності 
печенігів. Близько 950 р. про них деталь-
но пише візантійський імператор [КБ]. На 
Русі вони з’являються вперше 968 р., а че-
рез 80 років вже витіснені з Дніпровських 
степів іншими кочовиками зі Сходу – по-
ловцями: “У 1050-х рр. печеніги втратили 
спершу все Лівобережжя, а пізніше і Пра-
вобережжя та були змушені перейти Ду-
най на візантійські землі” [ЕУ, VI, 2042]. 
Половці, як і печеніги, були мусульмана-
ми, і тому від ХІ ст. в описі літописних по-
дій назви “ ізмаїльтяни” і “ агаряни” вже 
стосуються виключно половців. Таким чи-
ном, ЗГАДКИ ПЕЧЕНІГІВ У ТОПОНІМІЇ 
СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДОБРЕ ДА-
ТОВАНІ – це порівняно вузький часовий 
проміжок у 100 років: 950–1050 р.

У пошуках топонімічних аналогій до 
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етноніма печенігів звернімося до топонімії 
України, де в минулому містилася їхня зем-
ля Пачінакія, описана Костянтином [КБ]. 
Топонімічні околиці двох найяскравіших 
відетнонімних назв сіл – Печеніги Хк і Пе-
ченіжин ІФ – розглянуті наприкінці цього 
параграфа, а зараз зайдемо до проблеми з 
дещо іншого боку. У спеціальному дослі-
дженні описано неочікувано виявлений 
винятковий топонімічний об’єкт під Зміє-
вом Хк [Тищенко 20081] – це середньовіч-
на торговельна база ясиру, де на площі 14 
х 24 км скупчені 40 сіл, назви яких скла-
дають повний тематичний реєстр топо-
основ арабського фракталу України [там 
само]. Серед цих сіл поруч із Ясеневим 
(на нашу думку, літописний Осенев) під 
Валками Хк існує і с. Лисконоги, до якого 
відомий аналог Лісконоги Чг (Новг.-Сів.). 
Що ж це за такий “лиск ніг”? У пошуках 
відповіді звернімося до тополандшафту 
Новгород-Сіверського району Чг. Адже 
тут збереглися інші яскраві реалії араб-
ського топонімічного фракталу: Домотк.
анів < Дамаск- (Dimashq?) ^Красна ГІРка 
< *кросна гор- ‘хресна’,  Заболоття < jbl-, 
СЛОБІДка ^Блистова, Лоска. Тепер, коли 
Слобод- чимраз надійніше пов’язується з 
ар. salābat ‘твердиня’, сусідство сіл з тими 
самими основами Блиск-, Лоск- стає ще 
важливішим. 

Тут ми наближаємося до можливої 
розв’язки. Бо далі йдуть РОГівка < ріг, тоб-
то кут, уголъ < ‘uqqāl ‘мудрі, улеми шиїтів’ 
і біля нього – Лісконоги ‘з лоском ніг’? До 
цього “пересічного сфінкса” шлях дослі-
дження виводив десятки разів – і щоразу 
доводилося відкладати спробу і братися за 
щось чергове інше. Адже модель ойконі-
мів України зі складником -ноги включає 
ще назви Шийноги Лв і Жовтоніжки См, 
які чомусь не прояснювали суті справи.

Так тривало до отримання детальних 
топонімічних кортежів назв польських 
сіл від основи Słob- (імовірно, з ар. salāb- 
‘твердиня’). Знову ноги тих сусідів чимось 
стали помітні безвісним слов’янам, їхнім 
сучасникам, коли вони назвали одне село 
Grabonóg (під Кротошиним) – і це можли-
ве ‘Арабоног’, а інше, під Краковом, ще 
прозоріше – Gołonóg (!). Отже, вони були 
всього-навсього БОСІ, що для наших кра-
їв нетипово (ще б пак, восени друзи ви-
рушали у хадж). Суть назв Лісконоги Чг 

і Лисконоги Хк відразу постала в новому 
світлі: мабуть, ті ноги блищали голизною! 
(В такому разі не виключений народное-
тимологічний зв’язок з назвами БОСівка, 
БАСань, основами Боц- і Боч-.) А Шийно-
ги Лв – отже, “з ногами, як у шиїтів”, тоб-
то знову – босі (в сучасному електронному 
списку населених пунктів України черго-
ве “вдосконалення”: Шайноги). Про те ж 
саме каже і назва с. Жовтоніжки См (Не-
ДРИГайлів) (вже не існує як окреме село). 
Є така назва і в Росії. 

Лише тепер, коли ми дивимося на ілю-
страції (рис. 3, вклейка, с. ІІІ, IV-2,4), де 
арабські воїни, ремісники, вершники, чаш-
ники справді зображені БОСИМИ, ця де-
таль вражає: як могла вона стільки часу не 

Мал. 3. Характерна традиція арабів ходити 
босоніж (мініатюра із середньовічного 
арабського рукопису; фото 1980 р., Ємен)
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впадати в око?! Як висловився з аналогіч-
ного приводу британський письменник Р. 
Девіс, “очі бачать лише те, що розум здат-
ний зрозуміти”. 

Однак це ще було не все. Ті ж околи-
ці Кракова з єдиною в Польщі назвою 
Gołonóg берегли ще один тисячолітній се-
крет. Розповісти про нього час наспів лише 
після аналізу літописних даних про пече-
нігів. Послухаймо літопис. Пишучи про 
“безбожних синів Ізмаїлових, посланих на 
кару християнам”, він зазначає: “Вийшли 
ж вони із пустині Єтривської... а число 
колін їхніх є чотири: торкмени і печеніги, 
торки, половці” [ЛР, 142]. Окреме завдання 
полягатиме колись у тому, щоб розібрати-
ся, за яких обставин етнонім ПЕЧЕНѣГЪ 
стали писати через ять (може, тоді вони 
“печеники” – пор. грец. пачінакіти?). Зре-
штою, для нашої теми важливо, що якось 
пов’язана з ним назва села Печенюги Чг 
усна традиція місцевих людей на Десні 
зберегла з -ю- (хоча форми Печеніги Хк, 
Печеніжин ІФ вказують на попереднє -ѣ-).              
У чернігівських говірках ряд іменників –  
кюнь, вюз, кют – відповідає літературним 
кінь, віз, кіт, і всі закономірно мають у не-
прямих відмінках у відкритому складі -о-: 
коня, воза, кота. Тобто можна припустити 
давніші форми *Печенюг ~ Печеноги, яка, 
до речі, відповідала б і вокалізму мадяр-
ського besenyő ‘печеніг’. Не виключено 
також, що таким був не сам їхій етнонім, 
а результат його народного осмислення у 
слов’ян. І ось тут ми одержуємо справжні 
королівські дарунки від кельчан і краків’ян 
у вигляді збережених у Польщі там же, 
де й друзькі топоніми, зразу двох назв 
PIECZonogi, – обидві саме з -о-:

...8. • Słabkowice (Kielce) 156 C2: 
Jarosławice (сонцехвальці?), JASTRZĘBiec, 
PIECZonogi, GOŁUchów, Str. GŁUchów, 
ZWIERzyniec...;

9. • Słaboszów (Kraków) 173 A2: Gołonóg, 
JASTRZĘBiec, PIECZonogi, OBRAŻejowice, 
KSAWERów, KOBYLniki, SŁOMNiki, 
GleW, GŁUchów, ŚWIERZczyna...

ОТЖЕ,  ЦЕ  ТАКИ  СЛОВ’ЯНСЬКА  
НАЗВА  ПЕЧЕНІГІВ, НЕХАЙ НАВІТЬ І 
ЗА НАРОДНИМ ПРИСТОСУВАННЯМ 
“ЗАСМАГЛІ  НОГИ”(!)

Не кажемо вже про те, наскільки про-
мовисті тут сусідні “Яструбки”: як і в 14 
українських назвах від цієї топооснови, 

це цілком імовірне слов’янське народне 
пристосування назви пустелі Єтрив, тоб-
то Yathrib з однойменним містом (осо-
бливо шанованим саме шиїтами), яке те-
пер зветься “просто” Медина! [Microsoft 
Encarta, пошукова частина].

Обов’язок дослідження простежити 
й запілля проблеми, тобто околиці сіл: • 
Печеніги Хк (ЧУГУЇв!): ^П’ятницьке (!), 
БАБка, БАБчанка, Кочеток, Піщане, КО-
РОБочкине, ГАВРилівка...; • Печеніжин 
ІФ (КОЛОМИЯ!): Кам’янка 2, Ключів 2, 
ВЕРБіж 2, ВОРОНа, Голосків, МОЛОди-
лів, МОЛОдятин, ГРАБич, ПИЩаче, КО-
БИЛець, КОРНич, СЛОБІДка, ХЛІБичин, 
П’ядики, ШЕПАРівці, СЕМаківці, СЛО-
БОДа, БАБ’янка, Товмачик... Таким чином, 
збережені тополандшафти знову містять 
імовірні реалії семичних шиїтів. 

Топонімічні околиці Углича на Волзі

Виходить, можна перестати впізнавати 
не лише церкви і Єванґеліє (пор. теперішні 
назви Чирково, Цурьково, Цуриково, Еман-
желино, Ванжули). Можна забути, за яких 
обставин сформувався цілий ісламський 
тополандшафт навколо м. Углич на Волзі: 
р. Улейма (!), тобто з очевидністю ‘улемо-
ва’; крім того, с. ПУЛОХня ‘після Аллаха’, 
КАРПовская < ‘арап-, ВОРОНово < (га)
вран, Полозово, Выползово, ЖАВОРонки 
< Джафар?, УГЛовка,  ГЛухово, МЕРВино, 
СЛОБОДа < sаlābat, КИНДяково < ахунд, 
ТЕКЛенево < digl- ‘Тигр’, Петухово, Жаб-
ня, р. МОЛОкша, с. КОЛОшино, БАХМА-
Тово (!) – біля Романцева 25В, БОРЩевуха, 
БАЙкино, СОВкино (пор. у Києві Байкова 
гора, Совки < суфії), ГАВРино < Hawran. 

На сусідньому аркуші 28(Б) реґіональ-
ного атласу [ЯОРА] в надійно друзькому 
оточенні (чЕРЕПенино, МЫТАРево, МА-
ТРенино, кОРОБово, ХРЕБТово) цю гору 
друзьких назв увінчує ключове ИНОБОЖЬ 
(!), – показово, що одна рука цензора під-
креслила цю кричущу назву пунктиром, а 
друга – про всяк випадок викреслила з по-
кажчика. 

Там же навколо Углича Симаница (пор. 
Єсмань), КОНДаково, Варгуново (пор. Ве-
ригин!) і ще крок до розгадки групи назв 
Веригин (досить звичайних у Верхньому 
Поволжі) – назва річки Воржехоть. Друга 
основа в ній – це слово ходжа в народному 
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пристосуванні до дієслова ходити. Перша 
ж морфема нагадує основу назв Ворожба 
См (знову з народним наближенням до во-
рог), до яких на Курщині зберігся аналог 
Воробжа, тобто *вороб- + jа ‘араб-ова’. 
Можна спинитися на поясненні *вор(об)
же- + хоть.

Є с. Киндяково і в Рязанській обл. 19в, 
тут же 3 села Измайлово і рц УХОЛово 
(х<q!). В Калузькій обл. – два с. Уколо-
во, є ще Уколица і Уколовка, УЛЕМец і 
УЛЕМль, КашИрино, КашУрино й КашУр-
ки. У Смоленській обл. 2 с. Уколово, Ка-
ширино й Кашкурино. Якщо уЛЕМи були 
тут звичайною складовою у VIII ст., то 
фраґментом саме цього слова слід вважати 
основу назв ЛЕМеш-,  наприклад, на Смо-
ленщині. Тоді стає зрозумілим, чому козак 
із с. ЛЕМеші Чг мав прізвище Розум: ви-
ходить, рід гетьмана Розумовського з тих 
самих друзьких Розумних. З другого боку, 
це ймовірний прототип етноніма лемки без 
переконливого пояснення.

● Лемківці Зк (Ужгород)^ ЧЕРТІЖ, 
ПідГОРБ, Руські кОМАРівці, КИБЛЯри, 
кОМАРівці, Соловка, ЯВОРове; ● Лемеші 
Жт (БЕРДичів): П’ЯТИ.ГІРка, СЬОМА-
Ки, ЗаКУТинці, ГАДОМці 2, СИНГАЇвка, 
КУКІЛЬня, СЛОБІДка, ПОЛОВЕЦЬКЕ, 
ЖУРБинці, СЛОБОДище, РІГ, СОЛОТвин 
2, ШВАЙКівка; ● Лемеші  Чг (Козелець): 
Боярівка, ГОРБачі, ШУЛЯки < -ря-, КО-
ПАЧів, ДИМЕРка, ОМЕЛЯНів, Білики, 
КОТІВ, НаБІЛЬське, Будище, ПИлЯТин, 
ОЗЕРне, ГАРБУЗин, кАРПеки, СКРИП-
чин, Хрещате, Риків, бУЛАХів, кАРПи-
лівка, КІПТі, ГАЙове, Пісоцьке, кОРОП’є, 
КРАСилівка, КОРНіїв, КРЕНі, РОМАНЬ-
ки, ГЛОМАЗДи; ● Лемешів Вл (Горохів)^ 
Козятин; БЕРЕСТечко, Бережанка, МИХ-
Лин < mısr, ВІЛЬХівка, СОФІЇвка, ЖУ-
РАВники,  Волиця-ДРУЖкопільська, ЗВИ-
НЯЧе, КРАСів, КРИЖова, оХЛОПів < Ха-
леб, НАТАЛин, МЕРВа, Зелене, МИСЛині, 
СКАБАРівщина < sfr-, ОЗЕРці, ГАЄнка; 
● Лемешівка Вн (кАЛИнівка): гРУШків-
ці, ГУЩинці, ДРУЖелюбівка, ДРУЖне, 
СЛОБІДка, Писарівка, ГУЛІвці, КУТища 
2, СОФІЇвка, чЕРЕПашинці, ЧЕРНятин; 
● Лемешівка Кв (Яготин)^ ПереВІД, ВО-
РОНівщина, САМАРський Яр, БезУГЛів-
ка, СВОБОДа, Богданівка, КОПТевичівка, 
гОРБачівка, ЖОРАВка, КУЛябівка, Бере-
занка, Трубівщина, Зелене, РОЗУМівка, 

гРУШківка, СУЛИМівка, ОЗЕРне^ ЧЕР-
КАСівка, УРСАЛівка, Черняхівка 2; ● 
Лемешівка Чг (Городня): АЛЬОШинське, 
ДРОЗдовиця, Будище, КУЛИківка, кАР-
Півка, МОЛОжава, Пекурівка, Смичин, 
хОРОБичі, ХОТівля, Зелене, хРИПівка, 
Півнівщина; ● Леміщине Хк (Золочів)^ 
Писарівка, Дуванка, Рудня, Головашівка, 
кОРОБки, Маяк, Чепелі, Сніги, Мурав-
ське, РОГозянка, Цапівка, Коники, Гур’їв 
КОЗАЧок, Сотницький КОЗАЧок, БАБА-
ки, СКОВОРодинівка < sfr-, БАСове, СНІ-
Ги, Бугаї 2, БЕРЕЗівка 2; ● Леміщиха Чк 
(Жашків): ВІЛЬШанка, ВОРОНе, Зел. РІГ, 
БезПЕЧна, МЕДувата, КриВчунка, НаГІР-
на, ОХМАТів, СОРОКотяга, Черв. КУТ, 
ШУлЯки < *шура-; ● Лемешинське Зп (Зп) 
Івангород, НовоСЕЛИще, ЗапоРОЖець, 
Нове ЗапоРІЖжя, НовоСЛОБІДка, РУЧа-
ївка, ГАРБУЗівка, Федорівка, ГАСАНівка, 
чЕРЕПівське, РОЗУМівка, КАПУсТянка.

Сама назва м. Курськ стає в один ряд з 
іншими, імовірно, метафоричними назва-
ми від слов. кур ‘півень’, які мали вказу-
вати на досвітню молитву: пор. в Росії там 
же на Курщині (див. с. 61) – села Кочетов-
ка, Курица (і ця ж назва двох річок), Ку-
карековка, також Будиловка, Будище, Дол-
гие Буды, Будки, Зыковка, Реут, Громыши, 
Гремячье, Гремячево, Гремячка 3, Кли-
шино 2. Аналогії в Україні – Півнівщина, 
Будища, Будки, численні Буди, Солов’ї, 
Щокоть, Реут,  Гукове, Гримайлів, Грем’яч, 
Грем’ячка, мабуть, Клишки, Клішківці 
тощо.

На Курщині, в топонімічному ланд-
шафті навколо с. Воробжа є чимало членів 
арабського друзького фракталу: Хотеж-
Колодезь, Уланок, Олешня, Богдановка, 
Знаменское, Слободка-Корочка (укріплен-
ня з послідовниками Корану). Є і типові 
назви, що вказують на досвітні молитви 
муедзина (Будище, Щеголёк, Петровы 
Буды, Долгие Буды). Біля останнього села 
міститься фонетично ближча до Веригин 
назва с. ПереВЕРЗево, тобто ‘після ферзя 
(перса)’. Про торговельні і збройні поїздки 
з Персії є матеріальні й письмові свідчен-
ня. Перевіркою цього припущення можуть 
стати кортежі сусідніх до Веригиних сіл, 
наприклад, на Смоленщині. 

Пор. і мікротопонім Воробьёвы горы 
у Москві – за наявності там же добре до-
кументованого арабізму Арбат (імовірна 
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множина від ар.  rabat ‘передмістя’, 
як-от у назві столиці Марокко, або від ар. 

 ribāt ‘укріплений монастир, при-
кордонна казарма’ – за [Фасмер, ІІІ, 502], 
але без тюркського посередництва).

Воропáй у словнику

Воропáй, пая, ч.? 
Чоловіче воропаю, де ж я тебе поховаю?
Заховаю під вербою. Чим закрию? Пеленою. 
Заховаю на могилі, щоб по тобі вовки вили”...

[Грінченко, І, 254]

Знак запитання у цьому гаслі скарбниці 
Б. Грінченка означає, що в етнічній пам’яті 
українців ХІХ ст. завдяки римі збереглася 
сама тільки форма колись важливого сло-
ва, але без значення, – і це чітка вказівка 
на глибочезну давність пережитого на-
родом історичного досвіду. В цьому вже 
була нагода переконатися у зв’язку з та-
кою самою леммою статті цього ж словни-
ка “Чемерис, са, ч.?”. Адже після неї йде 
дорогоцінне свідчення українського кар-
патського фольклору: “Чемерис, чемерис, 
чом дівчаток не любиш?”, яке стало жи-
вим мовним доказом пов’язаності понять 
кельти-кимери, Карпати й Галичина [Ти-
щенко 2008, 156] із сучасними топонімами 
України Чемериси-Барські Вн, Чемериське 
Вн, Чк і сучасними українцями (прізвище 
Чемерис). Так і тепер з’ясувалося, що про 
воропаїв дещо знає топонімія України: с. 
Воропай, Воропаї См, Воропаїв, Воропа-
ївка Кв (див. нижче). “Чоловік-воропай” –                      
це явний слід якогось буденно відомого в 
давнині етапу нашого етногенезу, і веде 
він у степ, у невідомість і смуток.

Що ж пишуть про воропаїв підсумко-
ві етимологічні праці? Ось відтворене в 
ЕСУМ: “Воропáй1 (епітет чоловіка або мо-
лодого в народній поезії); – білор. [варапáй] 
«епітет молодого; коровай»; – утворено від 
друс. ВОРОПЪ «напад», що відбиває ста-
родавній звичай викрадання (умикання) 
дівчини; – псл. *vorpъ «напад»...” [ЕСУМ, 
І, 428]. З другого боку, “[Воропáй2] – це 
«буркотун»” [там само], а латис. vērpejs 
‘прядильник’. Ось такі п’ять семантичних 
складників незнайомця.

М. Фасмер додає, що “воропай – по-
стійне означення нареченого і короваю. 
Пов’язане з вóроп, як голодай – з голод...” 

Нащо вже проросійський у виборі реєстру, 
М. Фасмер цього разу так і не наводить ро-
сійського апелятиву, хоча він міг би й існу-
вати, адже сама основа відома у прізвищах 
(рос. Воропаев) і в топонімії (Варыпаево 
[ААД, 172Г] Пенз. обл.: Воробьевка, Ко-
маровка, Бакуры Сарат. обл.).

Цей же словник пояснює: рос. “вóроп, 
друс. ВОРОПЪ, НАВОРОПЪ «наскок, на-
пад, пограбування» (Лаврент., Іпат. літоп.), 
ВЪРПУ, ВЪРПСТИ «рвати, грабувати», 
цслов. НАВРАПЪ «грабунок, здобич», 
польс. nawropić na kogo «гніватися, сер-
дитися», сербохорв. вр́пољити се «турбу-
ватися»...” [Фасмер, І, 354]. Чи наврап на-
гадує “на арапа”? 

Говорячи про викрадання (умикання) 
дівчини, не зможемо обминути горобиної 
ночі. Б. Грінченко: “Горобина ніч «ніч, 
протягом якої буває сильна гроза»... І в го-
робину ніч прийдуть для такої панночки, 
як наша. Шевч. 282” [Грінченко, І, 314] 
(ЕСУМ цей вислів, на жаль, зневажив.)   
М. Фасмер: рос. “рябиновая ночь «за-
душлива літня ніч зі сполохами», арханґ. 
Пов’язано з рябина, адже в цю пору вона 
цвіте (Даль)...” [Фасмер, ІІІ, 535]. О. Тру-
бачов: “Див. воробьиная ночь – те саме, 
перетворене з попередього, сюди ж друс.: 
бывши нощи рябиной (Новгор. 4 летоп. та 
ін. під 1024 р.), пор. білор., рос. діал. АРА-
Биновая ночь ‘грозова ніч’, укр. ГОРОБина 
ніч (Шевченко)...” [Фасмер, ІІІ, 535]. Ви-
бір такої ночі для “умикання” зрозумілий: 
менша ймовірність погоні, більше шансів 
утекти, дощ змиває всякий слід. Он воно в 
чому полягав звичай такої ночі: вона не з 
горобцями пов’язана, а з арабами.

Воропáй на карті

Географія слова незвична – два села на 
Сумщині, два на Київщині та ще Горопаї 
Жт і Вербаїв Вл, але цього досить для того, 
аби переконатися у наявності яскравого 
арабського складника у їхньому топоні-
мічному оточенні: ● Воропай См (Красно-
сілля) ^САМотоївка, ГЛИБне < qlb-, Бран-
цівка, КОХАНе, ЮСУПівка, П’ятипілля, 
СлавГОРОД < -б (якщо Пусто.ГОРОД < -б); 
ПроХОДи, ЧЕРНеччина, МЕЗЕНівка, РИ-
Биця 2, ПриКІЛ, ГРАБовське, ТАРАТути-
не...; ● Воропаї См (ЛИПова Долина) ^АР-
ШуКи, РИБаси, Куплеваха, ГАЛАЄвець, 
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ШАТРавине < safr-?, Бугаївка, ГРАБщина, 
Баєве, КОЛОМІйцева Долина, РУСАНів-
ка ^БУХАЛове, КАРПці, НЕСТЕРенки, 
Рудоман...; ● Горопаї Жт (Любар): АВРА-
Тин, СЕВЕРинівка, Виноградівка, КУТи-
ще, ЧОРТория 2...; ● Вербаїв Вл (Луцьк): 
РОМАНівка, РадоМИШЛЬ (!), ЦЕПЕРів < 
sfr-, РОВанці, Будки, Верхи, ОМЕЛЯНик, 
Озеряни, Зміїнець, МАЯКи, СЬОМАКи, 
СтРУМІВка, ПідДУБці, РОМАНів, Вер-
хівка, НовоКОТІВ; ● Воропаївка Кв (Іван-
ків) ^ЗИМовище, БІЛИЙ Берег, СЛОБОДа 
2, КРАСилівка < крос- ‘хрест’, СТАВРівка 
< гр. staur- ‘хрест’, Федорівка, ПИРОГови-
чі, Буда, ТРОСТЬ  < Taraq, ЯХНівка, Си-
чівка, РУСАНи, ПоТАЛіївка, КАРПилівка, 
Піски, ХОЧева, Мокра КОРМа, ОСовець, 
ОЛИва < Алі, ЗАХАРівка < safr-, ОЛІ.ЗА-
Рівка < Алі + safr-, КОЛенці 2, Жміївка...;    
● Воропаїв Кв (Києво-Св.) ̂ ПІРНове < *по- 
+ роман-, ВОРОНьківка, Мрія=МЕЧТА < 
мечеть, ГОРБовичі, ШПИТЬки, ОСещина, 
ХОТЯНівка < Фатіма, ХОТів, ХОДосівка, 
Не.ГРАШі < краш- ‘нехрещені’, ДУБечня 
< do ab, ГЛІБівка < qlb-, Козаровичі, ГОРЕ-
Ничі, ГОРЕНка^ БУЗова ^Буча (‘веремія’), 
ГУРівщина < gur-?, БІЛОгородка, Рикунь, 
ДИМЕР < Dymerz, = -sz < -šq, ТАРАСів-
щина < Taraq, р. САХРавщина < sfr- у                                                    
с. ГАТне (значить, і апелятив шахрай < 
safr-), КРЮКівщина... 

Цей просторовий зв`язок Воро-
пай ~ Крюк- у Росії повторений не раз:                              
● Вырыпаевка (Симбірськ) ~ Крюковка; 
● Воропаево (Псков) ~ Крюк Смол.; ● Ва-
рапаевка (Саратов) ~ Бол. Крюковка. Але 
чому так? 

 
Крюківщина та навколо неї

Виявляється, слово крюк є синонімом 
до укр. крук, «ворона» [ЕСУМ, І, 427], і, 
отже, звідси походять Крюківщина (те 
саме, що й Воронянщина!) й ціла низка 
схожих назв, які досі здавалися пристосу-
ваннями від лат. crux ‘хрест’. Але ж після 
цього розвиднюється, який приголомшли-
вий арабський топонімічний контекст має 
підкиївська Крюківщина: ЖУЛЯНи – від-
тепер ясно, що від тюрк. yılan ‘змія’ (тут і 
Змійєві вали, і Круглик), р. САХРавщина 
< sfr- у с. ГАТне, р. СІВЕРка <  sfr- 
‘гість’, Боярка-Будаївка < ‘будити’ (про 

те саме – Голосіїв, Півні, Бугаївка 2 і р., 
Крячки, Піски, р. Стугна), ДЕРЕВ’ЯНки 
< ір.  darbān ‘сторож, вартовий’, 
РÓСЛАВичі < *росав-, ХОТів, НовоСЕЛ-
ки <  *salīb ‘хрест’, САМБУРки < 

 sabūr ‘довготерплячий’, МИШОЛів-
ка <  mısr ‘Єгипет’, з сарматським 
-л-, БАГРИНова гора < дір.  Баграм 
‘переможний’, ХОД.ОС.івка (хадж), РО-
МАНків <  rahman, Козин – одна з 
ознак ‘гостей’, тут же р. Козинка, о. Ко-
зачий і о. ОЛЬГин < Аllah (мало б бути 

ОльЖин?), ГЛеВаха <  ğlw ‘заколот, 
галас’, КОПАЧів, КІБЦі < копт- (і р. ІвКО-
ВИТець), ПАРАЩина, БЕРЕЗенщина < ір. 
parast- ‘віруючий’, БАГРИН, БезРАДичі 2 
< *раб-, ЗОЗулі < *Сус- ‘Сузи’, кАЛИнів-
ка < ‘Алі, ХЛЕПча < Халеб, Безп’ятне < 

без + п’ятн(иця), БАРАХТи <  barakat 
‘благодать’, КУЛІ.БАБА <  qulī ‘його 
раб’ +  ‘(святий) отець’; далі оБУХів 
<  buxo ‘Бухара’ (у ранній назві VI 
ст.), ТРИПІЛля < Триполі, ХАЛЕП’я < Ха-
леб, КОНюша < порт Кавн, ШПЕНДівка < 
порт Аспенд, ур. КОЛОМИЙщина <  
kalāmi ‘людина, що використовує доґми 
мусульманської філософії для наведення 
певних доказів’ [ПРС, ІІ, 338]. За Дніпром –                                                                                          
Воронків, Ревне, Дударків, Требухів, Пе-
регуди, БезУГЛівка, ГОРОБіївка, РИБне, 
РУСанів, -ка, ЯЛИНка. Коло замкнулося. 
(З історичної топографії Києва – ще Кози-
не болото [Шарафутдінов] і виногадник на 
КЛОВі ğlw.).

Про аварсько-половецький складник 
тополандшафту нагадують назви двох р. 
бОБРиця < по- + обр-, с. ЗАБІР’я, Чабани. 
Про ранню єванґелізацію – назви НЕЩЕ-
Рів < Нестор(іани), ВАСИЛЬків, СОРОЧий 
БРІД < ченці Якова Барадеї серед східних 
людей (сороч-), поруч – три Мотовилівки 
‘*хрестові’ і Офірна < пізнє лат. offer(enda) 
‘жертва’.

Російських сіл від основи Вырыпай- іс-
нує 13. І в Білорусі – ще 1. Їхні контексти 
можуть містити нові відомості про воропая 
і тому заслуговують на уважне прочитання: 
● Вырыпаево (Мордовія): РОМОДАНово, 
Красный УГОЛ, РУдНЯ, ПЯТина 2, сВЕР-
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Бейск, ЧУФАРово, Козловка, МАСЛовка, 
ХАДЖИ (!); ● Вырыпаево (Москва): КО-
ТЕЛьники, СЛОБОДа, кАЛИновка...; ● 
Вырыпаево (Пенза): ДРУЖаевка, АГАРевка 
(!!), кОМАРовка, Козловка, ШемыШЕЙка 
< *Семи- (якщо сім ший, то ось чому змій 
з 7 головами), САБУРовка, МАЯК (ме-
четь); ● Вырыпаево (Саратов): Гремячка, 
ЧЕЧУЙка < чухут-, пор. літоп. Чешюевъ, 
Ст. КАРЛЫган (варяз.), ГУСиха 2;                                                                                                           
● Вырыпаевка1 (передмістя СИМБІРська): 
БАРАТАЕвка, КАДЫковка, Кочетовка, 
КРЮКовка, Путиловка, КАРЛИнское 2, 
кАРАБаевка, МЕДЯНский; ● Вырыпаевка 2                                                                                      
(СИМБІРськ): ЧУФАРово, АРАПовка, 
БАХМЕТьевка...; ● Вырыпаевка 3 (СИМ-
БІРськ): РЕПьевка, ИЗМАЙЛово, МАН-
СУРовка, кРАВково, ВОРОНовка; ● Воро-
паево (Псков): Соловьево, Хохлово, кРУТ-
ки, СИВЕРст, УСМЫНЬ, оз. УСМЕНское, 
РУСАНово, Козино, КРЮК; ● Воропаево 
(Курск): КАРМАНово, СНЕЦкое, ФАТЕЖ, 
РОЖня, ХАТуша, Гремячье; ● Воропаево 
(Москва): МЕДведево, АЩЕРино, кОЛУ-
Паево, ВОРОНовка, кОРОБята, ПоГОСТ 
РОМАНЬ (під Бронницами), тОРОПово; 
● Варапаевка (Саратов): МАКЕДоновка < 
Магді?, СЛЕПцовка < Халеп-, ЧУЕвка, Бол. 
КРЮКовка, АГАРевка (!!), ГАйВОРОН, 
Пещанка, Н. Мотовиловка; ● Выропаевка 
(Москва: Коломна): р. СЕВЕРка, ГОРБово, 
Змиево, Богдановка, ХЛОПна, СОФьи-
но < суфій, СОФРоново, Молитвино NB;                                                                                             
● Воропаново (Смоленськ): Путьково, 
ЖУРАВка, РУСАНово, Волоста-ПЯТНица, 
ГАВРюково, ЕМЕЛЬЯНово, СЕЛИБка (!) < 
salib ‘хрест’, ГОРБачи, КОПТево, ДРУЖ-
ба, ЛюбоГОЩа. В Білорусі ● Воропаево 
(Віцебск): Козловщина, КУБЛИчи, ВО-
РОНичи, КОЗАЧки,  ОСино-Городок і уні-
кальна група: МОСАР, Луцк МОСАРский, 
МАЗУРино.

Таким чином, Мордовія з мусульман-
ською традицією ретельніше зберегла на-
зви Хаджи і Бахметьевка, на Смоленщині 
цілком упізнаваний ар. salib ‘хрест’ у на-
зві СЕЛИБка. Вітебська група дає ключ 
до етимології ороніма Мазури ‘Мазовше’, 
історизму моцарство ‘царство’, – але і, 
чого доброго, прізвища Моцарт ‘єгиптя-
нин’? Та найбільш змістовною виглядає 
двічі повторена (Пенза і Саратов) назва сіл 
АГАРёвка, яка начебто у формі з аканням 
насправді зафіксувала тих літописних “си-

нів Агарі”, – отже, сюди слід віднести й 
групу назв із гіперкоректним початковим 
О- Огарево і прізвище Огарёв... У реєстрі 
на диво численними виявляються рівно-
правні варіанти цих назв із початковим А-, 
аж до того, що це написання (Агарево) по-
чинає виглядати осмисленим. 

Ізмаїльтяни, агаряни: черга за по-
ловцями

Ізмаїльтяни – сини Ізмайлові, за Біблі-
єю, нащадки Ізмаїла та Агарі. В літопису 
ізмаїльтянами названі печеніги і половці, 
татари, торки і  торкмени [ЛР, 552].  

19.06.1096 р. у битві з київським вій-
ськом загинув тесть київського князя Свя-
тополка половецький хан Тугоркан Змійо-
вич. “І взяв його Святополк яко тестя свого 
і яко ворога. І, привізши його до Києва, по-
гребли його на Берестовім на могилі” [ЛР, 
140–141]. Всупереч літопису, тіло Тугор-
кана знайшли не “назавтра” (20.06), а того 
ж вечора, а могилу на Берестові для нього 
мусили копати зі смолоскипами (аби похо-
вати того ж дня, як передбачено ісламом), 
що добре видно на мініатюрі (мал. 6–4). 
Помщаючись за смерть Тугоркана, справді 
назавтра, тобто удень 20.06 прийшов уже 
інший хан половецький, Боняк, – “безбож-
ний, шолудивий і... спалили монастир Сте-
фанів і дерев’яний Германів. І прийшли 
вони на монастир Печерський... Безбожні 
ж сини Ізмаїлові вирубали ворота монас-
тиря, підпалили двері до храму Богороди-
ці і забра[л]и ікони...” [ЛР, 141]. В іншому 
місці (23.02.1184/1183?): “Прийшли ізма-
їльтяни, безбожні половці, на Русь пусто-
шити, до (города) Димитрова, з окаянним 
Кончаком і з Глібом Тирійовичем. Але че-
рез Боже заступництво не було шкоди від 
них” [ЛР, 332].

Агаряни – за Біблією, нащадки Агарі та 
Ізмаїла. В літопису агарянами названі араби, 
половці і татари; див. ще бусурмани, ізмаїль-
тяни, погани, сарацини [ЛР, 539]:  (874 р.). 
Коли Аскольд і Дір ходили на греків, “цесар 
[Михайло тоді] був у поході на агарян”, тоб-
то арабів. І, отримавши звістку про прихід 
Русі, повернувся до Царгорода [ЛР, 13].

 У 1118 р. “Мономах... погубив поганих 
ізмаїльтян, тобто половців, вигнав [хана 
їхнього] Отрока в Обези” (Абхазію)... 
“Тоді Володимир Мономах пив золотим 
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шоломом із Дону, забрав землю їх усю 
і загнав... окаянних агарян...” [ЛР, 368]. 
Серпень 1179 р.: “Прийшли іноплемінни-
ки на Руську землю, безбожні ізмаїльтяни, 
окаянні агаряни, нечисті виплодки дияво-
ла, сатанинські норовом, на ім’я Кончак, 
призвідця лиха правовірним християнам... 
Сей же Кончак із однодумцями своїми під 
Переяславом одних християн забрали в 
полон, інших побили, а найбільше побили 
дітей” [ЛР, 326]. “Якщо в наші дні (пише 
літописець про подію 2.10.1187 р.) пере-
дав Господь город святий Єрусалим безза-
конним отим агарянам (=арабам!), то хто 
звідає промисли Господні” [ЛР, 344]. Далі 
знову згадано (23.04.1189), що Фрідріх 
Барбароса бився за гроб Господній з ага-
рянами (=арабами!) [ЛР, 349].

Восени 1196 р. між князями почалися 
чвари, але Всеволод усіх помирив. “Пре-
благий і премилосердний Христос Бог 
наш! Не хотячи дати радости дияволу, ні 
диким половцям, які були на се готові, і 
кинулися на кровопролиття, і обрадува-
лися були зваді між руськими князями, і 
збавив Бог християн од рук нечестивих і 
окаянних агарян” [ЛР, 362].

1237 р.: “У ті ж часи прийшли безбожні 
ізмаїльтяни (=татари), які раніше билися з 
князями руськими на Калках... І взяли вони 
город Рязань... Кир Михайлович же утік з 
людьми своїми до Суздаля і розповів... про 
навалу-нашестя безбожних агарян (=та-
тар)...” [ЛР, 393].  Цікаво, що літописець 
не усвідомлює, що прийшов новий етнос: 
для нього це знову мусульмани. І те саме 
у записі через півстоліття, в січні 1288 р.: 
Телебуга, що захопив золотоординський 
престол роком раніше, прийшов воювати 
на Львівщину. “Померло в городах в обло-
зі незліченне множество, а інші померли в 
селах, вийшовши з городів, після того, як 
пішли нечестиві агаряни” [ЛР, 436] (бо зи-
мові запаси були розграбовані).

Для нашої теми важливо, що ЛІТОПИС 
НЕ РОЗРІЗНЯЄ АРАБІВ І ПОЛОВЦІВ ! 
Що більше, на держаку прапорів половців 
неодноразово зображено півмісяць (мал. 
6–1/3), а на держаках прапорів києво-
руських князів – хрест. Трапляється і зо-
браження хреста зверху півмісяця – так, 
як це досі збереглося на християнських 
храмах України і Росії домосковського пе-
ріоду. 

Половці, Поливанів Яр і Ліван

Можливість розв’язку знову прийшла 
“збоку”, як це переважно й буває у топо-
німічних студіях. У складі багатьох топо-
ландшафтів арабського фракталу України 
регулярно траплялися назви від основи 
Пилип-: ПИЛИПча, ПИЛИПківці, ПИ-
ЛИПЕНки, ПідПИЛИП’я, ПідЛИПНе См 
тощо. Але ж є і ПідЛУБи Жт, Лв, і ПоЛУ-
Ботки Чг, а в Росії – ПодЛУБово (2, Баш-
корт.), ПодЛУБНое і ПоЛИБино (Тула), 
ПодЛИПки, ПоЛОВНево (Ряз.). Виникла 
ідея пояснити цю повторювану основу Пи-
лип- як *по- + либ- < луб(н)- (перехід -у- в 
-и- у слов’янських говірках стався у Х ст.): 
пор. ● р. ЛИБідь < *-нь Кв, – поруч ЖУЛЯ-
Ни < тюрк. yılan ‘змій’, але можливе й ар. 

 julān ‘водити по колу, ганяти коня на 
корді’ [Platts, I, 398]. (У Києві в такому разі 
виявляється ціле скупчення топооснов 
арабського кола у групі назв ЛИПки, вул. 
ШОВКовична, КЛов, ЛИБідь.) 

Ту саму основу мають і назви двох сіл 
у Карпатах – ● ЛИБо.хора Лв < -гора (Ско-
ле): поруч гРЕБенів, гРАБовець, ЯЛИНку-
вате < тюрк. yılan ‘змій’, Головецьк, РИ-
Ків, ВОЛОСянка, КОЗеве, ОРІВ < -ровъ, 
ОРЯВчик, ОРЯВа, пОГАР (!), РОЖанка 
2, уРИЧ < *риж-/?рик-, ЯМЕЛЬНиця, – і                                                                                              
● ЛИБо.хора (Турка): поруч ЛІМНа < 
*лобн-, Головеське, РИКів, ВОЛОСянка 
(NB: повне повторення трьох топооснов), 
ЯВОРи, ЯВ.ОРІВ, ГУСИНе, ЯБЛунь-
ка, Шум’яч, кОМАРники, кАРПАТське, 
РОПАВське < ст. ропать ‘мечеть’. Від-
повідні гідроніми мають форму ЛИБохо-
ра, LIBohora, ЛИВихора та ЛИБохірка, 
LIBohora, LIBohorka, ЛИВихора, ЛЮБо-
горка. В разі прийняття схеми звукового 
розвитку либ- < луб- отримують реаліс-
тичне пояснення складені топоніми Липів 
РІГ Чг, Липовий РІГ Кв, Липські РОМАНи 
Жт: між складовими цих назв відкриваєть-
ся семантичний зв’язок. 

Особливо близький каркас приголосних 
(щодо ймовірного вихідного ар. Lubn- ‘Лі-
ван’) мають назви ЛИП’ЯНка Пл, Хк, Чк (< 
Луб’ян-, пор. ЛОП’ЯНка ІФ), ЛИПЛЯНи 
Вл, Жт, ЛИПЛЯНщина Жт. Цілком сучас-
не звучання хороніма Ліван зберігається у 
назвах ПоЛИВАНівка Дп, ПоЛИВАНів Яр 
Чв, ПоЛИВ’ЯНе (пор. в Росії ПоЛИВАНо-
во Ряз., Калуз., ПоЛИВАНовка Калуз., а 
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особливо ПоЛЫВАНовка і ПоЛУБЯНовка 
(!) Воронез.), а також ЛОБНа Вл, ЛОБА-
Нівка Дп, Хк 2, р. ЛОПАНь Хк; ще ЛО-
ВИНЬ Чг і ПоЛОВИНки Мк, ПоЛОВИН-
чик Чк, ПоЛОВИНники Хм; не виключено, 
що й ПоЛОВецьке Жт, Кв 3 і досі належно 
не пояснений етнонім половці. 

На слушність такого припущення вка-
зує і матеріал гідронімії. Так, назва р. 
ПоЛОВа Чг (Прилуки) має варіант По-
ЛОВИНа [СГУ, 435]. Існує яр ПоЛОВИН-
чин, балка ПоЛОВИНчина, р. Половиця у 
Києві між р. Почайна і Мушинка < misr?;                     
р. Половиця См (Глухів), на якій була кол. 
ПоЛкОВНича Слобода NB, р. ПоЛОВНя 
Жт п. ТРОСТяниці п. іРШі, – а  річка з на-
звою  ПОЛОВка існує у с. МИХИРинці (!) 
Хм < misr ‘Єгипет’. Зрозуміло, що до оста-
точного розв’язку далеко, але припущення 
виглядає перспективним.

Ісламська належність половців перед-
бачає наявність достатнього числа мулл, 
письменних і знавців Корану, які вміють 
читати його арабською мовою, без чого 
відправлення культу немислиме. Це озна-
чає, що усюди, де були печеніги, усюди, де 

були половці, – були також і араби. Тому 
літопис їх і не розрізняє.

Тематика топооснов арабського фрак-
талу

Для унаочнення підсумку арабської 
присутності у Східній Європі в часи пе-
ченігів на картосхемі (див. вклейку, ІІ–ІІІ) 
показано частину найбільш типових то-
понімів, що можуть правити за арґументи 
до проблеми. Ось тематика топооснов, від 
яких утворені ці назви:

1. Етноніми (араби, мурини, печеніги) –                  
Арабач, Араповичі Чг, Воробьино, Воропа-
їв, Вырыпаевка 3, Вырыпаево 6, Воропае-
во 4, Горбатка, Галі-Горбатки Пл, Корбала; 
Маурино, Муравиль; Печенеги, Печеніги 
Хк, Печеніжин ІФ, пот. Печинів ІФ, Пече-
нюги Чг, Печенга 2, Печеницы 2, Печени-
ково, Печенкино 2, Печенино, Печингуши 
Влад., Печины 2, Печини См, Печенеж.  

2. Географічні назви Близького Сходу 
(Русафа, Вавилон, р. Євфрат, г. Гавран, 
Санджар, Африка, Копт-, Миср) – Русава 
2 Вн, Расавка Чк; Вавилоновка, Ефратово; 

Мал. 4. Мусульманський півмісяць на прапорах половців [ЛР, Радзивіллів/Кеніґз-берзький 
список]; могилу на Берестові для Тугоркана Змійовича копають зі смолоскипами
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Вороницы, Воронская, Воронеж, Вороніж 
См, р. Воронья, мис Воронов; Крюк, Крю-
ково 2, Крюківщина Кв, Рогна, Рогиши-
но, Ругозеро; Шенкурск, також Санжари 
2 Пл, Санжарівка Хк; Африканда, Афри-
канка, Африканівка Хк; Коптево, Коптяе-
во, Коптяевский, Коптяевская, Копытово; 
Мотыри, Масленки, Маслозеро 2.

3. Антропоніми (Омейяди, халіф 
Осман, князь половців Тугарин) – Гомель 
(білор. Гомій), Омельгород Чк, Радомля, 
Боромля См, Віжомля Лв, Бегомля Курськ.; 
Усмань, Усмынь 3, Ужмена, Узмены, Утма-
ново, Ошминское, Ошмяны, Ошмань См, 
Эсьмоны, Єсмань 2 С3, Ismonys, Ismaning; 
Тугарино, Тугариново, Тугаринова.  

4. Реалії ісламу (Аллах, Коран, агаря-
ни, друзи, улеми, муфтій, хаджі, ропать 
‘мечеть’, чалма, тюрбан; лексичні основи 
sfr-, ‘ql-, qtl-, qlb-) – Улла; Самбір 4, Сам-
бурки, Сабур, Курановка; Гагарка, Гагари-
но; Дроздовка, Дроздовиця Чг; р. Улейма; 
Муфтюга, Уфтюга; Гаджиево, Ганжево, 
також Ганжі 2 Пл, Ганжівка Пл, Ганжа-
лівка Чк; Ропотово, Рапатово, Риботин Чг, 
Риботень См, Ропатське Од, Ропатка Чк; 
Челма 2, Челмужи, Чальмозеро; р. Свирь, 
Свирица, Саврасово, також Сеферівка Вн, 
Свирок, Свірж Лв, См, Сквира Кв та ін.; 
Уколово 6 Курс., Куколовская, Угол 2; Кот-
лас, Котелево, Котельнич; Глобицы, Голо-
би, Глоби.

P.S. Наслідки арабо-грецької аналогії для назв “кельти” й “Шотландія” 
 Scotia. Це вчена назва Шотландії (Scotia maior), але раніше й Ірландії (Scotia minor), – пор. [Трубачев, 2003, 

264]. “Scot - данґ. Scottas (pl.) “мешканці Ірландії, ірландці”, з пізньолат. Scotti, нез’ясованого походження, мабуть 
з кельтської. Назва стосувалася ірландських племен, які заселили Шотландію після відходу римлян з Британії 
у 423 р., а після часів Альфреда Великого це слово позначало ірландців, які оселилился на пн. зах. Британії” 
[Harper].  

Саме цей зв’язок (Scotia ‘Ірландія’~ η σκοτεινη θαλασσα ‘Балтика’) вразив автора під час роботи над темою з 
ранньої єванґелізації Наддніпрянщини IV-VII ст. Назва η σκοτεινη θαλασσα, сприйнята тоді як *Ірландське море, 
спонукала до пошуку сліду ірландців-колумбанів VI-VII ст. Він був знайдений, а “колумбансько-яковитський кори-
дор” у топонімії Польщі став науковим фактом і окрасою книги [Тищенко, 2008, нариси 19-20, форзац і нахзац]. 

І ось тепер відкрився новий зв’язок: ар. “Море Темряви” =  аль-бахр аль-музлам = гр. η 
σκοτεινη θαλασσα [hе skoteinē θalas:a] – також “Море Темряви”. По-перше, це вкладається у наші уявлення про 
культурні контакти арабів і греків. По-друге, це нарешті проливає світло на походження назви Scotia – вона грець-
ка: ‘(земля за Морем) Темряви’, тобто на півночі, від гр. σκοτια ‘темрява, морок’, σκοτιος, α, ον ‘темний; таємний’. 
Справді, ірландські ченці, як правило, знали й грецьку мову. 

Celts. Не виключено, що напівзабуту традицію схожого пояснення етноніма кельти ще застали перші до-
слідники нового часу. “У XVIII ст. ... науковий образ кельтів включав уявлення про них як про таких, «хто живе 
потаємно» або є «жителями лісу, лісовиками» (1794)” [Тищенко, 2003, IV, 14]. У книзі 1800 р. Cynghorion Priodor 
o Garedigion [GPC, I, xii] її автор William Owen[-Pughe] (В. Оуен-П’юф) пов’язав етнонім celt “з іменником celu, 
похідним від дієслова celaf ‘приховати, затаїти’ (дірл. celim ‘приховати’ від кореня *kel- ‘сховати, прикрити’, пор. 
лат. celo тс.) [GPC, I, 455]” [Тищенко, там само]. Тепер цей матеріал поєднався з гр. σκοτιος ‘темний; таємний’ – 
через грецьку назву Балтики. Виходить, celt- могло бути передачею місцевими ґойдельсько-бритськими мовними 
засобами грецького прикметника σκοτιος (з першим значенням ‘темний’), який вказував на північ Європи (пор. і 
Гомерових кимрів); проте гр. σκοτιος мало й інше, похідне значення ‘таємний’ (затемнений, прикритий), і відповід-
ником його якраз і міг стати місцевий корінь celt-. У світлі з’ясованих тут обставин інші спроби пояснень етнонімів 
кельт і скот (“скотарі, герої, високі” тощо) втрачають переконливість: “Scot, with its variants Scotch, Scottish, etc., 
may have been an Irish term of scorn [презирство, зневага] (Scuit, pronounced shite); its ulterior origin is unknown” 
[Shipley], цит. за [Harper].
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В существующих на сегодняшний 
день исследованиях хасидизма 

роль разума в богослужении рассматрива-
лась главным образом в качестве вспомо-
гательного фактора для той или иной ми-
стической техники. Так, в работах М. Иде-
ля1 и Б. Зак2 обстоятельно освещен вопрос 
суждений Бешта и его последователей от-
носительно функции сознания верующего 
во время медитативной молитвы. Р. Вакс 
касается данной темы, анализируя прак-
тику единения имен Божьих3, а Ц. Койф-
ман – в блестящей работе, посвященной 
хасидскому учению о служении Создате-
лю в повседневной жизни4. Концепция ис-
пользования разума в качестве основного 
средства служения Создателю и связанное 
с ней учение о путях обретения интеллек-
туального совершенства до сих пор иссле-
довались в научных работах, посвященных 
лишь одному из направлений в хасидизме, 
именуемому ХаБаД, славившемуся осо-
бым культом мудрости5. Исключением из 
данного правила, да и то с определенны-
ми оговорками, следует признать статью 
Г. Шолема6. В ней анализируются мнения 
последователей Бешта относительно пер-
воисточника человеческого разума. Бого-
служебная роль интеллекта при этом Шо-
лемом не рассматривается, хотя он и при-
водит цитаты, затрагивающие эту тему.

Целью настоящей статьи является вы-
явление основных положений хасидского 
учения о роли разума в деле богослуже-
ния, а также путей обретения интеллекту-
ального совершенства, рекомендованных 
лидерами рассматриваемого нами религи-
озного движения.

Суждения о значении разума в раввин-
ских текстах античности и средних веков.

В период Мишны и Талмуда культ му-
дрости становится одним из центральных 
положений иудаизма. Мастера толкования 
Священного Писания и раввинского пре-
дания почитались превыше пророков и 

священников Иерусалимского храма7. Те, 
кто, согласно мнению наставников, достиг 
надлежащего уровня понимания Торы, 
удостаивались чести называться мудрецом 
(хахам, рабби), что давало право не только 
по-своему толковать основы вероучения, 
но также вершить суд и контролировать 
деятельность общинного руководства8. В 
то время бытовало мнение, что законы, 
одобренные советом мудрецов, Создатель 
поддерживает даже в том случае, когда 
они противоречили его личному мнению9. 
Даже законный брак, заключенный перед 
Богом много лет назад, учителя Торы мог-
ли объявить реально не существующим на 
том основании, что всякое бракосочетание 
совершается в соответствии с мнением 
мудрецов10. Такое положение вещей созда-
вало благоприятные условия для распро-
странения воззрений, отводящих разуму 
исключительно важную роль в деле слу-
жения Творцу.

В средние века благодаря обстоятель-
ному знакомству еврейской интеллекту-
альной элиты с произведениями грече-
ских философов данная тенденция полу-
чила дальнейшее развитие. Большинство 
мыслителей того времени пребывало под 
влиянием либо неоплатоников, либо пе-
рипатетиков. Неоплатоники полагали, что 
из великого непостижимого единого по-
средством эманации последовательно об-
разуются мировой разум и душа, а уже из 
нее – все многообразие сущего. Душа че-
ловека непосредственно связана со всеми 
сущностями высшей эманации, что дает 
потомкам Адама возможность посред-
ством ее созерцания и совершения бого-
угодных деяний обрести силу и мудрость 
вселенского разума. Согласно мнению 
последователей Аристотеля, наиболее со-
вершенными сущностями сотворенного 
универсума являются обособленные ра-
зумы. Низшая ступень в их иерархии при-
надлежит активному разуму, в котором 

И.В. Туров 
роль рАзумА В духоВной ПрАКТИКе 

рАннего хАсИдИзмА
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Роль разума в духовной практике раннего хасидизма

пребывают все формы, действующие в ма-
териальном мире. Она считалась, в прин-
ципе, достижимой для человека. Самый 
влиятельный еврейский философ средних 
веков р. Моше Бен Маймон (Маймонид, 
Рамбам) сделал концепцию активного ин-
теллекта одним из центральных пунктов 
своего учения. Согласно его воззрениям, 
интеллектуальное совершенство является 
необходимым условием обретения дара 
пророчества11. Благодаря ему праотцы ев-
рейского народа на протяжении всей сво-
ей жизни ни на мгновение не утрачивали 
связь с Создателем12. Единение с активным 
разумом является сверхзадачей для всяко-
го верующего, хотя достигнуть его удается 
немногим избранным. Достижение этого 
требует от человека изучить основные по-
ложения естественных наук, философии и 
путей трактовки Торы, а также обогатить 
их собственными творческими разработ-
ками13. Учение Маймонида, невзирая на 
сопротивление авторитетных консерва-
торов, стало популярным в кругах еврей-
ских интеллектуалов Европы, Северной 
Африки и Ближнего Востока. Оно сыграли 
существенную роль в деле формирования 
каббалы14. Часть последователей этого на-
правления, господствовавшего в средневе-
ковой еврейской мистике, признавала вер-
ными провозглашенные Рамбамом цели, 
но при этом существенным образом пере-
сматривала рекомендуемые им средства15. 
Наиболее ярким представителем этой 
группы является р. Авраам Абулафия, ак-
тивная деятельность которого приходится 
на 80–90-е годы ХІІІ в. Его произведения 
содержат многочисленные описания меди-
тативных упражнений, которые заключа-
ются в созерцании и комбинировании букв 
имен Божьих, а также в произнесении этих 
имен и молитв в определенном дыхатель-
ном ритме, сопровождающемся специ-
альными телодвижениями. Эта духовная 
практика ведет подвижника к достижению 
ступени активного интеллекта, обретению 
пророческого дара и единению с самим 
Создателем16. Предлагаемый путь, конеч-
но, не был легким, но, бесспорно, куда 
мене громоздким и длинным, чем тот, о 

котором говорил Рамбам. Среди мистиков, 
близких по своим воззрениям к Абулафии, 
бытовало также мнение, что стремление 
верующего обрести единение с Господом 
посредством своего разума вызывает от-
ветное движение высшего разума навстре-
чу человеческому17.

Многие каббалисты, в отличие от тех, 
о которых мы говорили ранее, решитель-
но отвергали учение Маймонида, считали 
его вредным и даже еретическим18. В сво-
их объяснениях существующего миропо-
рядка и обосновании смысла соблюдения 
многочисленных заповедей иудаизма они 
стремились избежать прямых философ-
ских аллюзий. Свои суждения они изла-
гали загадочным символическим языком, 
во многом схожим с тем, которым поль-
зовались повествователи мифов19. Тем 
не менее исследователи отмечают суще-
ственное влияние на этих мистиков идей 
неоплатоников, а также, в меньшей степе-
ни, перипатетиков20. Наиболее авторитет-
ным произведением данного направления 
принято считать Сефер Зогар (Книга Сия-
ния). В этом произведении заметное вни-
мание уделяется коммуникации человека с 
высшими сфирот хохма (мудрость) и бина 
(разумение), образующими высший Боже-
ственный разум. Бина, согласно одному 
из высказываний, состоит из семи частей, 
соответствующих семи органам головы 
человека. Подобный изоморфизм дела-
ет принципиально возможной непосред-
ственную связь между земным и небес-
ным интеллектами. В то же время 7 сле-
дующих в иерархическом порядке вслед за 
биной – соответствуют 7 основным частям 
человеческого тела21. Такой порядок вещей 
позволяет человеку благодаря сочетанию 
добрых деяний, речений и помыслов под-
держивать гармонию в божественной пле-
роме, в чем и состоит высший смысл слу-
жения Создателю. Недостатки в деятель-
ности хотя бы одного из вышеназванных 
элементов нанесут тяжкий удар по всей 
системе. Эти суждения были подробней-
шим образом разъяснены и философски 
истолкованы в трудах выдающего мистика 
XVI ст. р. Моше Кордоверо22. Во многом 
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благодаря известности и авторитетности 
его произведений они получили широкое 
распространение в текстах ведущих рав-
винских дидактиков Восточной Европы 
XVI–XVII вв.23 Интересно отметить, что, 
согласно мнению Кордоверо, Адам дол-
жен был служить Господу одними лишь 
помыслами и только грехопадение вы-
нудило сочетать их с деяниями и рече-
ниями24. Младший современник р. Моше 
Кордоверо, р. Исаак Лурия, создал учение, 
существенным образом усложнившее опи-
сание плеромы. Одним из важнейших со-
бытий динамической жизни божества он и 
его последователи считали процессы нис-
хождения и ухода высших мозгов (сфирот 
хохма и бина). Когда они нисходят, в про-
явленном божестве устанавливается гар-
мония силы и разума. Это состояние назы-
вается величием (гадлут). В случае разры-
ва наступает состояние малости (ктанут), 
чреватое бедствиями для сотворенного 
мира25. Существование гармонии в плеро-
ме зависит главным образом от человека. 
Для выполнения своей исключительно 
важной миссии ему необходимо в момент 
декламации молитв и надлежащих священ-
ных текстов четко осознавать, какие сущ-
ности плеромы кроются за произнесенны-
ми словами. Если при этом правоверный 
всем своим существом устремлен к цели 
восстановления гармонии в божестве, то 
его желание осуществится26. Но успеха до-
бьется лишь тот, кто достиг совершенства 
в деяниях, помыслах и душевной чистоте. 
Такое идеальное состояние не может под-
держиваться даже лучшими из лучших в 
течение всей жизни. Счастливые моменты 
его обретения называются гадлутом и со-
провождаются нисхождением мозгов, выс-
шего разума, проистекающего от сфирот 
хохма и бина. Человеческий гадлут, таким 
образом, изоморфен идеальному положе-
нию вещей в плероме.

До сих пор в нашем обзоре речь шла о 
метафизическом обосновании богослужеб-
ных актов, совершаемых посредством ра-
зума или при его активном участии. В его 
завершение следует сказать несколько слов 
о магическом аспекте деяний такого рода. 

Согласно воззрениям многих арабских ев-
рейских мыслителей средних веков, еди-
нение с высшим Божественным разумом 
позволяет совершать любые чудеса в этом 
мире, поскольку этот разум управляет дви-
жением форм, принимаемых материей27. 
Характерным примером высказываний 
такого рода являются следующие поуче-
ния Йосефа ибн Каспии: «Разум человека 
способен воздействовать на все, суще-
ствующее в природе. У нас нет сомнений 
в том, что Моше (Моисей), учитель наш, 
достиг этой высшей цели. Это доказывают 
деяния его. Ибо он действовал посредством 
ветра, и вообще первоэлементы воздуха и 
воды действовали в соответствии с его же-
ланием»28, «Целью разума человеческого, 
достигнутой Моисеем, учителем нашим, 
является совершенство души пророка… 
ибо Моисей совершал посредством 4-х                                                                              
[первоэлементов] по желанию своему дела, 
невозможные для обычного человека»29.

Все перечисленные выше суждения о 
роли разума в богослужении содержались в 
произведениях хорошо известных осново-
положникам хасидизма30. Перейдем к рас-
смотрению вопроса о том, каким образом 
они развивали данную тему в своем учении.

Суждения основоположников хасидиз-
ма о цели обретения совершенного разума

Наиболее многочисленны в раннехасид-
ских произведениях призывы непрестанно 
помышлять о Создателе на всех путях своих 
и во всех делах своих. Даже пред отходом ко 
сну надлежит подумать о том, что «идут моз-
ги мои к Господу, да будет Он благословен, 
и обретут силу для служения Ему»31. В тако-
го рода наставлениях речь идет не только о 
средстве, обеспечивающем служение Госпо-
ду надлежащим образом, но также и о цели 
такого служения. Только истинно верующий 
человек способен на протяжении всей своей 
жизни строго придерживаться этого прави-
ла. Он самим своим существованием раду-
ет Владыку Небесного, подобно любящему 
сыну, веселящему сердце отца своего. Тако-
го рода наставления были многочисленны в 
средневековой дидактической литературе и в 
восточноевропейской раввинской письмен-
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ности XVI–XVIII вв.32 В них самих по себе 
не было ничего специфически хасидского. 
Несравнимо больший интерес для нашего 
исследования представляет их рассмотрение 
не в качестве цели, а в качестве средства, к 
которому мы обратимся в дальнейшем. 

Характерными для хасидских поучений 
являются призывы к духовным достижени-
ям, которые заключаются либо в пережи-
вании определенного мистического опыта, 
либо в обретении неких сверхъестествен-
ных возможностей. Рассуждения о разуме 
не были в данном отношении исключением. 
«Принять иго царствия небесного – означа-
ет служить Господу Благословенному серд-
цем пламенным и мозгами, близкими тем, 
которые соответствуют ступени пророче-
ства при совлечении материального покро-
ва»33. Достижение состояния совершенной 
отрешенности от собственной телесности 
и окружающего материального мира рас-
сматривалось раннехасидскими авторами 
в качестве одного из необходимых условий 
богоугодного служения. В приведенном вы-
сказывании р. Леви Ицхака из Бердичева оно 
увязывается с обретением разума, подобного 
пророческому. Данная тема играет важную 
роль в учении упомянутого нами ранеесред-
невекового мистика Авраама Абулафии, ру-
кописи произведений которого были извест-
ны в кругах еврейской интеллектуальной 
элиты Восточной Европы XVIII в. Абулафия 
неустанно утверждал, что верующие, живу-
щие в постбиблейские времена, могут до-
стичь ступени пророчества и что служение 
Господу пророков превосходит всякое дру-
гое. Путеводителем для пророка во всех его 
деяниях служит совершенный разум34. Как 
уже отмечалось выше, Абулафия считал, что 
посредством разума человек способен об-
рести мистическое единство с Создателем. 
Круг хасидских авторов, к которому при-
надлежал Бердичевский ребе, по всей види-
мости, придерживался сходных воззрений. 
Это, в частности, подтверждает следующее 
высказывание его учителя р. Дов Бера Ма-
гида из Межирича: „«Кто подобен народу 
твоему Израилю, народу одному» (Цар. 1. 
7:23). Когда они [евреи] прилепляются к 
Нему [Господу] Благословенному, образуют 

таким образом совершенное единство, ибо 
восходят выше всякого числа и число само 
оказывается в их руках… В их руках время, 
с которым они могут делать что хотят, ибо 
они превыше времени. Он прилеплен к нам, 
но мы собственными силами препятствуем 
проявлению этого. Об этом сказано: «Воз-
вратитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам» 
(Малах. 3:7). Он Благословенный пребыва-
ет в мысли. Поэтому, когда человек думает 
о глупостях, Господь отвергает его. «И не 
мог Моисей войти в скинию» (Исх. 26:33) – 
разум не может пребывать в человеке. «Ибо 
пребывало на нем облако» – ибо тьма пре-
бывает в нем”35. М. Идель полагает, что в 
данном изречении речь идет о высшей фор-
ме единения между Богом и человеком unio 
mistika, а не о простом установлении связи 
между двумя отдельными сущностями36. До-
стигается оно посредством разума, который 
может быть утрачен вследствие неверного 
образа мысли. 

В приведенном высказывании, кроме 
всего прочего, говорится о власти надле-
жащим образом мыслящего человека над 
временем, что свидетельствует о серьезном 
интересе Магида из Межирича не только 
к теософскому, но также и к магическому 
аспекту деяний разума. Характерным при-
мером того, сколь радикальные воззрения 
относительно магических возможностей 
интеллекта бытовали в окружении р. Дов 
Бера, является следующее высказывание 
р. Леви Ицхака из Бердичева: «Тому, кто 
служит Господу Благословенному посред-
ством мозгов великих (мохин де-гадлут), 
повинуются все миры, и он низводит 
шефу во все миры. И когда Господь, да бу-
дет Он благословен, постановляет нечто, 
он [человек тот] в состоянии отменить это 
постановление, изменить решение выс-
шего суда, заменить мучение на благово-
ление…37 И если, Боже упаси, кому-либо 
придет в голову сказать, что Господь, да 
будет Он благословен, как бы страдает 
от того, что Его победили, знай, что все 
наоборот. Ему это доставляет великую ра-
дость. Как сказано у мудрецов наших: „Что 
сделал Господь, узнав об этом? Улыбнулся 
и сказал: «Победили меня дети мои»”38»39. 
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Признавая власть разума над всем су-
щим, раннехасидские авторы естествен-
ным образом признавали также и то, что 
человек с его помощью способен решать 
все свои насущные жизненные проблемы 
мистическим образом, невзирая на небла-
гоприятные обстоятельства, порожденные 
неумолимыми законами природы. «До 
того как Израилю была дарована Тора, они 
пребывали под властью созвездий. Но по-
сле дарования Торы нет больше созвездия 
у Израиля. Ибо благодаря Торе освободи-
лись евреи от власти звезд. Ибо Тора – это 
мудрость, а «Мудрость откуда происходит 
(мэейн тимца)» (Иов 28:12). Следователь-
но, мудрость происходит из места, назы-
ваемого эйн (ничто). Следовательно, тот, 
кто прилепляется к Торе, притягивает бла-
га, исходящие из места, называемого эйн. 
И оттуда низошли все блага и дары для 
Израиля, там претерпели изменения все 
пути природы, и там сотворены были все 
чудеса, благодаря которым, например, рас-
ступилось Красное море. Вышесказанное 
касается и обеспечения человека всем не-
обходимым. Если он прилепится к эйн, из-
менится его злая судьба на добрую и бла-
гословенную. Также преобразится и жизнь 
его, ибо сказано в Писании: «Мудрость 
оживляет того, кто владеет ей» (Экл. 7:12). 
Она есть как бы сочетание трех в одном. 
Ибо порождение детей происходит по-
средством мозгов. Жизнь осуществляется 
посредством мозгов, поскольку, как было 
выше сказано, «Мудрость оживляет того, 
кто владеет ей». Также и пропитание осу-
ществляется посредством мозга, ибо раз-
мышляет человек о торговых делах своих, 
озабоченный своей прибылью, что порож-
дает добрые плоды и дарует прибыль»40.

Автор данного высказывания, р. Эфраим 
Судилковский, обращается к широко рас-
пространенный в теософской каббале кон-
цепции о возникновении мудрости (сфира 
хохма) из вышестоящей сфиры корона (ке-
тер), именуемой также нет / ничто (эйн). 
Последняя называется так в силу того, что 
она является посредником между сокры-
тым, апофатическим божеством (эйн-соф) 
и божеством атрибутируемым, в той или 

иной мере открытым для творения, являю-
щим себя в виде древа сфирот41. Достигая 
уровня первоисточника мудрости, человек 
с ее помощью получает власть над творе-
нием. Соположение Торы с мудростью су-
ществовало в раввинской письменности 
с давних времен. Но, ставя между ними 
знак равенства, толкователи Закона Божье-
го, как правило, делали акцент на одном из 
двух ключевых слов. В данном случае вы-
деленной является мудрость. В качестве ее 
производной выступает разум мира сего, 
ответственный за три основных состав-
ляющих благополучного человеческого су-
ществования: жизненную силу (здоровье, 
долголетие), рождение детей и успех в де-
лах. Обретение мудрости идеально замыка-
ет круг бытия верующего. Он угоден Богу 
благодаря единению с Торой и достигает 
всех возможных жизненных успехов как 
естественным, так и, в случае необходимо-
сти, сверхъестественным способом.

На основании всего вышесказанного 
следует сделать вывод, что в суждениях, 
оценивающих значение совершенного 
разума в деле богослужения, хасиды опи-
рались на широкий спектр концепций, 
содержащихся в средневековых мистиче-
ских и философских произведениях, а так-
же классических текстах периода Мишны 
и Талмуда. Согласно их воззрениям, бла-
годаря совершенному интеллекту человек 
обретает милость в глазах Создателя, до-
стигает мистического единения с Ним и 
удостаивается магической власти над всем 
сущим. Каждое из этих достижений про-
возглашается целью первостепенной важ-
ности в том или ином корпусе еврейских 
религиозных текстов прежних времен, 
но последователи Бешта в данном случае 
стремятся избежать явно выраженных 
предпочтений. Они стараются по возмож-
ности охватить весь известный им матери-
ал по данной теме. Наиболее метко, по на-
шему мнению, отношение хасидов к роли 
разума выражено в высказывании р. Мена-
хема Мендела из Витебска: «Человек – это 
малый храм, а мысль и мозг это святая свя-
тых»42. Святая святых храма является тем 
местом, где разнообразные благочестивые 
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устремления служить Господу обретают 
свою высшую реализацию. Ту же самую 
роль играет и разум.

Учение основоположников хасидизма    
о путях обретения совершенного разума

«Да будет помысел человеческий в 
выси, в высшем мире. И да прилепится он 
там, и да уверится он, что достиг желания 
своего. Великое правило этого помысла 
состоит в том, что к нему надлежит обра-
щаться вставая с постели и ходить с ним 
весь день. И не допуская иных помыслов 
вначале войти в мир деяния, затем воспа-
рить помыслом выше и выше – в мир ан-
гелов и колесниц, затем в мир творения, и 
так продолжать до тех пор, пока не ощу-
тишь мыслью, что воспарил очень высо-
ко – в мир эманации. Это суть то состоя-
ние, которое Зогар называет помыслом без 
деяния. Остерегайся, чтобы твой высокий 
помысел, пребывающий в высших мирах, 
не опускался ниже в падении своем… Со-
твори подобие ограды, чтобы не опускался 
он. И тогда, когда он [человек] прилепился 
с такою силой, ибо пришла ему мысль воз-
нестись в высшие миры, удостаивается он 
благословения, и подобно тому как обыч-
ный человек ходит из комнаты в комнату, 
так он путешествует помыслами по выс-
шим мирам. Необходимо, чтобы не было 
в доме том [где он предается созерцанию] 
ни одного человека. Ибо, когда он жела-
ет осуществить прилепление, даже щебет 
птиц может прекратить это и также помы-
сел другого может прекратить это»43.

Приведенное поучении Магида из Ме-
жирича описывает медитативную тех-
нику вознесения человека в мир горний 
посредством помыслов. В тексте упоми-
нается широко распространенная в сред-
невековых мистических произведениях 
концепция 4-х уровней мироздания: мира 
деяния – материального космоса, мира 
формирования – средоточия ангелов, мира 
творения, где находится престол славы Бо-
жьей, и мира эманации – места пребыва-
ния сфирот. Но не следует забывать, что в 
произведениях Магида часто упоминается 
иная схема, согласно которой сущее под-

разделяется на три мира: мир мысли, мир 
речи и мир действия. Миром мысли он 
называет сфиру бина, представляющую 
развернутый структурированный Боже-
ственный разум44. Именно ее он называет 
также и мозгами45. С учетом этой терми-
нологии проникновение мыслью в высшие 
миры должно означать, кроме всего проче-
го, приобщение к Божественному разуму. 
А свободное перемещение там, подобно 
человеку, гуляющему по комнатам, под-
разумевает обретение мудрости. Право-
мерность этой интерпретации приведен-
ного отрывка подтверждает тот факт, что в 
другом месте р. Дов Бер призывает своих 
последователей возносить свои помыслы 
к сфире бина, хотя при этом не описывает 
техники, с помощью которой этот резуль-
тат может быть достигнут46.

Существенную роль в деле обретения 
верующим совершенного разума играет, 
по мнению основоположников хасидиз-
ма, изучение сакральных текстов, сопро-
вождающееся пояснениями наставников. 
«Раввин, обучающий ученика и объясняю-
щий ему, во имя того, чтобы ученик мог 
выдержать и постичь широкий разум рав-
вина, сжимает свой широкий разум в та-
кие речения, которые ученик в состоянии 
выдержать… Подобное деяние называется 
крушением. В результате этого у ученика 
родится новый разум, которого у него не 
было раньше»47. «Когда слушает человек 
слова Торы, буквы, выходящие из уст го-
ворящего, делают отпечаток в его мозгу, 
так что и после того, как удалится [сло-
во проповедника] от него, тем не менее, 
остается отпечаток в его мозгу. Благодаря 
этому он способен принять новое слово. 
Удаление от него первого влечет за собой 
возможность принять второе. Это подобно 
наполненному сосуду. Если есть желание 
наполнить его во второй раз, вначале необ-
ходимо его опустошить. Также отпечаток, 
который остался, является сосудом, спо-
собным принять новое слово, ибо, если бы 
не оставалось отпечатка, не мог бы он при-
нимать более. Ибо посредством отпечатка, 
образовавшегося ранее, очищается мозг, 
чтобы принять еще разума»48. Оба приве-



Східний світ №1 2009 115

И.В. Туров 

денные высказывания отсылают нас к про-
изведениям цфатских каббалистов XVI в., 
пользующихся авторитетом в хасидских 
кругах. В первом используется термино-
логия, характерная для школы р. Исака 
Лурии. Согласно его учению, создание 
мира сопровождалось самосокращения-
ми божества, освобождающего таким 
образом пространство для всего того, 
что будет сотворено. В образовавшуюся 
таким образом бездну устремились лучи 
Божественного света, которые, согласно 
замыслу, должны были сосредоточиться 
в специально созданных для этого сосу-
дах. Но сосуды не выдержали светового 
потока, и произошло крушение, в резуль-
тате чего в мире появилось зло. Р. Дов 
Бер, как видно из сказанного, переводит 
данный сюжет в позитивное русло. Сжа-
тый разум учителя проникает в интеллект 
ученика посредством речи и сокрушает 
его, порождая тем самым новый, более 
совершенный. Следует отметить, что в 
рассуждении, предшествующем процити-
рованному отрывку, Магид из Межирича 
рассматривает драматические события, 
предшествующие возникновению уни-
версума, также в позитивном свете49.

Второе приведенное нами высказы-
вание, принадлежащее ученику р. Дов 
Бера р. Менахему Нохуму из Чернобыля, 
опирается на концепцию, играющую важ-
ную роль в учении цфатского каббалиста 
р. Моше Кордоверо. В соответствии с ней 
звуки, исходящие из уст достойных ве-
рующих, достигают плеромы и создают в 
ней отпечаток. Этот отпечаток в дальней-
шем обеспечивает связь между человеком 
и божеством. Р. Менахем Нохум, подобно 
прочим хасидским авторам50, применяет 
данную концепцию для объяснения интел-
лектуального роста ученика, слушающего 
наставления своего учителя.

В обоих рассмотренных нами случаях 
дело обретения учеником, слушающим сво-
его наставника, более совершенного разума 
сополагается с процессами, обеспечиваю-
щими коммуникацию между божеством 
и универсумом. Оба события признаются 
изоморфными по форме и по существу.

Приобщение ученика к интеллекту му-
дреца происходит, по мнению хасидов, не 
только путем непосредственного общения 
между ними, но также посредством чте-
ния сакральных текстов, в которых упо-
минаются знатоки Торы прежних времен. 
«Человек учит Талмуд и проходит место, 
где сказано: «Сказал р. Шимон». Слово 
«Шимон» есть жизненная сила этого та-
ная51, и также имя каждого человека есть 
жизненная сила этого человека, а имя Га-
вае (тетрограматон) оживляет и связывает 
жизненную силу с мозгами. Закон, кото-
рый говорит [мудрец], есть разум его, то 
есть мозги. Выходит, что когда учишься со 
страхом и любовью, то связываешь себя с 
р. Шимоном и учишься у него»52. 

Приведенные нами высказывания, ка-
сающиеся усовершенствования интеллекта, 
в процессе обучения выявляют тенденцию, 
господствующую в учении основоположни-
ков хасидизма. Интеллектуальные достиже-
ния связываются с разнообразными факто-
рами мистического характера, но при этом, 
как правило, игнорируются такие естествен-
ные механизмы, как здравое рассуждение, 
способность к убедительной аргумента-
ции, напряжение ума и т.д. Именно такие 
методы самоусовершенствования превоз-
носились почитателями Рамбама, а также 
сторонниками традиционного раввинизма. 
Видимо, в этих разногласиях кроется одна 
из существенных причин враждебного от-
ношения к хасидам авторитетных раввинов. 
Многочисленные обвинения последовате-
лей Бешта в том, что они перестали учить 
Тору и не уважают ученых, как показывают 
современные исследования, не соответству-
ют действительности53. Но бесспорным 
является тот факт, что хасиды расходились 
с преобладающим в то время в еврейском 
обществе мнением относительно путей об-
ретения мудрости, что не могло не вызвать 
раздражения поборников традиции.

Основоположники хасидизма неодно-
кратно подчеркивали в своих проповедях, 
что разум может быть дарован человеку Бо-
гом в награду за угодные ему деяния. Тако-
го рода поучения, в отличие от рассмотрен-
ных нами ранее, убеждали верующих, что 
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вожделенная цель может быть достигнута 
как бы сама собой, посредством действий, 
предназначенных, на первый взгляд, для 
достижения иной цели. Чаще всего речь 
об этом заходит в рассуждениях о смысле 
заповедей Священного Закона. «Всякий 
разум и мозги проистекают от жизненной 
силы Господа, да будет Он благословен, 
ибо Он изливает разум и жизненную силу 
на человека, дабы тот служил ему… В буд-
ние дни нисходящие жизненные силы сжа-
ты и умалены, сокрыты во многих одеяни-
ях. Но в субботу нисходящие жизненные 
силы велики и неограниченны, безо всяких 
сжатий. Они [жизненные силы] называют-
ся мозгами, ибо они суть мозги… Тогда не 
присуще мозгам никакое сжатие и стесне-
ние. Одна только ширь. Поэтому говорят: 
«Тот, кто соблюдает три субботние трапе-
зы, будет спасен от трех наказаний». Суть 
в том, что 3 трапезы – это три мозга54, нис-
ходящие на человека каждый в его время 
вместе с его трапезой»55. «Когда человек 
выполняет заповедь во второй раз, он со-
вершает ее с великим разумом. Но когда он 
совершает ее в первый раз, нет у него того 
великого разума, который есть во второй 
раз. Ибо заповедь, совершенная в первый 
раз, пробуждает гордость Творца [радую-
щегося совершенству своих творений], и в 
силу этого Творец ниспосылает ему разум, 
больший прежнего. В этом смысл сказан-
ного в Талмуде: «Если бы Израиль дважды 
исполнил заповедь соблюдения субботы, 
он уже обрел бы избавление». Именно две 
субботы нужно соблюдать, ибо в первую 
субботу все еще нет великого разума. Каков 
же тогда смысл первого соблюдения? Ибо 
пробуждается гордость Творца и он ниспо-
сылает великий разум (сехель гадоль)»56. 
«Тот, кто служит Творцу потому, что Он 
ниспосылает ему милости свои и шефу ве-
ликую, тот обладает малыми мозгами (мо-
хин де-ктанут). Он служит Творцу малым 
разумом (ктанут га-сехель). При выходе из 
Египта, когда узрели [евреи] чудеса и дела 
дивные, которые сделал для них Господь, 
да будет Он благословен, поразивший Еги-
пет десятью казнями, и все чудеса на море, 
служили они Ему в малом разуме. Об этом 

сказано: «На море явился Он им в образе 
Юноши»57 – в малом разуме. Но в момент 
дарования Торы, когда, стоя у горы Синай, 
они очистились от скверны, утратило для 
них всякое значение служение Творцу во 
имя удовольствий мира сего. Стали тогда 
они служить Творцу, да будет Он благо-
словен, главным образом потому, что Он 
хозяин и владыка. Это суть великие мозги 
(мохин де гадлут), ибо служили они Го-
споду Благословенному в разуме великом. 
Об этом сказано: „А при даровании Торы 
явился Он им в образе старца, у которого 
есть великий разум»58.

О том, сколь высокой ступени едине-
ния разума человека с Создателем может 
добиться верующий посредством бого-
угодных деяний, повествуется в поучении, 
приведенном в самом начале первого опу-
бликованного собрания изречений р. Дов 
Бера из Межирича «Магид дварав ле 
Яков» (Он возвестил слово свое Иакову): 
«Господь наслаждался деяниями цадиков 
и ограничил себя ограничением, называе-
мым мудрость… Этим поясняется сказан-
ное в Писании: «Глаза Господа обращены 
к праведникам» (Пс. 34:16)». Пояснить это 
возможно таким образом. Сын, совершаю-
щий младенческие деяния свои, вовлека-
ет разум отца в эти деяния. Также цадики 
создают для Господа как бы образ разума 
своего, в результате чего он думает то, что 
они думают. Если они думают о любви, 
приводят они Господа в мир любви. В Зо-
гаре сказано: «Царь59 заключен в футлярах 
(регитим)» – в футлярах (регитей) моз-
гов… Пребывание Господа определяется 
тем, о чем он [цадик] думает. Глаз называ-
ется разумом, а разум в руках у цадиков»60. 
Приведенный нами отрывок тематически 
связан с рассмотренными ранее высказы-
ваниями и в то же время существенным 
образом расходится с ними. До сих пор в 
рассуждениях о деяниях праведников речь 
шла о возможности человека обрести, та-
ким образом, совершенный разум. Их ав-
торы пользуются выражениями «великий 
разум» (сехель гадоль) или «величие моз-
гов» (мохин де гадлут), которые в произве-
дениях каббалистов обозначают состояние 
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единения человеческого и Божественного 
разума. Достигнув его, верующий обрета-
ет виденье истинного положения вещей, 
присущее предвечной мудрости. Что же 
касается последнего фрагмента, то он ото-
бражает обратную ситуацию. Божествен-
ный разум погружается в человеческий и 
следует во всем его предначертаниям. При 
этом речь не идет об обретении верующим 
некоего мистического озарения или ощу-
щения причастности к высшей мудрости. 
Ситуация, при которой он продолжает 
мыслить и воспринимать мир так, как буд-
то бы ничего не произошло, не исключена. 
Таким образом, хотя, на первый взгляд, та 
же самая цель достигнута тем же самым 
средством, сакральная векторность в дан-
ном случае иная. Теперь не человек воз-
несся к Богу, но Бог снизошел к человеку. 
Нетрудно заметить, что данное высказыва-
ние касается не только темы богоугодных 
деяний, но также и рассмотренной нами 
ранее темы обращения всех своих помыс-
лов к Создателю. Этот призыв предше-
ствует приведенной цитате. В ней самой 
латентно присутствует объяснение исклю-
чительной важности поддержания надле-
жащего умонастроения. В то же время нет 
достаточно веских оснований полагать, 
что изложенные в данном высказывании 
Магида идеи свидетельствуют о том, что 
он и его ученики не рассматривали воз-
можности обретения человеком состояния 
интеллектуального просветления и что все 
рассмотренные ранее изречения следует 
непременно перетолковать в свете этого 
нового виденья. Скорее, следует отметить 
эклектичность подхода основоположников 
хасидизма к интересующему нас вопросу. 
Они позволяли себе сочетать в своем уче-
нии то, что иные, более строгие, мистиче-
ские школы считали несовместимым.

Наш обзор воззрений основоположни-
ков хасидизма относительно роли разума 
в деле служения Господу был бы неполон, 
если бы не затронули тему бессознатель-
ного в их учении. Существенное внимание 
данной проблеме уделяет Магид из Межи-
рича. В своих проповедях он неоднократно 
упоминает кадмут га-сехель (начало разу-

ма), сокрытое от человека и непостижимое 
для него. «Мысль постижима для самого 
человека, но для других она непостижима. 
Но кадмут га-сехель непостижим также и 
для человека»61. «У мысли должен быть 
кадмут га-сехель, который приводит мысль 
к мышлению о чем-либо. Мыслящий не 
может постичь его [кадмут га-сехель], ибо 
он хохма, а понимаем мы посредством 
бины62. Мысль содержится в буквах, ко-
торые суть сосуды ее, но хохма превыше 
букв, и нет сосудов, способных ее выдер-
жать»63. «Когда у человека некое положе-
ние вещей вызывает затруднение, он начи-
нает думать о нем. Вследствие этого в его 
сознании происходит подобие внезапной 
вспышки молнии и внезапно возникает не-
кое решение. Это приходит к нему из нача-
ла разума (кадмут га-сехель), которое суть 
хохма»64. «Когда приходит мудрость в раз-
ум человека, она приходит из мира мысли. 
Но кто приводит эту мысль в разум, оста-
ется сокрытым и никоим образом непо-
знаваемым. Это кетер, называемый ничто 
и называемый также кадмут га-сехель»65. 
Приведенные66 изречения свидетельству-
ют о том, что Магид из Межирича сам не 
определился окончательно, откуда берется 
кадмут га-сехель. В качестве своего источ-
ника он называет то высшую мудрость, то 
наиболее приближенную к Божественной 
бесконечности сфиру кетер. Но тот факт, 
что высшие слои плеромы непредсказуемо 
вторгаются в человеческое сознание и на-
правляют его определенным образом, явля-
ется бесспорным. В некоторых высказыва-
ниях такого рода сокрытый первоисточник 
разума рассматривается в контексте служе-
ния человека Создателю. «Когда приходит 
цадику одна из 7 мыслей из первоисточни-
ка разума (кадмут га-сехель), он прилепля-
ет себя и снимает ее… ибо в силах Израиля 
привести все к мудрости (хохма), которая 
есть корень Израиля»67. «Да мыслит чело-
век себя инструментом в руках мастера. 
Ибо, когда мастер бьет молотом по камню, 
у молота нет страстного желания ударить 
по камню, иначе он бы ушел от мастера. 
Потому то, что ниспосылает кадмут га-
сехель в бину, так поступает [человек], и 
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все органы его только инструменты»68. В 
данных высказываниях рассматривают-
ся две диаметрально противоположные 
ситуации воздействия первоисточника 
разума на человека. В первом случае речь 
идет о проникновении в сознание одного 
из 7 фундаментальных помыслов, каждый 
из которых связан с определенным днем 
творения. Сам по себе он связан с неким 
материально-чувственным соблазном. Ве-
рующему надлежит вычленить в нем бого-
угодную первооснову и вознести к корню 
всякой мудрости, предварительно освобо-
див его от недостойной оболочки запрет-
ного наслаждения. Эта ситуация требует от 
человека активного действия и разумения, 
каким образом направлять свои усилия. Во 
втором случае, напротив, благой мысли, 
нежданно пришедшей из непостижимых 
глубин сознания, надлежит полностью 
подчиниться, ощутив себя подобием ин-
струмента в руках мастера. Таким образом 
может осуществиться любая мистическая 
практика, ориентированная на служение 
Создателю посредством разума, из числа 
тех, которые мы упоминали ранее. Чело-
век устремляет все свои помыслы к Богу 
и обретает единение с ним, посредством 
медитации возносится в высшие слои 
плеромы, где обитает мудрость, слушает 
уроки наставников и цитирует святые тек-
сты, содержащие имена мудрецов, от чего 
на него низойдет разум. Но все это может 
произойти не в результате его собственно-
го решения, а вследствие незримого воз-
действия начала разума, которое побудило 
его действовать надлежащим образом. В 
этой связи следует упомянуть факт суще-
ствования у раннехасидских авторов вы-
сказываний, позволяющих предполагать 
нечаянное дарование совершенного разу-
ма свыше, независимо от собственных ста-
раний верующего. Так, например, р. Эф-
раим Судилковский учил: «Божественное 
имя Элоким численно соответствует слову 
«природа» (тева), и оно суть мозги ктану-
та69. Когда человек падает со ступени веры, 
он погружается в природу, Боже упаси. Но, 
когда приходят мозги гадлута, он покидает 
все природное и укрепляется вера в сердце 

его, ибо для каждой вещи существует об-
ращенный к ней надзор Творца, благосло-
вен будет Он, и Он превыше земного пути. 
Намек на это содержится в словах Писа-
ния «Не Яков будет впредь твое имя» (Быт. 
32:28) – пята низость70, намекающая на 
мозги ктанута, – «но Израиль» (там же) – 
намек на мозги гадлута. Ибо Израиль (Ис-
раэль) состоит из тех же букв, что и слова 
„моя голова” (ли рош)71»72. Мозги гадлута, 
как видно из сказанного, могут быть обре-
тены в тот момент, когда человек утратил 
веру и стал во всем руководствоваться при-
родной установкой, заслоняющей от него 
духовные первоосновы всего сущего. Их 
нисхождение обосновывается Божествен-
ным надзором. Создатель не дает возмож-
ности правоверным уклониться от пред-
назначенного им пути праведного. Хотя 
приведенное высказывание допускает и 
другие толкования, было бы ошибкой со-
вершенно исключить его связь с учением о 
начале разума, поясняющего мистический 
механизм Божественного вмешательства 
такого рода. Исследователи хасидизма вто-
рой половины прошлого века были всерьез 
озадачены вопросом: не проповедовал ли 
хасидизм пассивное ожидание озарения, 
ниспосылаемого по милости Божьей? 
Р. Шац-Уфенгеймер посвятила специаль-
ную монографию обоснованию этого те-
зиса73. М. Идель74 и Р. Марголин75, напро-
тив, доказывали ошибочность подобных 
выводов. В рассмотренном нами случае 
оба подхода являются возможными. Судя 
по всему, основоположники хасидизма не 
пытались противопоставить их друг дру-
гу. Не умаляя ценности самостоятельного 
стремления человека к намеченной цели 
посредством надлежащих, продуманных 
действий, они в то же время не исключали 
обратного прочтения ситуации, приписы-
вающего все исключительно вмешатель-
ству свыше.

 
Заключение
Учение основоположников хасидизма 

о путях обретения совершенного разума 
впечатляет многообразием рекомендуе-
мых средств и их технической простотой, в 
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сравнении с теми, которые доминировали 
в трудах классиков раввинской письменно-
сти прежних времен. Мудрецы Талмуда и 
их комментаторы средних веков практико-
вали головоломные обсуждения сакраль-
ных текстов. Моше Бен Маймон считал, 
что одного этого не достаточно. Надлежит 
также уделять время изучению филосо-
фии и анализу истин всех известных на 
то время фундаментальных наук. Авраам 
Абулафия и его последователи предлага-
ли для осуществления намеченной цели 
йогические дыхательные упражнения, со-
провождающиеся произнесением имен 
Божьих, а также длительное созерцание 
специальных комбинаций букв еврейского 
алфавита. Кордоверо сочетал путь экста-
тической молитвы с практикой системно-
го философского осмысления содержания 
мистических текстов. Лурия и его ученики 
безмерно усложнили структурное описа-
ние Божественной плеромы и требовали 
соотносить с символизирующими ее сущ-
ности именами всякое деяние праведного.

Хасиды тоже призывали своих после-
дователей медитировать, но эта медитация, 
хотя и обязывала верующих пребывать в по-
стоянной сосредоточенности и напряжении 
душевных сил, не основывалась ни на спе-
циальных дыхательных приемах, ни на об-
ращенности на многознаковый объект, ни на 
гнозисе плеромы. Хасиды отнюдь не прене-
брегали благотворным влиянием на совер-
шенствование интеллекта изучения Торы.

Но секрет успеха заключался ни в фи-
лософской аналитике, ни в талмудической 
диалектике. Слушание речей наставника и 
декламация текстов, подкрепленные пла-
менным желанием бескорыстно служить 
Создателю, полагались вполне достаточ-
ными. Вожделенный результат обретения 
совершенного разума мог быть достигнут 
посредством богоугодных дел, совершае-
мых, в соответствии с традиционными 
толкованиями, вовсе не ради этой цели. 
Но он мог осуществиться также и вовсе 
нежданно-негаданно, в силу непостижимо-
го благоволения небес. В рассматриваемом 
нами случае методы хасидов близки тем, 
которые рекомендовались в раввинской 

дидактической литературе и отступлениях 
общего характера, произведениях, ориен-
тированных на элитарную практику. 

Зато в области ожидаемых результатов 
основоположники хасидизма не уступали 
наиболее дерзким еврейским мыслителям 
средних веков, а зачастую превосходили 
их. Согласно их воззрениям, человеку в те-
кущий момент истории возможно достичь 
всех совершенств пророка, обрести мисти-
ческое единение с Творцом наивысшего 
уровня и даже направлять Его деяния по-
средством разума в угодное для себя русло. 
При этом совершенный разум мыслится то 
как метафизически преображенная сущ-
ность, связанная с мудростью плеромы, то 
как обыденный интеллект, который запе-
чатлелся, подобно оттиску, в существе Бо-
жества и стал влиять на его решения.

Возможно, хасидские авторы вполне 
осознают те философско-теологические 
противоречия, которые порождает описан-
ное ими положение вещей, но они пред-
почитают их не замечать. Они увлечены 
игрой формально несовместимыми кон-
цепциями, совокупность которых откры-
вает человеку нечто большее, чем могла 
бы дать любая попытка их согласования. 
Отличительной чертой всех задейство-
ванных суждений является их принципи-
альная совместимость с идеей близости 
человека и Бога. Их разумы столь тесно 
связаны между собой изначально, что для 
преодоления кажущейся между ними дис-
танции не требуется чрезмерных усилий. 
Элитарные многосложные техники поэто-
му являются излишними. Тогда возникает 
вполне естественный вопрос: почему, если 
путь к благой цели столь несложен, боль-
шинство правоверных не обладает даром 
совершенного интеллекта и всеми кореня-
щимися в нем возможностями? Ответ от-
сылает нас к учению хасидов о различиях 
в природе людей, в которых кроется загад-
ка существования избранных праведников 
(цадиков). Эта тема удостоилась наиболь-
шего внимания исследователей хасидизма, 
но она, бесспорно, никоим образом не яв-
ляется исчерпанной, и мы надеемся обра-
титься к ней в дальнейшем. 
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молодоТурецьКА реВолюцІя 1908 р. 

В осмАнсьКІй ІмПерІЇ 

Виповнюється 100-річчя Молодо-
турецької революції – безперечно, 

найважливішої віхи в історії Османської 
імперії.

Цілком зрозуміло, що ця революція 
була підготовлена усім спектром внутріш-
ньополітичного, соціально-економічного 
та міжнародного становища султанської 
Туреччини в останній чверті ХІХ – почат-
ку ХХ століть. Країна, де на частку осно-
вної маси багатомільйонного селянства 
припадало менш третини земельної пло-
щі, що оброблялась; де відомий на Сході 
податок – “ашар” (десята частина), – який 
стягувався здебільшого натурою, часто-
густо становив 30–40% усього врожаю; 
де головні фінансово-економічні позиції у 
Туреччині контролювались іноземним ка-
піталом1, – яскраве тому підтвердження.

Що ж до тодішнього рівня турецької 
промисловості, то цілком слушно зазна-
чав з цього приводу відомий вітчизняний 
тюрколог І.І. Голобородько: “Замість фа-
брик країна ще й досі переповнена ману-
фактурами стародавнього типу, машинами 
із ручними приводами, від яких Європа 
позбулась вже близько ста років тому… 
Усі турецькі ремесла перебувають на тому 
ступені розвитку, на якому вони були де-
кілька століть тому”2.

За часів правління султана Абдул-
Хаміда ІІ (1876–1909) в Османській імпе-
рії встановився режим жорстокого насиль-
ства, масових погромів вірмен, справжньої 
тиранії, який іменувався влучним турець-
ким словом – “zulüm” (“зулюм”). Завзятий 
ворог усього прогресивного, султан катего-
рично заборонив розповсюдження в країні 
творів таких глашатаїв свободи й вільно-
думства, як Вольтер, Мольєр, Дж. Байрон, 
Гете, Шіллер. У театрах, наприклад, не до-
зволялося ставити “Гамлета” В. Шекспіра, 
щоб глядачі ні в якому разі не змогли по-
бачити навіть на сцені загибель монарха. 
А про вбивство короля й королеви Сербії 

(1903 р.) офіційна турецька преса повідо-
мила, що “їx величність король Олександр 
і королева Драга померли внаслідок удару 
блискавки. Про феноменальну підозрілість 
Абдул-Хаміда ІІ поширювалися справжні 
легенди. Наприклад, не був даний дозвіл 
на проведення водопроводу в султансько-
му палаці, оскільки висловлювалось побо-
ювання, що водопровідними трубами туди 
можуть потрапити заколотники. Розпові-
дали також, що султан ні в якому разі не 
погоджувався на проведення електрики у 
своїй резиденції, сплутавши значення слів 
“динамо” та “динаміт”3.

Головною ж причиною, яка відчутною 
мірою сприяла зростанню грон гніву у 
тодішній Туреччині, виявилось безпреце-
дентне призупинення Абдул-Хамідом ІІ               
на початку 1878 р. дії першої турецької 
Конституції 1876 р., прийнятої під тиском 
руху “Нові османи”4, та звіряча розправа 
з її головним автором Мідхатом-пашею – 
йому відрубали голову.

Проголошена 23 грудня 1876 р. у такій 
відсталій країні, як Османська імперія, в 
урочистій обстановці, під звуки гарматних 
залпів, перша турецька Конституція, яка 
ще відома як “Конституція Мідхата-паші”, 
для свого часу була подією надзвичайної 
ваги і мала досить широкий міжнародний 
резонанс. Вона складалася з преамбули, 
десяти розділів та 119 статей. Конституція 
проголошувала іслам державною релігією, 
рівність усіх османів – підданих султана – 
перед законом, визнавала свободу інших 
віросповідань. Конституцією передбача-
лось також утворення законодавчого ор-
гану – меджлісу (парламенту) у складі 
двох палат, який мав обиратись на основі 
загального виборчого права, встановлюва-
лись також умови функціонування судової 
системи, механізм влади в провінціях (ві-
лайєтах)5 тощо.

Організаційне оформлення прихиль-
ників відновлення багатостраждальної 
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турецької Конституції та водночас опози-
ційних одіозній постаті Абдул-Хаміда ІІ 
сил відбулось у 1889 р., коли у Стамбулі 
студентами військово-медичного ліцею 
був утворений революційний комітет під 
назвою “Ittihad ve Terakki” (“Єднання і 
прогрес”). Причому викликає інтерес той 
факт, що його засновниками були турок 
Шерефеддін, албанець Ібрагім Темо, курди 
Ісхак Сукуті та Абдулла Джевдет, боснієць 
Алі Рюштю – тобто представники різних 
ісламських народів Османської імперії. 

Паралельно з цим під керівництвом Ах-
меда Різи, відомого діяча народної освіти 
та журналіста, у Парижі почав функціону-
вати зарубіжний молодотурецький центр, 
який став видавати газету “Meşveret” (“Де-
бати”). І хоча зазначений Стамбульський 
комітет у своєму первісному складі незаба-
ром був заарештований поліцією, у 1894 р.                                                                                     
його відновили Ахмед Різа, який повер-
нувся на батьківщину, а також доктор На-
зим та історик Мурад з Дагестану6. 

У 1902 р. у Парижі відбувся перший 
конгрес іттіхадистів, у якому взяв участь 
принц Сабахеддін, внук султана, котрий 
емігрував у Францію на знак протесту 
проти деспотичного режиму свого діда7. 
Суперечки, що виникли на цьому конгре-
сі між представниками різних політичних 
угруповань, мали вкрай негативні наслід-
ки для долі молодотурецького руху8. 

І в цьому контексті російська револю-
ція 1905 р., зокрема масові виступи проти 
царського самодержавства народних мас 
на півдні України – в Одесі, Миколаєві, Ка-
теринославі, Маріуполі, – без усякого сум-
ніву, стала відчутним імпульсом у справі 
активізації діяльності антисултанської 
опозиції9. А повстання матросів Чорно-
морського флоту на панцернику “Потьом-
кін” під проводом Панаса Матюшенка 
(червень 1905 р.) та крейсері “Очаків” (ке-
рівник – лейтенант Петро Шмідт, листопад 
1905 р.) надовго вивели з рівноваги вкрай 
підозрілого Абдул-Хаміда ІІ. Як свідчив у 
своїх мемуарах особистий секретар султа-
на Тахсін-паша, повстання російських мо-
ряків були для його величності подією, яка 
більш за все бентежила його. Того факту, 

що панцерника “Потьомкін” без дозволу 
повела власна команда, було достатньо, 
щоб турецький монарх “проводив цілі-
сінькі ночі без сну”10. 

Великий резонанс у тодішній Туреччині 
викликали героїчні вчинки, а потім і стра-
та лейтенанта Шмідта та його соратни-
ків – матросів Микити Антоненка, Олек-
сандра Гладкова, Сергія Частника. Про це 
свідчить лист 28 турецьких офіцерів до 
сестри та сина Петра Петровича, з яким 
вони звернулись незабаром після страти 
цих революціонерів 6 березня 1906 р. на 
острові Березань, що у Чорному морі по-
близу Очакова: “Сповнені обурення, ми, 
офіцери армії та флоту Османської імперії, 
які зібрались у кількості двадцяти восьми 
осіб, вітаємо віднині знаменитих громадян 
пані Ізбаш та Євгена Петровича і надсила-
ємо вам з берегів Босфору наше найглиб-
ше шанування… У наших серцях лейте-
нант завжди залишиться великим борцем 
і страдником за права людини”. Туркам 
дуже імпонував інтернаціоналізм Петра 
Шмідта, який з особливою силою прозву-
чав на мітингу в Севастополі 15 жовтня 
1905 р.: “Присягаємо в тому, що між нами 
не буде ані єврея, ані вірменина, ані поля-
ка, ані татарина і що ми всі віднині будемо 
рівними, вільними братами”11.

Вплив подій, що відбулися влітку та во-
сени 1905 р. на російському Чорноморсько-
му флоті, був настільки вражаючим, що 
керівництво Комітету “Ittihad ve Terakki” 
вирішило перенести свою штаб-квартиру з 
Парижа до турецької провінції Македонія, у 
м. Салоніки. Протягом 1906–1907 рр. відбу-
вався процес консолідації антихамідівських 
сил: був утворений блок іттіхадистів з ту-
рецькими лібералами, очолюваними прин-
цом Сабахеддіном, що перебував в емігра-
ції, з вірменськими націонал-радикалами 
партії Дашнакцутюн, македонськими та ал-
банськими патріотичними силами. Їх усіх 
об’єднувала єдина мета – якнайскоріше по-
валення режиму деспотії в Османській ім-
перії та відновлення Конституції Мідхата-
паші 1876 р.12

Безпосереднім же приводом до органі-
зованого виступу молодотурків стала по-
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дія міжнародного характеру, а саме зустріч 
(кінець травня – початок червня 1908 р.) 
російського царя Миколи ІІ, за участю 
Голови Ради міністрів П.А. Столипіна, 
міністра закордонних справ О.П. Ізволь-
ського, з англійським королем Едуардом 
VII у Ревелі (офіційна назва столиці Есто-
нії – Таллінн у 1219–1917 рр.). Під час цієї 
зустрічі-наради серед питань про тодішнє 
становище в Персії та інших країнах Се-
реднього Сходу сторони обговорили плани 
проведення реформи, що стосувалася між-
етнічних взаємовідносин у Македонії13. 
Цілком зрозуміло, що подібний зовнішньо-
політичний демарш, який означав відверте 
втручання у внутрішні справи Туреччини, 
не міг не викликати у її співвітчизників 
справжню хвилю обурення й протестів. 
Зазначена міжнародна акція однозначно 
розцінювалась як своєрідний заклик до 
найскорішого поділу Османської імперії. 
Саме тоді найбільш популярними гаслами 
повсюдно в Османській імперії були такі: 
“Не треба іноземців, за Конституцією всі 
турецькі піддані рівні і не потребують по-
рад ззовні та подібного втручання”14.

У тій винятково напруженій обстановці 
керівництво молодотурецького Комітету 
“Ittihad ve Terakki” вирішило, що тільки 
негайний рішучий виступ спроможний 
випередити втілення в життя намірів ве-
ликих імперіалістичних держав, спрямо-
ваних на розчленування країни. 3 липня 
1908 р. начальник гарнізону невеличкого 
міста Ресен (Македонія) кол-агасі (стар-
ший капітан)15 Ахмед Ніязі-бей підняв по-
встання у місцевості, де були розташовані 
два армійських корпуси, і які перебували 
під сильним впливом молодотурків, та зі 
своїм загоном, що налічував 160 солда-
тів, пішов у гори16. Від імені керівництва 
іттіхадистів ним була оприлюднена заява, 
в якій, зокрема, підкреслювалось: “Наша 
революція проголошує свободу, рівність 
і братерство. Ця країна (Туреччина) на-
лежить нам. Доки живий хоча б єдиний 
турок, ми не дозволимо, щоб хто-небудь 
інший нею керував”17.

Через три дні, 7 липня, повстання було 
підтримане підполковником генерального 

штабу турецької армії Енвер-беєм (у май-
бутньому – один з лідерів молодотурець-
кого тріумвірату), який з відданими йому 
прихильниками також дуже скоро опинив-
ся в горах, де формувалася справжня по-
встанська армія, куди увійшли численні 
представники турецького, македонського, 
албанського, грецького й сербського селян-
ства18. Як повідомляв у ті дні кореспондент 
англійського агентства Рейтер, “контроль 
молодотурків поширюється з блискавич-
ною швидкістю”19. Це добре розумів сам 
султан. Вже 14 липня він дав вказівку ве-
ликому візирю негайно зустрітися з видав-
цями всіх турецьких газет і повідомити їх, 
що підготовлено його указ про загальну 
амністію усіх, хто був засуджений до тюр-
ми або заслання за політичні погляди20.

23 липня 1908 р. повстанська армія, очо-
лювана Ніязі та Енвером, оволоділа містом 
Монастир на шляху до Салонік, де на ба-
гатолюдному мітингу Центральний комі-
тет партії “Єднання та прогрес” виголосив 
ультиматум султану з вимогою негайно від-
новити мідхатівську Конституцію 1876 р.                                            
“Султан заплямував себе кров’ю своїх під-
даних та покрив Туреччину ганьбою в очах 
усіх європейців”21, – заявив принц Сабахед-
дін. За повідомленням кореспондента ні-
мецької газети “Neue Freie Press”, “станови-
ще з кожним днем стає все загрозливішим. 
Влада буквально вислизує з рук султана”22.

Повністю переконавшись, що основні 
збройні сили імперії перейшли на бік ко-
мітету “Ittihad ve Terakki”, Абдул-Хамід ІІ 
у ніч із 23-го на 24 липня 1908 р. підписав 
підготовлений відповідними державними 
структурами “irade” (указ) про відновлен-
ня у повному обсязі Конституції 1876 р.23

Безперечний інтерес викликає той факт, 
що Абдул-Хамід ІІ вирішив для себе не-
одмінно відновити Конституцію вже після 
того, як щодо його наказу (середина липня 
1908 р.), адресованого начальникам Бос-
форського та Дарданелльського укріпле-
них районів – готуватись до оборони від 
молодотурків, – він отримав від них одно-
значну відповідь: це – марна річ24.

Отже, султанський “іrade” від 23 липня 
1908 р., судячи з реакції самих іттіхадис-
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тів, можна вважати фактично прогнозова-
ним завершенням самої Молодотурецької 
революції, хоча її інерційні симптоми, бе-
зумовно, тривали ще деякий час. Це стосу-
валося насамперед розв’язання проблеми 
емансипації турецьких жінок. Адже не-
спростовним фактом було те, – повідомля-
ли кореспонденти зарубіжних газет у Стам-
булі, – що у вирішальні липневі дні 1908 р. 
“більшість турецьких жінок з’являлися на 
вулицях з відкритими обличчями”25. 

Безперечно, що в умовах конституцій-
ної монархії для представниць прекрасної 
половини людства відкривалися реальні 
можливості відвідувати і слухати лекції в 
університетах, здобувати вищу й середню 
освіту, вміщувати свої фото на шпальтах 
газет тощо. Все активніше почали викорис-
товувати жіночу працю у фінансових уста-
новах – банках, освітянських та медичних 
закладах, поштовому відомстві, у муніци-
палітетах26. Проте навіть і такий передо-
вий на той час журнал, як “Mahasin”, міг 
дозволити собі такі відвертості: “Ганебно 
для жінки розв’язувати математичні рів-
няння або робити хірургічну операцію”27.

Певні зрушення, зокрема в напрямку 
усунення кастовості та демократизації при 
формуванні кадрів, намітились і в мініс-
терстві закордонних справ конституційної 
вже Османської імперії28.

Кращі традиції нових османів та їхніх 
наступників – молодотурків, як-от: нена-
висть до обскурантизму й несправедли-
вості, віра в перемогу правди, добра, па-
тріотизму, європейських демократичних 
цінностей – сповідували літератори, які 
гуртувались навколо турецького часопису 
“Servеt – i Fünun” (“Скарбниця знань”), а 
саме: Тевфік Фікрет (1867–1915), Халід 
Зія Ушаклигіль (1865–1945), Хюсейн Рах-
мі Гюрпинар (1864–1944), Мехмед Емін 
(1869–1944)29.

Тим часом народи султанської Туреччи-
ни вітали перемогу над абдулхамідівським 
зулюмом. Джемаль-паша, майбутній член 
молодотурецького тріумвірату “Енвер-
Талаат-Джемаль”, свідчив, що після оголо-
шення про відновлення Конституції “все 
наше громадянське населення Оттоманської 

імперії прийшло до такого стану збудження, 
що ніхто, від простого жандарма до все-
владних гурбенаторів, не міг нічого зроби-
ти. Уряд, втративши свій авторитет у столи-
ці, не міг уже впоратися з провінцією”30.

Водночас керівництво молодотурець-
кої партії “Itbihad ve Terakki” (“Єднання 
та прогрес”) аж ніяк не приховувало своєї 
позиції поміркованості та угодовства. Так, 
речник Центрального комітету цієї партії 
в інтерв’ю французькій газеті “Depeche 
d’Orient” ще на початковому етапі рево-
люції зазначав: “Ми бажаємо прогресу 
Туреччині у поєднанні з султаном. Ми ви-
магаємо тільки, щоб він, котрий перестав 
правити згідно із законами ісламу, повер-
нувся до неухильного додержання цих за-
конів. Наша мета – йти до парламентариз-
му неухильно, але ми повинні йти до нього 
поступово”31.

Проте сподіватися на будь-яке конструк-
тивне співробітництво з цим султаном для 
молодотурків було надто ризиковано. І на-
ступні події дуже скоро це підтвердили. 
Користуючись політичною короткозоріс-
тю керівного ядра іттіхадистів, підступний 
та віроломний Абдул-Хамід зумів вже на 
весну 1909 р. об’єднати усі контрреволю-
ційні сили та вчинити 13 квітня державний 
переворот, усунувши від влади уряд з мо-
лодотурків.

Щоправда, це вже нагадувало скоріше 
агонію та передсмертні конвульсії. Швид-
ко сформувавши у Македонії нову армію –     
“Армію дії” під командуванням Махмуда 
Шевкета-паші (начальником штабу цієї ар-
мії був майор Мустафа Кемаль32, майбут-
ній лідер національно-визвольної бороть-
би у Туреччині 1918–23 рр.), – іттіхадист-
ські ватажки спрямували її на Стамбул, 
який капітулював 26 квітня 1909 р. А вже 
наступного дня на об’єднаному засіданні 
обох палат нового турецького Меджлісу 
було вирішено негайно позбавити влади 
султана Абдул-Хаміда ІІ та посадили на 
престол його наступника Решада-еффенді 
під ім’ям нового султана Мехмеда V33. Од-
нак, що можна чекати від нового султана, 
літньої людини, якому тоді вже було за 70 
і який головним своїм завданням вважав 
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будь-яке ухилення від будь-яких держав-
них справ34.

Позбувшись двовладдя, що фактично 
існувало в країні від 23 липня 1908 р. до 
27 квітня 1909 р., та отримавши для себе 
на рідкість зручного і слухняного монарха 
в особі Мехмеда (Решада) V, молодотурки 
одержали своєрідний шанс – увійти в іс-
торію як довгоочікувані реформатори. Од-
нак за своє майже десятирічне (1909–1918) 
правління вони такими не стали.

Замість розв’язання найпекучішої про-
блеми стосовно режиму капітуляцій з його 
горезвісною екстериторіальністю – були 
зроблені нові кроки, спрямовані на поси-
лене закабалення Туреччини, на цей раз з 
боку німецького капіталу. Замість обіцяної 
відміни “ашару” – феодальної десятини на 
користь землевласника, – який перетво-
рився на справжню скалку в душі турець-
кого селянина, одна за одною з’являлися 
численні декларації про те, що “ліквіда-
ція ашару – наша мета, але на даний час 
це зробити неможливо”. Що ж до робіт-
ничого питання, загальної демократиза-
ції турецького суспільства, то іттіхадисти 
виявились на ділі найзапеклішими реак-
ціонерами. Заборона страйків (закон від 9 
серпня 1909 р.), переслідування функціо-
нерів Османської соціалістичної партії, що 
виникла у Стамбулі (вересень 1910 р.), та 
профспілкових діячів – наочне тому свід-
чення. І, нарешті, в галузі ідеології моло-
дотурецьким керівництвом в різний час 
була проголошена тріада таких офіційних 
доктрин, як “османізм”, “панісламізм” і 
“пантюркізм”. Якщо “османізм” зводився 

до того, що багатонаціональне населення 
султанської Туреччини, незважаючи на 
його етнічні та історичні розбіжності, роз-
глядалось як “єдина нація османів”, а мета 
“панісламізму” полягала в тому, щоб три-
мати всіх мусульман під владою турець-
кого султана, то “пантюркізм” чітко про-
стежився у зусиллях офіційного Стамбула 
об’єднати під своєю зверхністю усі тюрк-
ські народи35. Не можна не погодитися з 
відомим турецьким ученим та дипломатом 
Юсуфом Хікметом Баюром, який у своїй 
фундаментальній праці “Історія Турець-
кої революції” підкреслював: “Дуже мало 
було на світі подій, що сприяли виник-
ненню таких великих надій, як османська 
Конституція, й водночас багато різних по-
дій, які так швидко і так рішуче звели на-
нівець породжені надії”36.

Німецьке енциклопедичне видання 
“Brockhaus” у статті, присвяченій моло-
дотурецькому рухові, наголошує, що його 
остаточний курс у соціально-економічній 
та зовнішньополітичній сферах, який ви-
значався такими діячами, як Енвер-паша і 
Талаат-бей, ні в якому разі не можна назва-
ти успішним та вдалим37.

Молодотурецька революція 1908 р. віді-
грала неабияку роль в історичній долі на-
родів Османської імперії. Вона була пред-
течею національно-визвольної боротьби 
турецького народу у 1918–1923 рр. під про-
водом видатного військового, політичного 
і державного лідера Ататюрка, що прине-
сла Туреччині справжню незалежність, жа-
даний мир й омріяні перетворення.
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О.О. Чувпило
джАВАхАрлАл неру 

Про соцІАльно-еКономІчнІ ТА ПолІТИчнІ 
ПереТВорення у рАдянсьКому союзІ 

Джавахарлал Неру (1889–1964) – ви-
датний політичний діяч і мисли-

тель XX століття, перший прем’єр-міністр 
незалежної Індії, автор концепцій побудо-
ви “суспільства соціалістичного зразка” та 
“держави благополуччя”. Вивчення ево-
люції його поглядів на СРСР і “радянську 
модель соціалізму”, активним прихильни-
ком якої він був упродовж багатьох років, 
не зумівши відразу розпізнати її справжню 
суть, дозволяє не тільки з’ясувати причини 
й значення встановлення тоталітарного ре-
жиму на одній шостій частині земної кулі, 
а й краще розібратися у складних явищах 
сучасного світу, що швидко розвивається і 
змінюється буквально на очах.

Між тим у численних дослідженнях 
найрізноманітнішого характеру й спря-
мованості, присвячених аналізу життя, 
діяльності та світогляду Дж. Неру [див.: 
Вафа 1975; Вафа, Литман 1987; Володин, 
Шаститко 1990; Горев, Зимянин 1988; 
Джавахарлал Неру… 1989; Ленько 2001; 
Литман 1985, 313–332; Мартышин 1981; 
Мировоззрение… 1973; Чувпило 2007а, 
203–208; 2007б, 179–181; A Study… 1960; 
Bakshi 1985; Brecher 1959; Brown 2003; Das 
1961; Edwardes 1971; Frank 1956; Gopal 
1976–1984; Karunakaran 1979; Lamb 1967; 
Malaviya 1964; Moraes 1956; Mukerjee 
1964; Nanda 1962; Pradhan 1974; Seton 
1967; Sharma 1955; Singh 1977; Zachariah 
2004], еволюція його поглядів на “радян-
ський експеримент” ще не знайшла до-
статнього висвітлення. Значна частина 
авторів, особливо радянських, ігнорувала 
те, що під впливом міжнародних подій і 
розуміння природи сталінізму уявлення 
Дж. Неру про “досягнення соціалістично-
го будівництва” в СРСР зазнали істотних 
змін. При цьому проводилася думка, ніби 
його ставлення до перетворень, що здій-
снювалися у Радянському Союзі, завжди 

було однозначно позитивним і не зазнава-
ло будь-яких радикальних змін. 

У цій статті висувається завдання дещо 
заповнити цю прогалину і показати ті чин-
ники, під впливом яких погляди Дж. Неру 
на практичне значення досвіду соціально-
економічних і політичних перетворень, 
що проводилися КПРС, для Індії та інших 
країн, які звільнилися від колоніалізму і 
стали на шлях самостійного розвитку, по-
ступово змінилися.

Серед найважливіших джерел слід ви-
ділити виступи, спогади й праці Дж. Неру 
[Неру 1955а; 1955б; 1981; Nehru 1936; 
1949; 1950; 1954; 1964; 1965; 1967–1968; 
1972–1982], документи з історії індійсько-
го національно-визвольного руху [Indian’s 
Struggle… 1965], матеріали Індійського 
національного конгресу (ІНК) [Congress 
Bulletin 1964; Congress Presidential… 
1934; Constitution… 1957; Indian National 
Congress… 1954], періодичні видання 
[Правда; The Manchester Post; The Monitor].

Еволюція політичних поглядів                            
Дж. Неру, як справедливо відзначив 
О.В. Мартишин, не була безперервним 
підйомом, у ній були свої спуски, поворо-
ти та відступи назад, зумовлені швидкою 
зміною політичної ситуації та політичною 
боротьбою [Мартышин 1981, 64–65]. Тому 
дуже важко виділити якісь конкретні ета-
пи в їхньому формуванні та розвитку. Все 
ж, аналізуючи життєвий шлях Дж. Неру та 
його ідейно-політичну спадщину, досить 
умовно можна виділити два етапи форму-
вання його поглядів на “радянську модель 
соціалізму” і все, що пов’язане з нею.

Перший етап відноситься до 20-х – 
першої половини 30-х років ХХ ст. Харак-
терною його рисою була надмірна ідеалі-
зація Жовтневої революції та усього, що 
відбувалося у Радянській Росії та СРСР, 
а також сильне захоплення Дж. Неру со-
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ціалістичними ідеями в їхній різній інтер-
претації, починаючи від фабіанства і кін-
чаючи марксизмом. У цей час переважало 
некритичне ставлення до внутрішньої та 
зовнішньої політики молодої радянської 
держави та її керівників. Пояснюється це 
в значній мірі не тільки відсутністю до-
статньої й надійної інформації про події в 
СРСР, а й визнанням з боку Дж. Неру права 
більшовиків на помилки, прикрі недоліки і 
навіть відхилення від первісних задумів, 
оскільки вони неминучі в ході розпочатих 
ними грандіозних перетворень, які у разі 
успіху могли мати величезне значення для 
всього світу, у тому числі й для Індії. Тому 
Дж. Неру, котрий виявляв великий інте-
рес до “першого соціалістичного експери-
менту”, звертав увагу, головним чином, на 
успіхи й досягнення Країни Рад, прагнув 
виділяти все те цінне в її досвіді, що зго-
дом могло бути використане в незалежній 
Індії. Що ж стосується негативних сторін 
“радянського досвіду”, то він вважав їх 
“хворобою росту” і спочатку не сприймав 
усерйоз. При цьому не можна не врахову-
вати й такого чинника, що зумовив дружнє 
ставлення Дж. Неру до Радянського Сою-
зу, як його підтримка боротьби індійського 
народу за незалежність. 

Висловлювання Дж. Неру у цей період і 
його практична діяльність як лідера лівого 
крила ІНК та індійського визвольного руху 
є свідченням симпатій, хоча й не беззасте-
режних, до СРСР і зацікавленості в успі-
хах радянського народу. Так, Жовтневу ре-
волюцію він назвав “однією з найбільших 
подій у світі з часу Французької револю-
ції” [Nehru 1949, 36]. Вона нібито “набага-
то вперед просунула людське суспільство і 
запалила яскраве полум’я, яке неможливо 
згасити... заклала фундамент тієї нової ци-
вілізації, до якої може рухатися світ” [Неру 
1955б, 24]. З великим захопленням і навіть 
любов’ю говорив Дж. Неру про теоре-
тичну й практичну діяльність В.І. Леніна, 
називаючи його світлим розумом і генієм 
революції [Неру 1981, т. 3, 5]. “Мільйони 
людей дивляться на нього як на рятівни-
ка і найвеличнішу людину епохи”, – писав 
Дж. Неру [Неру 1955б, 308]. Про негативні 

сторони революційної дійсності, які викли-
кали в нього спротив, як і в інших конгре-
систських діячів, що були прихильниками 
ідей ненасильства, майбутній лідер вільної 
Індії вважав за краще промовчати. 

Жовтнева революція та перетворення, 
що почалися услід за нею, які Дж. Неру вва-
жав успішними, пробудили у нього інтерес 
до марксизму. Він почав із великим інтере-
сом вивчати твори К. Маркса, Ф. Энгельса 
та В.І. Леніна, які, як і інша соціалістична 
література, справили на молодого Дж. Неру 
велике враження і значною мірою розкри-
ли очі на багато явищ, що здавалися до 
цього загадковими й неясними. Дж. Неру 
так писав про цей етап у становленні сво-
го світогляду: “Вивчення Маркса й Леніна 
справило величезний вплив на мою свідо-
мість і допомогло мені побачити історію 
та сучасне життя у новому світлі. У дов-
гому ланцюзі історичних подій і суспіль-
ного розвитку з’явився якийсь сенс, якась 
послідовність, а майбутнє вже не здавало-
ся таким неясним. Практичні досягнення 
Радянського Союзу також справляли над-
звичайно глибоке враження” [Неру 1955б, 
24]. Симпатії Дж. Неру тепер уже були не 
на боці II Інтернаціоналу, а на боці Комін-
терну, він почав доброзичливо ставитися 
до комунізму, але не став послідовником 
його доктрини, тому що він недостатньо 
розбирався у тонкощах комуністичного 
вчення, пізнавши у той час лише загальні 
його принципи [Неру 1955а, 182]. 

У 1927 р. Дж. Неру разом із батьком Мо-
тілалом Неру та дочкою Індірою відвідав 
СРСР, про що повідомляла “Правда”, на-
звавши Дж. Неру вождем лівого крила ІНК 
[див.: Правда, 1927, 5 лист]. Сім’я Неру 
пробула у радянській країні всього чотири 
дні [див.: Мировоззрение… 1973, 197–211] 
і за такий невеликий проміжок часу не змо-
гла ознайомитися зі всіма її проблемами, 
обмежившись в основному вивченням ви-
значних пам’яток Москви. Проте Дж. Неру 
під враженням побаченого дійшов таких 
висновків: “У той час, коли решта світу за-
дихалася в лещатах депресії і значною мі-
рою поверталася назад, у радянській країні 
на наших очах створювався новий великий 
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світ. Втілюючи заповіти великого Леніна, 
Росія заглянула в майбутнє і думала тіль-
ки про те, що повинно бути, тоді як інші 
країни лежали придавлені мертвою рукою 
минулого і витрачали свої сили на те, щоб 
зберегти зайві реліквії минулої епохи. На 
мене, зокрема, справили сильне враження 
повідомлення про великі успіхи, досягнуті 
при радянській владі у відсталих районах 
Середньої Азії. Тому, кінець кінцем, був 
цілком на боці Росії; існування й приклад 
Радянського Союзу були світлим і відрад-
ним явищем у темному та похмурому сві-
ті” [Неру 1955а, 383].

Повернувшись із СРСР, Дж. Неру роз-
горнув пропаганду досягнень радянських 
людей у різних сферах життя. У своїх ви-
ступах перед народом та в пресі він осо-
бливо підкреслював, яке велике враження 
справили на нього досягнення радянського 
народу в побудові нового життя, вирішенні 
національного питання [див.: Nehru 1965, 
Vol. 1, 138–140; 1972, Vol. 2, 381–451]. У 
1929 р. в Індії була опублікована робота 
Дж. Неру “Радянська Росія”, в якій він опи-
сав свої враження від короткочасного пере-
бування в СРСР [див.: Nehru 1949]. Навіть 
побіжне знайомство з нею показує, що ав-
тор багато в чому видавав бажане за дійсне, 
малюючи в рожевому світлі радянську дій-
сність і не помічаючи багатьох негативних 
явищ, на які вже давно звернули увагу на 
Заході. Особливого значення автор надавав 
соціально-економічним перетворенням, що 
проводилися в СРСР. “Якщо Росія зможе 
задовільно вирішити ці проблеми, то наша 
діяльність в Індії буде полегшена”, – під-
креслював Неру [Nehru 1949, 3].

Відвідини СРСР вплинули й на фор-
мування світогляду Дж. Неру. “Мій світо-
гляд, – згадував він, – став ширшим, і націо-
налізм у власному сенсі слова здавався мені 
безумовно вузькою й недостатньою док-
триною. Політична свобода, незалежність, 
без сумніву, мали істотно важливе значен-
ня, але це були тільки кроки у правильному 
напрямі; за відсутності соціальної свободи 
й соціалістичного ладу суспільства та дер-
жави ні країна, ні людська особа не могли 
вільно розвиватися” [Nehru 1955а, 185].

Тому після поїздки до Радянського Со-
юзу Дж. Неру також розгорнув серед кон-
гресистів та індійської громадськості про-
паганду ідей незалежності та соціально-
економічних перетворень. Він так опису-
вав свою діяльність у ті роки: “Я скрізь 
говорив про політичну незалежність і со-
ціальну свободу, підкреслюючи, що досяг-
нення першої з них стане кроком на шляху 
до здійснення другої. Я прагнув пропагу-
вати ідеологію соціалізму, особливо серед 
працівників Конгресу та серед інтеліген-
ції, бо ці люди, що складали кістяк націо-
нального руху, у більшості своїй перебува-
ли в полоні вкрай вузького націоналізму” 
[Неру 1955а, 202].

Ставши у кінці 1920-х років одним із лі-
дерів лівого крила ІНК і визвольного руху, 
Дж. Неру розпочав боротьбу за радикалі-
зацію політичного курсу Конгресу та його 
соціально-економічної програми. Уже на 
сесії у Мадрасі (грудень 1927 р.) він різко 
виступив проти тих, хто виявляв коливання 
та пасивність, уперто чіпляючись за гасло 
статусу домініону [детально див.: Nehru 
1950, 145–151; 1972, Vol. 3, 3–8]. За напо-
ляганням Дж. Неру ІНК ухвалив рішення 
про необхідність боротьби за повну неза-
лежність [India’s Struggle… 1965, Vol. 2, 
276–277]. У 1928 р. Дж. Неру та інші ліві 
лідери створили Лігу незалежності, яка 
прийняла програму боротьби за досягнен-
ня повної незалежності і побудову в Індії 
демократичного суспільства, вільного від 
експлуатації та гноблення [The Monitor, 
1928, 7 November].

У 1929 р. Дж. Неру був обраний пре-
зидентом (головою) ІНК на черговій його 
сесії у Лахорі. Він висунув програму [див.: 
Congress Presidential… 1934, 884–902], яка 
разом і з завоюванням незалежності перед-
бачала проведення важливих соціально-
економічних перетворень на користь най-
бідніших верств населення. Дж. Неру ви-
клав конгресистам свій суспільний ідеал, 
що полягав у побудові в Індії вільного 
суспільства, без експлуатації мас і залеж-
ності від колонізаторів. При цьому він за-
явив: “Я є соціалістом-республіканцем і 
не вірю ні в королів, ні в імператорів, ні в 
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той громадський порядок, який породжує 
нинішніх промислових королів” [Congress 
Presidential… 1934, 894–895]. Уперше в 
історії ІНК його президент, настроєний у 
прорадянському дусі, висловлював свої 
симпатії соціалізму і закликав конгресис-
тів прийняти програму, що відповідала 
його тодішнім уявленням про соціальну 
справедливість. Сесія у Лахорі таку про-
граму не прийняла, обмежившись рішен-
ням про розгортання масової ненасиль-
ницької кампанії громадянської непокори 
з метою завоювання незалежності [див.: 
The Manchester Post, 1929, 29 December].

Але на сесії у Карачі (1931 р.) ІНК на 
вимогу Дж. Неру та його прихильників 
прийняв “Резолюцію про основні пра-
ва та економічну програму” [див.: Indian 
National Congress… 1954, 3–10]. У ній 
Конгрес після досягнення незалежності 
зобов’язувався покінчити з експлуатацією, 
надати народу широкі демократичні права, 
передусім загальне виборче право, ввести 
трудове законодавство, яке б забезпечува-
ло мінімальний прожитковий рівень для 
робітників, надати індійським трудящим 
можливість організації для боротьби про-
ти іноземної експлуатації. ІНК тут же ви-
словився за передачу до рук держави клю-
чових галузей промисловості, комуналь-
них послуг, залізничного та інших видів 
транспорту, найважливіших природних 
багатств країни. У резолюції також указу-
валося на необхідність різкого зниження 
земельної ренти, зменшення заборгова-
ності сільського населення та встановлен-
ня контролю над лихварями. Примітно, 
що Дж. Неру не збирався зупинятися на 
досягнутому, розцінивши резолюцію в Ка-
рачі лише як початок тривалої та впертої 
боротьби за зміну світогляду конгресистів 
[Неру 1955а, 287–288]. 

На сесії ІНК у Лакхнау (1936 р.) Дж. Неру                                                                                               
заявив, що тільки соціалізм зможе виріши-
ти всі проблеми Індії, покінчивши з убо-
гістю, безробіттям, стагнацією та залеж-
ністю від Англії [див.: Nehru 1936]. Побу-
дова соціалізму, вказував Неру, передбачає 
проведення революційних змін в існую-
чій соціально-економічній та політичній 

структурі країни, ліквідацію приватної 
власності на землю і промислові підпри-
ємства, встановлення системи громадської 
праці, тобто створення нової цивілізації, 
докорінно відмінної від капіталістичної. 
“Перед нами був приклад Радянського Со-
юзу, – згадував згодом Дж. Неру, – котрий 
за якихось два десятиліття, заповнених 
війнами і громадянською війною, незва-
жаючи на, здавалося б, непереборні труд-
нощі, досяг колосальних успіхів. Одних 
комунізм приваблював, інших ні, але всі 
були захоплені успіхами Радянського Со-
юзу у галузях освіти, культури, охорони 
здоров’я і фізичного виховання, а також 
у галузі вирішення національної пробле-
ми – дивовижними й грандіозними зусил-
лями, спрямованими на створення нового 
світу на уламках старого... Якщо інші мо-
жуть зробити це, то чому цього не можемо 
зробити ми? Ми вірили у свої здібності, у 
свій розум, у свою волю, наполегливість і 
терпіння, у здатність досягти поставленої 
мети” [Nehru 1955б, 402–403].

Проте після сесії у Лакхнау пропаганда 
“успіхів і досягнень” СРСР та ідей соціа-
лізму вже не домінує у виступах Дж. Неру 
та в його політичній діяльності; досить 
швидко і загалом несподівано захоплення 
прикладом Радянського Союзу, що досяг 
“колосальних успіхів”, проходить. Біль-
ше того, все частіше говориться про не-
вдалість соціалістичного експерименту в 
СРСР. Уявлення Дж. Неру про радянську 
країну істотно змінюються. Таким чином, 
сесією у Лакхнау завершується перший 
етап його захоплення “радянською модел-
лю соціалізму” та ідеями соціалізму взага-
лі. Чим були викликані такі різкі зміни в 
його світогляді? Чому так швидко зникли 
гасла соціалізму в його виступах? Дослід-
ники, що займалися аналізом життя, ді-
яльності та світогляду Дж. Неру, не дали 
переконливої відповіді на ці питання, об-
межившись в основному тезою про його 
небажання ускладнювати становище у 
Конгресі та тим, що на перший план ви-
сувалися нові проблеми [див., наприклад: 
Мартышин 1981, 66]. Сам Дж. Неру вважав 
за краще не порушувати цієї теми. На наш 
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погляд, зміна ставлення Дж. Неру до СРСР 
та ідей соціалізму в значній мірі поясню-
ється тим, що у другій половині 30-х років 
індійській громадськості стали відомі такі 
негативні явища в СРСР, як відсутність де-
мократії та політичних свобод, всевладдя 
вищої партійної бюрократії, жахи колекти-
візації, голод 1932–1933 рр., терор НКВС, 
масові репресії 1936–1938 рр. та інші ре-
алії радянського життя 1920–30-х років. 
Знав Дж. Неру і про пакт Ріббентропа – 
Молотова, який його шокував і викликав 
розчарування зовнішньою політикою Ра-
дянського Союзу.

У результаті з другої половини 1930-х  
років почався другий етап еволюції по-
глядів Дж. Неру на СРСР і “радянську 
модель соціалізму”, що тривав до самої 
його смерті в 1964 р. Він характерний зна-
чно критичнішим ставленням Дж. Неру 
до внутрішньої та зовнішньої політики 
СРСР – захоплення досвідом будівництва 
соціалізму у Країні Рад змінилося крити-
кою, причому інколи досить різкою. Не 
можна не звернути увагу й на такий факт: 
подібних висловлювань було дуже мало, 
що не дає можливості судити безумовно 
й чітко про відмінності між поглядами                                        
Дж. Неру 1920-х – першої половини 1930-
х і подальших років щодо найважливіших 
питань радянської дійсності довоєнного 
періоду. Пояснюється це не тільки неба-
жанням Дж. Неру зайвий раз визнавати 
власні помилки, а й міркуваннями політич-
ної доцільності, особливо в період його пе-
ребування при владі (1946–1964 рр.). Але 
навіть ці нечисленні висловлювання дають 
змогу розділити другий етап на три періо-
ди. Перший період, що почався у 1937 р. і 
закінчився в 1946 р., коли Дж. Неру фак-
тично очолив тимчасовий уряд Індії, ха-
рактерний значним послабленням інтере-
су до СРСР та ідей соціалізму, що знайшло 
своє відображення в його творах і вислов-
люваннях, із яких виходить, що Дж. Неру 
більше не вважав за необхідне викладати 
свою точку зору, а визнавав за краще мов-
чати. Другий період (1946–1955 рр.) при-
мітний тим, що Дж. Неру взагалі виклю-
чив слово “соціалізм” зі свого політично-

го словника і у статті “Основний підхід” 
піддав критиці радянський тоталітарний 
режим, повністю відмовившись від оцінок 
кінця 1920-х – початку 1930-х років. Тре-
тій період (1955–1964 рр.) примітний тим, 
що Дж. Неру, повністю відмовившись від 
“радянської моделі соціалізму”, зважаючи 
на її неспроможність, зробив спробу роз-
робити власну концепцію “суспільства со-
ціалістичного зразка”. 

Аналіз виступів і робіт Дж. Неру перед-
воєнного й особливо періоду 1940–50-х ро-
ків дає змогу зробити висновок про те, що 
Дж. Неру відчував глибоке розчарування 
результатами “експериментів у Росії”, а та-
кож в інших країнах так званого реального 
соціалізму. Тепер він уже не знаходив нія-
ких виправдань і пояснень терору, масовим 
репресіям та іншим негативним явищам, 
що спостерігалися під час т.зв. соціаліс-
тичних перетворень в СРСР, оскільки ве-
личезні людські жертви, спричинені цими 
перетвореннями, фактично виявилися мар-
ними. В оцінки майже всіх значних подій 
та явищ в СРСР, починаючи із Жовтневої 
революції, були внесені істотні корективи. 
У них стали домінувати негативні момен-
ти, на що одним із перших з-поміж радян-
ських дослідників звернув увагу О.В. Мар-
тишин [див.: Мартышин 1981, 112–113]. 
Дж. Неру повністю відмовився від однобіч-
ного висвітлення процесів, що відбувалися 
в СРСР, коли увага акцентувалася майже 
виключно на успіхах і досягненнях, що зо-
всім не сприяло правильному розумінню 
індійською громадськістю радянського ми-
нулого і сьогодення. 

Зберігши в цілому дружнє ставлення до 
СРСР і радянського народу, що насправді 
добився значних досягнень у багатьох га-
лузях життя, Дж. Неру, проте, дійшов ви-
сновку, що в радянській країні встановлена 
комуністична диктатура і створено автори-
тарний уряд, який за допомогою насильства 
пригнічує свободу особи, не прагне до по-
зитивних змін у суспільному устрої і прове-
дення демократичних перетворень. Отже, 
комунізм на практиці зазнав невдачі через 
свою негнучкість та ігнорування найважли-
віших потреб людини. На думку Дж. Неру, 
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радянське керівництво пристосувало марк-
сизм до своїх потреб, а його тлумачення 
марксизму дуже далеке від справжнього 
К. Маркса. До того ж у другій половині 
XX ст. комуністична теорія явно застарі-
ла, бо розроблялася у XIX ст. Та й роботи 
К. Маркса писалися з урахуванням умов За-
хідної Європи, а не слаборозвинених країн 
на кшталт Індії [див.: Nehru 1967–1968, V. 2, 
47; V. 3, 327, 332, 394; V. 4, 116–117, 376]. 
Тому для Індії Дж. Неру спробував знайти 
інший шлях розвитку, відмінний від дико-
го капіталізму старого типу та “радянської 
моделі соціалізму”, що повністю дискреди-
тувала себе, якийсь середній шлях, котрий 
враховував би специфіку умов, у яких жив 
індійський народ. Уже в кінці 1940-х – на 
початку 1950-х років він висунув ідею “се-
реднього шляху” для Індії, яка до середини 
1950-х років трансформувалася в концеп-
цію “суспільства соціалістичного зразка” 
і знайшла своє офіційне відображення в 
різних матеріалах ІНК 1955–1964 рр. Так, 
сесія Конгресу в Аваді (1955 р.) заявила 
про намір цієї партії будувати “суспіль-
ство соціалістичного зразка”, а після неї в 
Конституцію (програму й статут) ІНК було 
внесене положення про побудову в Індії 
“соціалістичної кооперативної держави” 
[див.: Constitution… 1957, 1]. У 1963 р. на 
засіданні Всеіндійського комітету Конгре-
су в Джайпурі говорилося про “демокра-
тичний соціалізм”. У 1964 р. на сесії ІНК у 
Бхубанешварі модифікована ідея “суспіль-
ства соціалістичного зразка” знайшла своє 
відображення в резолюції про демократич-
ний соціалізм [див.: Congress Bulletin 1964,       
№ 1–2, 168–176]. 

До побудови якого суспільства праг-
нули Дж. Неру та ІНК, що прийняв таку 
важливу резолюцію? Ось найголовніші 
його риси: це яскраво виявлена політична 
демократія з парламентським режимом, 
загальним виборчим правом та іншими 
демократичними атрибутами, властивими 
кращим зразкам західної парламентської 
демократії, наголос виключно на мирних 
і демократичних засобах здійснення пере-
творень, відсутність будь-якої дискримі-
нації каст і класів, надання кожній люди-

ні рівних можливостей для повноцінного 
розвитку та праці у відповідності до своїх 
здібностей, змішана економіка із впливо-
вим і сильним державним сектором, але зі 
збереженням приватного підприємництва, 
наукове планування, яке б давало можли-
вість при відмові від суцільної націона-
лізації забезпечити більш високий рівень 
виробництва, збільшення національного 
прибутку та його справедливий розподіл, 
раціональне державне регулювання еконо-
міки, спрямоване на забезпечення постій-
ного економічного зростання та неухиль-
ного підвищення рівня життя населення. 
Таке суспільство Дж. Неру називав ще й 
“державою благополуччя” і відводив для 
його побудови 3–4 п’ятирічки. При цьому 
Дж. Неру не ототожнював повністю понят-
тя “суспільство соціалістичного зразка” і 
“держава благополуччя”, наголошуючи, 
що побудова соціалізму неминуче призве-
де до створення “держави благополуччя”, 
але “держава благополуччя” можлива і при 
капіталізмі на певному етапі його розвитку 
[див.: Nehru 1967–1968, V. 3, 16–17, 52–53, 
85, 91, 359; V. 4, 70, 120, 129–130; V. 5, 56, 
81, 95, 129–130]. Проте внаслідок ціло-
го комплексу об’єктивних і суб’єктивних 
причин плани Дж. Неру побудувати на 
індійській землі суспільство, “де можли-
вості були б рівні для всіх, де різниця між 
людьми була б незначною і де громадське 
життя ґрунтувалося б на співробітництві”, 
виявилися нездійсненними. Це стало не-
досяжним ідеалом не тільки для Індії, а й 
для всього людства. 

Таким чином, еволюція поглядів 
Дж. Неру на СРСР і “радянську модель 
соціалізму”, як і еволюція його світогля-
ду взагалі, – це складне, неоднозначне та 
суперечливе явище, обумовлене особли-
востями його особи та ролі в громадсько-
політичному житті Індії. Звернувшись у 
молодості до соціалізму, що багато в чому 
визначило розвиток його політичних по-
глядів надалі, Дж. Неру пройшов складний 
шлях від надмірної ідеалізації більшовиць-
кого варіанта соціалізму, характерного ве-
ликими випробуваннями та потрясіннями 
для суспільства, до глибокого розуміння 
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його справжньої суті як однієї з форм то-
талітаризму і розробки концепції “суспіль-
ства соціалістичного зразка”, принципово 
відмінної від реального втілення соціаліс-
тичного ідеалу в СРСР та інших лівих то-
талітарних державах. Її реалізація відкри-

вала перед Індією перспективу створення 
“держави благополуччя”, що могло втілити 
в життя давню мрію людства про ідеальну 
організацію суспільства, де б панували ідеї 
розуму та загальної справедливості.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

О.В. Бояринцева 
лІнгВосТАТИсТИчнІ зАлежносТІ моВознАВсТВА 

(нА мАТерІАлІ АрАбомоВноЇ 
КомП’юТерноЇ ТермІнологІЇ)

Систему знань певної науки станов-
лять виявлені факти, їхній поняттє-

вий, якісний і кількісний опис, а також ем-
піричні закономірності, що були встанов-
лені шляхом їхнього аналізу. Для цілісного 
наукового уявлення про дійсність необхід-
но визначити те загальне або спільне, яке 
стосується всього світоутворення чи окре-
мих його частин, тобто закон або групу 
законів. Отже, відкриття та формулюван-
ня законів становить чи не найголовнішу 
мету наукових досліджень. З другого боку, 
проаналізувавши місце законів у загаль-
ній системі теоретичного знання, можна 
зробити висновок, що закон являє собою 
серцевину, ядро окремої наукової теорії, 
а система законів – основу певної науки 
в цілому. У сучасній науці закон виступає 
важливим складовим елементом наукової 
теорії [Кочерган 2006]. Наявність специ-
фічних для певної науки законів свідчить 
про досягнення цією наукою високого рів-
ня розвитку. 

Таким чином, і мовознавство, як наука 
дуже давня і розгалужена (як стверджуєть-
ся у більшості підручників та посібників 
з мовознавчих наук), мало б вже досягти 
певного високого рівня розвитку, одним із 
показників якого, як ми визначили раніше, 
є наявність законів. Та, якщо ми запитаємо 
пересічного студента філологічної спеці-
альності про мовознавчі або лінгвістичні 
закони, навряд чи отримаємо вичерпну 
відповідь. Що, у свою чергу, вказує на 
серйозні недоліки сучасної української 
філологічної освіти, які треба терміново 
виправляти. Бо ж мовознавчі закони іс-
нують – вони відкриті, доведені, навіть 
класифіковані. Незрозумілим є нехтування 
цими законами. Отже, проблема лінгвіс-
тичних законів сьогодні не лише не втра-

чає своєї актуальності, а й постає особли-
во гостро.

Поняття „лінгвістичного закону” мож-
на визначити таким чином: деяке загаль-
не правило або загальна закономірність, 
характерна для певної мови, різних мов 
або мови взагалі; регулярне й послідовне 
відтворення того чи іншого співвідношен-
ня одиниць даної мови, що можна уявити 
у вигляді формули закономірних співвід-
ношень. Становлення лінгвістики як са-
мостійної науки нерозривно пов’язане з 
пошуком закономірностей в існуванні й 
розвитку конкретних природних мов, люд-
ської мови взагалі та наміром відобразити 
кожну закономірність у вигляді лінгвістич-
ного закону. 

Сьогодні відкрито й досліджено майже 
дві сотні лінгвістичних закономірностей та 
законів (різноманітні розподіли, детермі-
нативні послідовності, кореляції, констан-
ти). Безцінним у цій сфері лінгвістичних 
знань є доробок професора К.М. Тищенка 
Вже відкриті мовні закономірності, класи-
фіковані ним за п’ятьма типами (розподіли 
Зіпфа, розподіли Гауса, детермінативні по-
слідовності, кореляції та константи) і роз-
поділені за шістьма метатеоретичними га-
лузями мовознавства (загальнолінгвістич-
ні закони, закономірності контрастивно-
порівняльної лінгвістики, закономірності 
аксіологічної лінгвістики, закономірності 
ідіолектології, закономірності синтакти-
ки й закономірності сигніфіки) [Тищенко 
2007]. 

Загальною метою цього дослідження 
є спроба привернути увагу до несправед-
ливо проігнорованих більшістю україн-
ських мовознавців лінгвістичних законів 
та закономірностей і переконатися в їхній 
дії на матеріалі арабомовної комп’ютерної 
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та інтернет-термінології (яка є предметом 
майбутнього дисертаційного досліджен-
ня). Виконання поставленого завдання 
передбачає використання статистичного 
методу дослідження та аналіз отриманих у 
результаті дослідження даних.

Дія лінгвістичних законів і закономір-
ностей в арабській мові раніше розгля-
далася лише в бакалаврській роботі на 
тему „Частотний словник сучасної араб-
ської мови” студента Інституту філології 
Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка Б. Бабака. Проте у певних 
термінологічних системах арабської мови 
такі дослідження раніше не проводилися. 
Перспективи подальших досліджень у 
зазначеному напрямку для арабської мови 
надзвичайно широкі з огляду на її певні 
семантичні та морфологічні особливості, 
про що буде йти мова нижче.

Закономірності, що діють у терміносис-
темах, належать до закономірностей аксіо-
логічної лінгвістики, тобто закономірних 
особливостей будови, функціонування й 
історичних змін етномовних аксіолектів: 
діалектів, говірок, вернакул – у процесі 
мовленнєвої комунікації. До аксіолектів 
належать і терміносистеми різноманітних 
галузей людських знань. Серед основних 
закономірностей аксіопрагматики можемо 
назвати такі:

розподіл Зіпфа в жанрах, функціональ-- 
них стилях і терміносистемах (розподіл 
лексики в текстах відрізняється залежно 
від жанру або стилю; розподіл терміно-
логічної лексики в наукових текстах від-
повідає залежності Зіпфа);
розподіл Лотки (розподіл вчених за чис-- 
лом публікацій, цитувань чи згадувань у 
підручниках);
закономірність Бредфорда (ранговий - 
розподіл журналів з кількістю статей на 
певну тематику);
правило Асколі (там, де найгустіша сіт-- 
ка діалектів, там прабатьківщина мови);
правило периферійних архаїзмів (явище, - 
що існує в кількох острівних ареалах на 
периферії території певної етномови, в 
минулому було поширене на всій її те-
риторії).

Розглянемо деякі лінгвостатистичні за-
кономірності (як аксіопрагматики, так і син-
тактики, про які мова піде пізніше) на кон-
кретних прикладах. Об’єктом дослідження 
буде арабомовна комп’ютерна та інтернет-
термінологія. Підрахунки проводилися, зо-
крема, на матеріалі статті „Kayfa nata‘āmalu 
ma‘a talfi al-aqrās as-sulba wa-wiqāyatuha” 
(“Виправлення пошкоджень жорстких дис-
ків та запобігання їм”), опублікованої в 
інтернет-версії щоденного незалежного ку-
вейтського видання „Аль-Кабас” (дата пу-
блікації у друкованому виданні – 23 березня 
2008 р.). Загальна кількість слів – 2201. Роз-
поділ перших найчастотніших слів – див. 
табл. 1 (Двадцять найчастотніших слів до-
сліджуваної статті).

Виділивши з усього масиву вживаної у 
статті лексики лише термінологічну, матиме-
мо такі дані – див. табл. 2 (П’ятнадцять най-
частотніших термінів досліджуваної статті).

І в першій, і в другій таблицях очевид-
ною є залежність рангу слова від частоти 
його вживань, що є ілюстрацією основно-
го закону Есту – Зіпфа. Основний закон 
Есту – Зіпфа формулюється так: „Добу-
ток частоти слова на його ранг є величина 
стала”, тобто частота слова обернено про-
порційна його рангу – номеру в частотно-
му вокабулярі до тексту. Основний закон 
Есту – Зіпфа ще називається першим пра-
вилом Зіпфа [Тищенко 2007]. 

Серед розподілів Зіпфа також можна 
назвати такі закономірності синтактики:

друге правило Зіпфа (чим слово частот-- 
ніше, тим воно коротше);
третє правило Зіпфа (чим слово частот-- 
ніше, тим воно багатозначніше);
залежність Зіпфа – Гердана (чим слово - 
частотніше, тим воно сполучуваніше);
четверте правило Зіпфа (чим слово час-- 
тотніше, тим воно давніше);
закономірність Бумера в паузах ваган-- 
ня (у спонтанному мовленні найбільше 
пауз між реченнями, і вони є найдовши-
ми, потім між групою підмета і групою 
присудка);
закон Зіпфа – Гіро (чим слово менш час-- 
тотне, тим таких слів більше);
залежності Зіпфа у словотворі (при - 
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рівномірно прибувному n кількість 
n-членних словотвірних гнізд у словни-
ку спадає).
Графік рангового розподілення слів 

за частотою їхнього вживання – див. гра-
фік 1. Цей графік ілюструє перше правило 
Зіпфа. Оскільки масштаб осі ординат ло-
гарифмічний, ранговий характер розподі-
лу відображає спадаюча крива лінія. Кут 
нахилу кривої для різних масивів лексики 
може бути різним залежно від особливос-
тей стилю автора.

Погляньмо на перші десять найчастіше 
вжитих слів у статті: чотири з них склада-
ються з однієї літери (wa-, bi-, fa-, li-), ще 
чотири – з двох (min, fī, huwa, hiya), і два – 
з трьох літер (qārs, sulb), що прекрасно 
ілюструє друге правило Зіпфа (чим слово 
частотніше, тим воно коротше).

Розглянемо тепер значення найбільш 
вживаних слів. Так, прийменник bi- має 
вісім основних груп значень, сполучник 
wa – шість, прийменник min – шість, при-
йменники fī, fa- та li- – по сім, чотири та 
п’ять відповідно, іменник qārs – шість, 
прикметник sulb – два основні значення, 
його високий ранг зумовлений темою стат-
ті, а займенники huwa та hiya хоч і мають 
по одному семантичному значенню, проте 
зайняли високий ранг, оскільки у підрахун-
ках були враховані всі їхні похідні форми, 
форми непрямих відмінків. Отже, очевид-
на залежність частотності слова від його 
багатозначності (третє правило Зіпфа).

Доволі часто частота вживання різ-
них слів збігається. Так, перші чотирнад-
цять рангів посідають окремі слова, а вже 
п’ятнадцятий та шістнадцятий ранги по-
сіли по три слова кожен. Починаючи ж із 
25-го рангу, всі наступні посідають чотири 
і більше слів. При цьому кількість слів, що 
зайняли один ранг, зростає (див. табл. 3 
(Залежність рангу слова і кількості слів 
цього рангу)). Найнижчий ранг займає 
найбільша кількість слів. Про що й гово-
рить закон Зіпфа – Гіро (чим слово менш 
частотне, тим таких слів більше).

У процесі написання статті стало зро-
зуміло, що дослідження дії лінгвістичних 
законів та закономірностей на матеріалі 

арабської мови має ряд своїх особливос-
тей. Перш за все мова йде про слова, що 
пишуться разом зі словами, до яких вони 
відносяться. Так, сполучники wa- та fa- 
пишуться разом з наступним словом, при-
йменники bi- та li- пишуться разом зі сло-
вом, до якого відносяться. Цілий ряд (12!) 
особових займенників пишуться разом з 
іншими словами залежно від значення, що 
ними передається. Чи розділяти такі „спо-
луки”? І якщо розділяти, то як саме? Ви-
разно постає проблема слова та словофор-
ми. Як у цьому контексті розглядати форми 
ламаної множини в арабській мові? Фор-
ми непрямих відмінків займенників? Чи 
враховувати якимсь чином у частотності 
вживань артикль? У вирішенні всіх вище-
наведених питань полягають перспективи 
подальшого дослідження дії лінгвостатис-
тичних законів в арабській мові.

Під час проведення підрахунків, наве-
дених у цій статті, ми розглядали як одне 
слово різні форми ламаної множини та од-
нини, різні форми непрямих відмінків, про-
те виділяли як окремі слова прийменники, 
займенники та сполучники, що пишуться 
разом зі словами, до яких відносяться; не 
враховували артикль.

Для розв’язання вищезазначених про-
блем необхідно насамперед визначити 
поняття слова в арабській мові. Застосу-
вання інших критеріїв роботи зі словами, 
звичайно, певним чином змінить отримані 
нами результати, проте загальної картини 
дії лінгвістичних законів та закономірнос-
тей не змінить.

Після проведення дослідження можемо 
зробити такі висновки: лінгвостатистич-
ні залежності мовознавства можуть бути 
проілюстровані на матеріалі арабомов-
ної комп’ютерної термінології; дія лінг-
востатистичних законів для арабомовної 
комп’ютерної термінології, порівняно з 
лексикою загального вжитку, має свої пев-
ні особливості, що зумовлені як семантич-
ними та морфологічними характеристика-
ми арабської мови, так і специфікою термі-
нологічного тексту; подальші дослідження 
у зазначеному напрямку вимагають вирі-
шення низки теоретичних питань. 
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Таблиця 1. Двадцять найчастотніших слів досліджуваної статті

Ранг слова Слово Значення слова Частота вживання Відсоток покриття 
тексту

1 bi- у, з, при 129 5,86%
2 wa- і 128
3 min з 81 15,35%
4 huwa він 69
5 qārs диск 65 21,44%
6 fī в 63
7 hiya вона 57
8 sulb жорсткий 53
9 li- для 43
10 fa- та 35 32,84%
11 aw чи 33
12 ‘ala на 32
13 tilka та, той 28
14 tarīqa спосіб 26
15 qāma виконувати 25

16
qitā‘
mustahdim
yumkin

сектор, кластер
користувач
могти

23

17
bayānāt
tah’iyya
hāsūb

дані
підготовка
комп’ютер

21

18 allati
naw‘

яка, який
вид 20

19 inna що (сполучник) 18
20 hāla стан, спосіб 17 48,79%

Таблиця 2. П’ятнадцять найчастотніших термінів досліджуваної статті

Ранг слова Слово Значення слова Частота 
вживання

Відсоток покриття 
тексту

1 qārs диск 65 2,95%
2 sulb жорсткий 53

3 tarīqa спосіб, шлях, 
призначення 26 6,54%

4 qitā‘
mustahdim

сектор, кластер
користувач 23

5 bayānāt дані 21 9,58%
6 hāla спосіб, стан 17
7 tašġīl запуск, робота 15
8 hāriğiyy зовнішній 13
9 nizām система 12
10 talf

‘amaliya
пошкодження
процес 11 13,17%

11 tašhīs розпізнавання 10
12 ihtiyār

islāh
вибір
виправлення 9

13 tağhīz підготовка 8

14
sur‘a
muhāwala
mu‘āliğ

швидкість
спроба
процесор

7

15 tahzīn резервне збереження 6 16,49%
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Графік 1. Рангове розподілення слів за частотою їхнього вживання

Таблиця 3. Залежність рангу слова і кількості слів цього рангу

Ранг слова Частота вживань Кількість слів, що 
посіли ранг

1–15 129, 128, 81, 69, 65, 63, 57, 53, 43, 35, 33, 32, 28, 26 
і 25 відповідно 1

16–17 23 і 21 відповідно 3
18 20 2
19–20 18 і 17 відповідно 1
21 16 2
22 15 4
23–24 14 і 12 відповідно 1
25 11 5
26 10 4
27 9 6
28 8 5
29 7 11
30 6 12
31 5 10
32 4 12
33 3 36
34 2 77
35 1 228

7

tahzīn
muhāwalasur‘a

ta?hīz
islāh
ihtiyār

tašhīs

‘amaliya
talf
nizāmhāri?iyy

ta?ġīlhāla
bayānāt

mustahdim
qitā‘

tarīqa

sulb

qārs

1

10

100

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15

Ранг слова
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с
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н
я
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о
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а
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КонцеПцИя флеКТИВной ПозИцИИ 

АрАбсКого ПредложенИя

В арабской грамматической тради-
ции большое внимание уделяется 

флексиям слов, которые характеризуют 
синтаксические связи в предложении [Ры-
жих 2005, 132]. Каждое слово в арабском 
предложении находится в значимой или 
нейтральной флективной позиции, в соот-
ветствии с которой имеет определённую 
флексию. Однако концепция управления 
[Рыбалкин 2003, 231], в рамках которой 
описываются флексии, не ограничивается 
флексиями слов, а распространяется на 
целые предложения. Подобно флектив-
ной позиции отдельного слова, предло-
жение также может оказаться в значимой 
или нейтральной флективной позиции                                 
[ 1972, 325], которая характе-
ризует синтаксическую функцию этого 
предложения, но уже в рамках другого, 
более распространённого предложения. 
Принято считать, что такое предложение 
характеризуется значимой флективной 
позицией ( ) и нахо-
дится под воздействием управляющего 
фактора. Если предложение в целом не 
находится под влиянием управляющего 
фактора, то это означает, что оно нахо-
дится в нейтральной флективной позиции                                                      
( ). В данной статье 
исследуются только те предложения, ко-
торые находятся в значимой флективной 
позиции. Рассмотрим это на следующем 
примере.

  “Книга арабская”.

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

В данном предложении сказуемое выра-
жено отдельным словом . Заменим это 

слово в рамках уже сложившейся синтак-
сической конструкции на самостоятельное 
предложение:

  “Книга, её прочитали 
студенты”.

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на дам-
му в позиции винительного падежа прямо-
го дополнения;

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, глагол и подлежащее – глагольное 
предложение в позиции именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

Из приведённой здесь характеристики 
видно, что предложение, которое заняло 
место именного сказуемого, находится в 
такой же флективной позиции (в данном 
случае в позиции именительного падежа), 
в которой было это сказуемое. Разница 
лишь в том, что для отдельного слова при-
нято говорить в именительном падеже, а 
для предложения – в позиции именитель-
ного падежа, подобно тому, как даётся 
флективная характеристика словам с неиз-
меняемой флексией. В этом и заключается 
суть концепции флективной позиции араб-
ского предложения.

В этой связи может возникнуть во-
прос: для чего нужны такие “неуклюжие” 
на первый взгляд предложения, как “Кни-
га, её прочитали студенты”, если можно 
сказать проще:  “Студенты 
прочитали книгу”. Речь в данном случае 
идёт о переносе логического ударения. В 
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предложении  сообщается 
факт прочтения книги студентами. Иными 
словами, речь в определённом контексте 
идёт о студентах, которые прочитали кни-
гу. В предложении  даётся 
информация о книге, и речь идёт уже со-
вершенно в другом контексте об уже из-
вестной книге, о которой сообщается до-
полнительная информация о том, что её 
прочитали студенты. Совершенно очевид-
но, что между этими двумя предложения-
ми нельзя ставить знак равенства, т.к. они 
употребляются в разных контекстах и вы-
полняют различные функции.

Однако целью настоящей статьи явля-
ется не изложение вопросов, связанных с 
переносом логического ударения и харак-
тером контекста, в рамках которого упо-
требляется та или иная синтаксическая 
конструкция, а исследование самой струк-
туры арабского предложения.

При анализе приведённого выше при-
мера следует также отметить, что в струк-
туре предложения, выступающего в роли 
сказуемого именного предложения, обяза-
тельно должен быть связующий элемент 
( ), который указывает на отношение 
этого предложения к подлежащему имен-
ного предложения. Таким связующим 
элементом в данном примере является ме-
стоимение , присоединённое к глаголу-
сказуемому . Наличие такого связую-
щего элемента помогает правильно оце-
нить структуру предложения.

В арабской грамматической традиции 
чётко определены типы предложений, 
которые могут замещать отдельные сло-
ва в конструкции арабского предложения 
и находиться в соответствующей флек-
тивной позиции [  1988, 329]. 
К предложениям, находящимся в пози-
ции значимого флективного состояния                                                 
( ), относятся сле-
дующие:

1) Предложение в позиции сказуемого 
именного предложения (                           )

Этот тип предложения по своей вну-
тренней структуре может быть различ-
ным. В рассмотренном примере он явля-

ется глагольным предложением с глаголом 
в перфекте, а соединительным элементом 
является слитное местоимение. Однако 
возможны и другие структуры предложе-
ния, находящегося в позиции сказуемого 
именного предложения, что видно из сле-
дующих примеров:

– глагольное предложение с глаголом в 
имперфекте, а соединительный элемент 
выражен скрытым местоимением:

  “Студент читает”.

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – скрытое 
местоимение , глагол и подлежащее – 
глагольное предложение в позиции име-
нительного падежа сказуемого (именного 
предложения).

– глагольное предложение с глаголом в 
императиве:

  “Книга, читай её”.

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в императиве с неизме-
няемой флексией на сукун, подлежащее 
(глагольного предложения) – скрытое ме-
стоимение “ “,  – прямое дополнение в 
позиции винительного падежа, предложе-
ние из глагола и подлежащего (глагольного 
предложения) в позиции именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

– именное предложение:
  “Писатель, его книги 

известны”.
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 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – второе подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой,  – слитное местоимение 
с неизменяемой флексией на дамму в по-
зиции родительного падежа второго члена 
идафы;

 – сказуемое второго подлежаще-
го в именительном падеже с явной дам-
мой, предложение из подлежащего и его 
сказуемого в позиции именительного па-
дежа сказуемого первого подлежащего.

– именное предложение при наличии
глагола        в функции глагола неполного       
значения:

 “Писатель, его кни-
ги были известными”.

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху;

 – подлежащее-имя при глаголе  
в именительном падеже с явной даммой;

 – подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой,  – второй член 
идафы в позиции родительного падежа;

 – сказуемое подлежащего (имен-
ного предложения) в именительном падеже 
с явной даммой, предложение из подлежа-
щего и его сказуемого в позиции винитель-
ного падежа сказуемого при глаголе .

– глагольное предложение при наличии 
глагола  в функции глагола неполного 
значения:

  “Зейд изучал меди-
цину”.

 – глагол неполного значения в пер-
фекте;

 – подлежащее-имя при глаголе  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – скрытое 
местоимение , предложение из глагола и 
подлежащего в позиции винительного па-
дежа сказуемого при глаголе .

– именное предложение при наличии 
в общем предложении частиц из группы 

:
 “Зейд, его дом большой”.

 – частица усиления и винительного 
падежа;

 – подлежащее-имя при частице  в 
винительном падеже с явной фатхой;

  – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже,  – второй 
член идафы в позиции родительного па-
дежа;

  – сказуемое при подлежащем 
(именного предложения) в именительном 
падеже с явной даммой. Предложение из 
подлежащего и его сказуемого в позиции 
именительного падежа сказуемого при ча-
стице .

– глагольное предложение при наличии 
в общем предложении видового отрица-
ния :

 “Ни один тиран 
не уйдёт от наказания Аллаха”.
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 – видовое отрицание;
 – подлежащее-имя при видовом от-

рицании  с неизменяемой флексией на 
фатху в позиции винительного падежа;

 – глагол в имперфекте, подлежа-
щее – скрытое местоимение . Предложе-
ние из глагола-сказуемого и подлежащего 
в позиции именительного падежа сказуе-
мого при видовом отрицании .

– глагольное предложение при наличии 
в общем предложении глагола близости 
совершения действия :

  “Зейд чуть не победил”.

  – глагол неполного значения в пер-
фекте;

 – подлежащее-имя при глаголе  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – глагол в имперфекте, подлежа-
щее – скрытое местоимение . Предложе-
ние из глагола-сказуемого и подлежащего 
в позиции винительного падежа сказуемо-
го при глаголе .

– именное предложение с глаголом :
 “Девочки играли”.

 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с даммой;

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на сукун 
из-за присоединения огласованного ме-
стоимения именительного падежа,  – ме-
стоимение , слитное местоимение 
с неизменяемой флексией на фатху в пози-
ции именительного падежа подлежащего-
имени при глаголе ;

 – глагол в имперфекте с неизме-
няемой флексией на сукун из-за присое-
динения местоимения ,  – ме-
стоимение с неизменяемой флексией на 
фатху в позиции именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения). 
Предложение из глагола-сказуемого и под-
лежащего в позиции винительного падежа 
сказуемого при глаголе . Предложение 
из глагола  и двух элементов под его 
управлением в позиции именительного па-
дежа сказуемого при подлежащем (имен-
ного предложения).

– вопросительное предложение:
 “Зейд, он прибыл?”

 – подлежащее (именного предложения) 
в именительном падеже с явной даммой;

 – вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 – глагол в перфекте, подлежащее 
(глагольного предложения) – скрытое ме-
стоимение . Предложение из глагола-
сказуемого и подлежащего в позиции име-
нительного падежа сказуемого (именного 
предложения).

2) Предложение в позиции прямого 
дополнения ( ) также 
может быть представлено несколькими 
типами:

– повествовательное предложение по-
сле глагола ( ):

 “Зейд сказал, что Али 
добился успеха”.

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;
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 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – частица усиления и винительного 
падежа;

  – подлежащее-имя при частице  в 
винительном падеже с явной фатхой;

 – сказуемое при частице  в име-
нительном падеже с явной даммой. Пред-
ложение из частицы  и двух элементов 
под её управлением в позиции винитель-
ного падежа высказывания после глагола 

.
При этом если глагол  находится в 

форме страдательного залога, то предло-
жение будет в позиции именительного па-
дежа подлежащего ( ):

 “Сказано, что Зейд до-
бился успеха”.

 – глагол в перфекте в страдатель-
ном залоге;

 – частица усиления и винительного 
падежа,  – подлежащее-имя при этой 
частице,  – сказуемое при этой ча-
стице. Предложение из частицы  и двух 
элементов под её управлением в позиции 
именительного падежа подлежащего (при 
глаголе в страдательном залоге).

– предложение после первого допол-
нения при наличии вдвойне переходного 
глагола:

  “Я полагал, что Зейд чи-
тает”.

 – глагол и подлежащее;
  – первое дополнение в винитель-

ном падеже с явной фатхой;
  – глагол в имперфекте, подлежа-

щее – скрытое местоимение . Предложе-
ние из глагола-сказуемого и подлежащего 
(глагольного предложения) в позиции ви-
нительного падежа второго дополнения.

– предложение после второго допол-
нения при наличии втройне переходного 
глагола:

  “Я сообщил 
Зейду об Амре, что его брат добился успеха”.

 – глагол и подлежащее;
 – первое дополнение в винитель-

ном падеже с явной фатхой;
  – второе дополнение в винитель-

ном падеже с явной фатхой;
 – подлежащее (именного предложе-

ния) в именительном падеже, показатель 
падежа , – второй член идафы в пози-
ции родительного падежа;

 – сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой. Именное предложение 
из подлежащего и сказуемого в позиции ви-
нительного падежа третьего дополнения.

– предложение с усечённым сказуемым 
в препозиции:

  “Я узнал, когда отъезд”.

  – глагол-сказуемое и подлежащее;
 – вопросительное местоимение с 

неизменяемой флексией на сукун в пози-
ции винительного падежа обстоятельства 
времени, полупредложение связано с усе-
чённым сказуемым в препозиции;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции с явной даммой. 
Предложение из подлежащего и сказуемо-
го в позиции винительного падежа прямо-
го дополнения.

3) Предложение в позиции обстоятель-
ства образа действия ( ) мо-
жет быть представлено несколькими типа-
ми:
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– именное предложение с усечённым 
сказуемым:

 “Я увидел Зейда с 
книгой в руке” (досл.: Я увидел Зейда, его 

книга в его руке).

 – глагол-сказуемое и подлежащее;
 – прямое дополнение в винитель-

ном падеже с явной фатхой;
 – подлежащее (именного предло-

жение) в именительном падеже с явной 
даммой,  – второй член идафы в позиции 
родительного падежа;

 – имя с предлогом и второй член 
идафы, полупредложение связано с усе-
чённым сказуемым (именного предложе-
ния). Предложение из подлежащего и его 
сказуемого в позиции винительного па-
дежа обстоятельства образа действия под 
управлением .

– глагольное предложение:
 “Я увидел, как Зейд чи-

тал”.

 – глагол-сказуемое, подлежа-
щее и прямое дополнение;

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – скрытое 
местоимение . Предложение из глагола-
сказуемого и подлежащего в позиции ви-
нительного падежа обстоятельства образа 
действия под управлением .

– именное предложение с усечённым 
сказуемым, присоединённое частицей об-
стоятельства образа действия :

 “Я увидел Зейда 
с книгой в руке” (досл.: Я увидел Зейда, и 

книга в его руке).

 – частица обстоятельства образа 
действия с неизменяемой флексией на фат-
ху в нейтральной флективной позиции;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – имя с предлогом и второй член 
идафы, полупредложение связано с усе-
чённым сказуемым. Предложение из под-
лежащего (именного предложения) и его 
сказуемого в позиции винительного паде-
жа обстоятельства образа действия, отно-
сящегося к слову .

– именное предложение после исклю-
чения:

 “Я видел Зейда 
только с книгой в руке” (досл.: Я не видел 

Зейда, кроме как его книга в его руке).

 – отрицательная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральной 
флективной позиции;

  – глагол-сказуемое и подлежащее;
 – прямое дополнение;

 – частица исключения с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральной 
флективной позиции;

 – подлежащее (именного предло-
жения),  – второй член идафы;

 – имя с предлогом и второй член 
идафы, полупредложение связано с усе-
чённым сказуемым. Предложение из под-
лежащего (именного предложения) и его 
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сказуемого в позиции винительного паде-
жа обстоятельства образа действия, отно-
сящегося к слову .

4) Предложение в позиции согласо-
ванного определения ( ) 
может быть в позиции любого падежа:

– в позиции именительного падежа:
 “Зашёл писатель, 

книги которого известны” (досл.: Зашёл 
писатель, его книги известны).

  – подлежащее (глагольного предложе-
ния) в именительном падеже с явной даммой;

 – подлежащее (именного предложе-
ния),  – второй член идафы;

  – сказуемое в именительном 
падеже с явной даммой. Предложение из 
подлежащего (именного предложения) и 
его сказуемого в позиции именительного 
падежа согласованного определения.

– в позиции винительного падежа, на-
пример:

 “Я слышал певца 
с прекрасным голосом” (досл.: Я слышал 

певца, его голос прекрасен).

  – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой;

  – подлежащее (именного предло-
жения),  – второй член идафы;

 – сказуемое в именительном падеже 
с явной даммой. Предложение из подлежа-
щего и его сказуемого в позиции винитель-
ного падежа согласованного определения.

– в позиции родительного падежа, например:
 “Я живу в го-

роде с длинными улицами” (досл.: Я живу 
в городе, его улицы длинные).

  – имя в родительном падеже под 
управлением предлога ;

 – подлежащее (именного пред-
ложения), – второй член идафы;

  – сказуемое (именного предло-
жения) с явной даммой. Предложение из 
подлежащего (именного предложения) и 
его сказуемого в позиции родительного 
падежа согласованного определения.

При анализе предложений в позиции 
согласованного определения и обстоятель-
ства образа действия можно обнаружить 
много общих признаков, которые затруд-
няют окончательно определить характер 
предложения. В арабской грамматической 
традиции принято исходить из состояния 
слова, к которому относится это предложе-
ние. Если это слово в определённом состо-
янии, то предложение определяется как в 
позиции обстоятельства образа действия. 
Если это слово в неопределённом состоя-
нии, то оно определяется как в позиции со-
гласованного определения. Это основное 
различие между ними можно обнаружить 
во всех примерах, приведённых выше.

5) Предложение в позиции исключе-
ния ( ):

 “Я на-
кажу не старательного, а небрежного, и 

наказание будет строгим”.

 – частица исключения;
 – подлежащее (именного предложе-

ния) в именительном падеже с явной даммой;
 –  для выделения сказуемого 

(именного предложения), – второе 
подлежащее (именного предложения),  – 
второй член идафы;

 – сказуемое второго подлежащего 
(именного предложения). Предложение из 
второго подлежащего и его сказуемого в 
позиции именительного падежа сказуемо-
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го первого подлежащего (именного пред-
ложения).

Предложение из первого подлежащего 
и его сказуемого в позиции винительного 
падежа исключения.

6) Предложение в позиции второго 
члена идафы ( ):

 “Я встретил Зейда в 
тот день, когда он прибыл”.

 – обстоятельство времени в вини-
тельном падеже с явной фатхой;

 – глагол в перфекте, подлежащее – 
скрытое местоимение . Предложение из 
глагола-сказуемого и подлежащего (гла-
гольного предложения) в позиции роди-
тельного падежа второго члена идафы.

7) Предложение в позиции следствия 
условного предложения 
( ):

 “Если подру-
жишься с Зейдом, то он будет преданным”.

  – для выделения предложения след-
ствия;

 – подлежащее (именного предложе-
ния),  – сказуемое (именного пред-
ложения). Предложение из подлежащего и 
его сказуемого в позиции условного накло-
нения следствия условного предложения.

8) Предложение в позиции второ-
го члена союзного словосочетания                       
( ), например:

  “Зейд добился успе-
ха и выиграл приз”.

 – союз;
 – глагол в перфекте с неизменяемой 

флексией на фатху, подлежащее (глаголь-
ного предложения) – скрытое местоимение 

. Предложение из глагола-сказуемого и 
подлежащего (глагольного предложения) 
в позиции именительного падежа второго 
члена союзного словосочетания, где пер-
вым членом является глагольное предло-
жение , выступающее в позиции ска-
зуемого (именного предложения).

9) Предложение в позиции приложе-
ния ( ), например:

. «Я сказал ему: 
“Иди, не оставайся здесь”».

 – частица отрицания; 
 – глагол в имперфекте в условном 

наклонении под управлением частицы от-
рицания , показатель условного наклоне-
ния – усечение слабой буквы. Подлежа-
щее – скрытое местоимение . Предложе-
ние из глагола-сказуемого и подлежащего 
в позиции винительного падежа приложе-
ния к предложению , выступающего в 
позиции высказывания при глаголе .

Перечисленные здесь позиции, в кото-
рых предложение имеет значимое флек-
тивное состояние, выступают, как правило, 
составными частями более крупных пред-
ложений. Правильная оценка позиций, в 
которых оказываются эти предложения, 
способствует пониманию общей струк-
туры длинных предложений [  
1988, 349], что не только способствует 
правильному пониманию смысла, но и по-
могает правильно расставить акценты при 
оформлении текста перевода.
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ВПлИВ КИТАйсьКоЇ моВИ ТА КульТурИ                                 

нА фрАзеологІчнИй фонд В’єТнАмсьКоЇ моВИ

Вивчення крос-культурних кон-
тактів різних народів у наш час 

набуває все більшої актуальності. Такі 
дослідження ведуться істориками, куль-
турологами, а також мовознавцями. Ки-
тайська культура залишила глибокий слід 
у багатьох сферах не тільки в’єтнамського 
суспільства, а і японського, корейського. 
Одним із яскравих проявів цього є мовно-
культурна спадщина. Тому дослідження 
певної частини мовно-культурної спад-
щини, а саме паремійно-фразеологічного 
фонду в’єтнамської мови, у руслі впливу 
китайської мови та культури є науково до-
цільним та цікавим.

 Говорячи про вплив китайської куль-
тури на формування фразеологічного 
фонду в’єтнамської мови, не можна не 
згадати про шлях перейняття цієї культу-
ри, а також про створення в’єтнамської 
писемності. Розрізнені зв’язки між насе-
ленням півночі В’єтнаму і півдня Китаю 
існували ще з архаїчних часів. Поширення 
китайської мови у регіоні пов’язано із за-
воюваннями китайських династій. Ще до 
нашої ери китайські війська з’явились на 
півночі В’єтнаму. З цього часу почалось 
насильне впровадження китайської мови 
і писемності в життя в’єтнамського наро-
ду. На початку нашої ери китайська імпе-
рія активно розширювала територію свого 
впливу на південь (В’єтнам) і одночасно 
на північний схід (Корея). Пізніше про-
тягом кількох століть китайська мова роз-
повсюджувалась на схід і досягла Японії. 
Більше десяти століть китайці панували 
над В’єтнамом. Це не могло не відобрази-
тись на культурі й мові в’єтнамського на-
роду. Крім того, впровадження китайської 
мови заохочувалося з боку влади. На той 
період китайську ієрогліфіку можна було 
порівняти з латиною в Європі. Вона пере-
стала бути писемністю тільки китайсько-
го народу, а стала спільною писемністю у 
Східній та Південно-Східній Азії. Китай-

ська ієрогліфіка стала офіційною писем-
ністю панівного класу та інтелігенції у 
цьому регіоні. Упродовж багатьох століть 
китайська мова в Кореї, В’єтнамі, Японії 
визнавалась державною, китайське письмо 
вивчали в багатьох навчальних закладах, 
його використовували в адміністративних 
і дипломатичних документах, у культурній 
і літературній творчості.

Проте, у той час як писемність зали-
шалась незмінною, у фонетичних варіан-
тах китайської мови відбувалися зміни. 
Фонетичні перетворення відбувались як 
у самому Китаї, так і поза ним. Величина 
території також сприяла ще більшому роз-
різненню вимови, яке вже було у різних 
районах використання. Сама ієрогліфі-
ка теж була однією з причин виникнення 
різноманітних способів вимови. Через те 
що ідеографічна писемність не несе фо-
нетичного навантаження, у певний період 
виникла ситуація, коли населення різних 
районів могло порозумітися на письмі і не 
могло цього зробити в розмові.

Китайська мова за межами Китаю змі-
нювалася за законами тієї мови, з якою 
вона контактувала. Так китайська ієро-
гліфіка стала писемністю з багатьма спо-
собами читання. Існує корейський спосіб 
читання, японський, в’єтнамський (який 
називається „хан-в’єт”). Крім того, у кож-
ній країні може існувати декілька варіан-
тів читання китайських ієрогліфів. Так, 
наприклад, у В’єтнамі поруч з хан-в’єтом 
існує давньоханв’єтське читання, а також 
в’єтнамізоване хан-в’єтське читання.

Після здобуття В’єтнамом незалежнос-
ті видозмінена китайська мова під впли-
вом історичних змін у в’єтнамській мові 
повністю відокремилась від китайської 
мови у Китаї. Нова мова під назвою „хан-
в’єт” стала окремою мовою в’єтнамців, 
але зберегла без змін китайську ієрогліфі-
ку. Так у В’єтнамі виник хан-в’єт – про-
дукт взаємовідносин між китайською 
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та в’єтнамською мовами, який виник у 
VIII–IX ст. У В’єтнамі прийнято вживати 
поняття „мова хан-в’єт” (букв. переклад: 
китайсько-в’єтнамська мова).

Можна виділити два основних періо-
ди вживання китайської мови на теренах 
в’єтнамської держави [Nguyễn Ngọc Trаm 
2000]:

- до Х ст.: у В’єтнамі була розповсюджена 
китайська мова і писемність як іноземна;

- після Х ст.: лексика і граматика китай-
ської мови продовжують існувати на тере-
нах в’єтнамської держави, але фонетика 
змінилась.

Така ситуація склалася у прикордонно-
му з Китаєм районі Зяотяу. У цьому районі 
був поширений певний діалект китайської 
мови, який внаслідок близьких стосунків із 
в’єтнамською мовою набув деяких змін. У 
Х ст. В’єтнам здобув незалежність, і з огля-
ду на політичні обставини китайська мова у 
В’єтнамі була відокремлена від китайської 
мови у Китаї. Після Х ст., починаючи з ди-
настії Сун і далі, китайська мова у Китаї 
продовжувала закономірний історичний 
розвиток, проте ці зміни безпосередньо не 
торкнулись китайської мови у В’єтнамі. З 
Х ст. китайська мова у В’єтнамі все більше 
зазнавала впливу в’єтнамської мови. І всі 
історико-фонетичні зміни були пов’язані з 
відповідними змінами у в’єтнамській мові. 
Отже, читання хан-в’єт має походження з 
фонетики китайської мови, що існувала на 
теренах Зяотяу в період династії Тан перед 
звільненням В’єтнаму.

Пройшовши процес довготривалого ви-
користання, відбору і перетворень, хан-в’єт 
став активною частиною мовного і культур-
ного спадку В’єтнаму. Хан-в’єт у сучасній 
в’єтнамській мові – це прошарок китайської 
лексики, яка в різні часи і різними спосо-
бами була запозичена в’єтнамською мовою 
і набула в’єтнамської вимови. Разом з пи-
семністю, системою догматів, стилістикою 
писемної мови були запозичені і прислів’я, 
ідіоми, фразеологізми.

У фразеологічному фонді в’єтнамської 
мови, так само як і китайської, є багато 
фразеологізмів, що виникли з китайських 
анекдотів, переказів, постулатів, висловів 

відомих людей стародавнього Китаю. Не 
можна заперечувати, що схожість у куль-
турі може бути наслідком схожості типу 
мислення або однакових природних та со-
ціальних умов. Однак, спираючись на іс-
торичні факти, а також на структуру і зміст 
паремій, можна побачити значний вплив 
культури Китаю. Надзвичайно легко це 
помітити завдяки наявності географічних 
назв або власних імен історичних та лі-
тературних постатей Китаю у прислів’ях, 
ідіомах. 

Наприклад:
- Ngô Việt đồng chu (варіант: Ngô Việt 

cùng thuyền) – Нго і В’єт в одному човні. 
У цій ідіомі згадуються назви давньоки-

тайських царств: Нго (у китайському читан-
ні: У), В’єт (у китайському читанні: Юе).

- Tái Ông thất mã (варіанти: Tái Ông 
mất ngựa, ngựa Tái Ông) – Тай Онг втратив 
коня.

Це прислів’я говорить про змінність 
світу: за смутком іде радість, і навпа-
ки. Тай Онг (у китайському читанні: Сай 
Вен) – герой китайської байки. Коли Тай 
Онг втратив коня, всі сусіди співчували 
йому, але він не сумував і казав: „Ще не-
відомо, чи це горе – втратити коня”. Аж 
через місяць кінь повернувся і привів за 
собою дуже гарного коня. Тоді всі поздо-
ровляли Тай Онга, але він не поспішав 
радіти. Аж якось його єдиний син катався 
верхи на тому гарному коні, впав і зламав 
собі руку. Знову всі співчували Тай Онгу, а 
він говорив, що, може, це на краще. Невдо-
взі почалась війна, всіх хлопців забрали в 
армію, а син Тай Онга залишився дома че-
рез скалічену руку.

- Mộng Hàm Đan (варіанти: giấc mộng 
tại Hàm Đan, giấc Nam Kha, giấc hoàng 
lương, giấc Hoè An, giấc mộng cây hoè, giấc 
kê vàng) – Сон у Хамдані (сон пшоняної 
каші).

Цей фразеологізм засуджує нездійснен-
ні мрії і нагадує про швидкоплинність жит-
тя. Він пов’язаний з історією про Ли Сіня, 
коли той, не склавши іспити, зайшов від-
почити на постоялий двір, де йому пози-
чив подушку один даоський монах. Перед 
тим як заснути, Ли Сінь побачив, що хазяїн 
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двору готує кашу. Уві сні парубку привиді-
лось, неначе він успішно склав іспит і став 
великим начальником. Прокинувшись, по-
бачив біля себе каструлю каші, яку зварив 
хазяїн. Є й інша історія, пов’язана з цим 
топонімом. Один персонаж із царства Ієн 
прийшов у Хамдан царства Чієу і, поба-
чивши, що тут люди якось дуже красиво 
ходять, захотів і собі навчитись. Але він 
не тільки не навчився, а й розучився по-
своєму ходити, так що додому мав верта-
тись навкарачки. Звідси також походить 
приказка Hàm Đan học bộ – вчитись ходити 
по-хамданськи.

- Hợp Phố châu hoàn (варіант: Châu về 
Hợp Phố) – перли (молюски) повертаються 
в Хопфо.

Основою фразеологізму стала легенда. 
У період Пізньої Хань у Хопфо (китайське 
читання: Хе Пу) був жорстокий намісник, 
що примушував народ платити данину 
перлинами. Тому всі молюски, в яких ви-
ростали перлини, перейшли до сусідньої 
провінції. Коли намісником став Мань 
Тхионг, який змінив правила, то перли зно-
ву повернулись до Хопфо. 

- Ngô đầu Sở vĩ (варіанти: đầu ngô mình 
Sở, đầu Ngô đuôi Sở) – Нго в голові, Со у 
хвості.

Мова йде про землю Зитьионг, що роз-
ташовувалась між царством Нго (китайське 
читання: У) та царством Со (китайське чи-
тання: Чу) періоду Чунцю та Чжаньго. Цей 
фразеологізм вживають, коли говорять про 
відсутність єдності, плутанину, аналогіч-
но українській приказці: хто в ліс, хто по 
дрова.

Окрім власних назв, можна знайти й 
інші приклади впливу культури стародав-
нього Китаю:

Tam tòng tứ đức – три залежності, чоти-
ри моралі;

Công dung ngôn hạnh – умілі руки, кра-
са, чемність, моральність.

Не потрібно глибоких досліджень, щоб 
побачити, що у цих двох фразеологізмах 
виражені обов’язкові правила для жінки 
конфуціанського суспільства [Phạm Văn 
Khoái 1997]. У першому фразеологізмі 
згадуються три залежності жінки згідно з 

конфуціанськими канонами:
1) до заміжжя у сім’ї жінка підкоряєть-

ся батьку;
2) після заміжжя – чоловіку;
3) у разі смерті чоловіка жінка має слу-

хати сина. 
Чотири моралі жінки: 
1) справна господиня;
2) охайний зовнішній вигляд;
3) ввічливе поводження та спілкуван-

ня;
4) доброчесність. 
Другий фразеологізм також розкриває 

наведені вище чотири види благочестя, 
яких мала дотримуватися жінка у конфу-
ціанському суспільстві. Разом з іншими 
культурними елементами конфуціанство 
теж прийшло на територію В’єтнаму. Як 
зазначають учені, на певному історичному 
етапі для в’єтнамців поняття „конфуціан-
ство” та „китайська культура” стали то-
тожними [Антология… 1996].

Аналізуючи граматичну структуру, лек-
сику та зміст, в’єтнамські фразеологізми, 
прислів’я, що пов’язані з реаліями китайської 
культури, можна поділити на такі види: 

1. Повні запозичення, або фонетична 
калька. Запозичені морфологія, граматика, 
семантика, фонетика. Це такі паремії, що 
зберегли китайську структуру, зміст і ма-
ють читання хан-в’єт. У різних регіонах, 
що перебували під впливом китайської 
культури і мають особливий прошарок ки-
тайської лексики (хан-в’єт у в’єтнамській 
мові, onyomi в японській), існує багато 
однакових ідіом, приказок, прислів’їв. На-
приклад:

Wēn gù zhi xīn (китайське читання) – 
Ôn cố tri tân (в’єтнамське читання) – On ko 
chi shin (японське читання); 

Tiān xià dài pīng (китайське читання) – 
Thiên hạ thái bình (в’єтнамське читання) – 
Ten ka sai hei (японське читання); 

Tōng chuáng yì mèng (китайське читан-
ня) – Đồng sang dị mộng (в’єтнамське чи-
тання) – Do shyo y mu (японське читання) 
[Nguyễn Thị Hồng Thu 2003, 339].

Вимова цих паремій у китайській, 
в’єтнамській та японській мовах дуже 
схожа. Можна стверджувати, що ця група 
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паремій, яка походить з китайської мови, 
з’явилась раніше за інші.

Розглянемо деякі з них:
Ôn cố tri tân (ôn cũ biết mới) – 溫故知新

Wēn gù zhi xīn – Передивитись (повтори-
ти) старе, щоб зрозуміти нове;

Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi – 蚌
相爭持, 漁翁得利bàng xiāng zhēng chí yú 
wēng dé lì – Молюск зчепився із журавлем, 
вигідно рибалці (значення: в сутичці двох 
виграє третій);

Đồng sàng dị mộng (також вживається 
у варіанті: Dị mộng đồng sàng) – 同床异梦
Tōng chuáng yì mèng – На одному ліжку 
бачити різні сни (значення: жити разом, 
ззовні мати близькі стосунки, але помис-
ли, почуття – різні (про подружжя)).

2. Паремії, фразеологізми, що мають 
однаковий зміст з китайськими фразео-
логічними одиницями, але виражені інак-
ше (семантична калька). Це призвело до 
утворення багатьох варіантів одного і того 
самого китайського прислів’я чи фразео-
логізму. У цьому випадку демонструєть-
ся своєрідність і багатство в’єтнамської 
мови. Цей тип можна розділити ще на два 
підтипи:

а) реалізовані власне в’єтнамськими 
лексемами;

б) реалізовані власне в’єтнамськими 
лексемами + лексемами хан-в’єт.

В обох випадках може зберігатися 
структура або не зберігатись і переклада-
тись описово.

Наприклад, до китайського чен’юю      
刻舟求劍kè zhōu qíu jiàn – Загубити човен, 
шукати меча (значення: робити непотріб-
ну справу, зробити дурницю, робити щось 
автоматично, не задумуючись) – є кілька 
в’єтнамських варіантів:

Khắc châu cầu kiếm (фонетична калька, 
виражена хан-в’єтськими лексемами);

Khắc thuyền tìm đao (семантична каль-
ка, власне в’єтнамські лексеми + лексеми 
хан-в’єт);

Đánh dấu thuyền tìm gươm (семантична 
калька, власне в’єтнамські лексеми);

Vạch thuyền tìm kiếm (семантична каль-
ка, власне в’єтнамські лексеми + лексеми 
хан-в’єт).

Усі три варіанти семантичних кальок по-
вторюють структуру китайського фразео-
логізму, використовуючи, однак, то власне 
в’єтнамську лексику, то слова хан-в’єт.

Ззовні здається милосердним, а на-
справді злий і безсердечний – це зміст 
китайської паремії人面兽心rén miàn shòu 
xīn – Обличчя людини, серце звіра, – що 
має такі в’єтнамські варіанти:

Nhân diện thú tâm (фонетична калька, 
виражена хан-в’єтським читанням);

Mặt người dạ thú – Обличчя людини, 
душа звіра (неповна семантична калька, 
власне в’єтнамські лексеми + лексеми хан-
в’єт);

Mặt người dạ quỷ – Обличчя людини, 
душа чорта (неповна семантична калька, 
власне в’єтнамські лексеми); 

Чен’юй 狐假虎威hú jiă hŭ wēi – Лисиця 
вдає величавість тигра – означає: скорис-
татися чиєюсь силою, прикриватися чи-
їмсь ім’ям; має такі варіанти:

Hồ giả hổ uy (фонетична калька, вира-
жена хан-в’єтськими лексемами);

Cáo mượn oai hổ – Лисиця позичила 
величавість у тигра (неповна семантична 
калька, власне в’єтнамські лексеми + лек-
семи хан-в’єт);

Cáo đội lốt hổ – Лисиця носить спіднє 
тигра (неповна семантична калька, власне 
в’єтнамські лексеми + лексеми хан-в’єт);

Cáo mượn oai hùm – Лисиця позичила 
величавість у тигра (неповна семантична 
калька, власне в’єтнамські лексеми).

3. У запозичених із китайської мови 
пареміях, що складаються з двох частин, 
одна частина може існувати у в’єтнамській 
мові самостійно як фразеологізм.

卧薪尝胆wò xīn cháng dăn – Спати на 
голках, їсти жовч (значення: витримати 
труднощі заради здійснення великої мети). 
В’єтнамські варіанти:

Ngoạ tân thường đảm (фонетична каль-
ка, виражена хан-в’єтським читанням);

Nằm gai nếm mật (семантична калька, 
власне в’єтнамські лексеми);

Nếm mật – Їсти жовч (скорочений фра-
зеологізм).

4. Інший вид фразеологізмів – запо-
зичені з китайської мови прислів’я, при-
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казки, ідіоми зі зміненою структурою, що 
спричинено різною граматичною структу-
рою китайської та в’єтнамської мов. Такі 
фразеологічні одиниці виникли внаслідок 
граматичної адаптації фонетичних запози-
чень. Наприклад, китайський фразеологізм
神出鬼没shén chū gŭi mò – Дух вийшов, 
чорт зайшов (значення: дуже швидко, мов 
чорт підганяє). Він існує у в’єтнамській 
мові у двох варіантах:

Thần xuất quỷ nhập (фонетична калька, 
виражена хан-в’єтськими лексемами);

Xuất quỷ nhập thần (видозмінена фоне-
тична калька, побудована за правилами 
граматики в’єтнамської мови).

Видозміни, крім того, також можуть 
бути виражені простою перестановкою од-
норідних слів. Наприклад, китайська ідіо-
ма 光明正大guāng míng zhèng dà – Світ-
лий, ясний, прямий, великий (значення: 
прямолінійно, відкрито). Ця ідіома може 
вживатись у в’єтнамській мові як фоне-
тична калька, але частіше зустрічається 
видозмінений варіант:

quang minh chính đại (фонетична каль-
ка, виражена хан-в’єтськими лексемами);

chính đại quang minh (видозмінена фо-
нетична калька).

Так само у двох варіантах (повноцінна 
фонетична калька та варіант з перестав-
леними словами) існують у в’єтнамській 
мові такі фразеологізми, що мають китай-
ське походження:

Kiên trinh bất khuất – Bất khuất kiên trinh 
(стійкий, непохитний); 

Bất khuất kiên cường – Kiên cường bất 
khuất (непохитний, вірний).

5. Запозичені китайські паремії, при-
жившись в іноземній мові, могли набувати 
додаткових значень. 

Наприклад:
Hoạ xà thiêm túc – 画蛇添足huà shé tiān 

zú – Малюючи змію, додати ноги.
Крім основного значення (додавати 

щось зайве, непотрібне, що призводить 
до поразки або заважає, перестаратись), у 
в’єтнамській мові цей чен’юй також набув 
значення вигадки заради наклепу.

6. Крім того, у в’єтнамській та китай-
ській мовах трапляється багато паремій-

них та фразеологічних одиниць, схожих 
за лексичним складом, використаними 
образами та загальною ідеєю, проте не за-
вжди можна визначити, чи є це запозичен-
ням, чи культурним впливом, або просто 
збігом, адже таку схожість можна знайти 
і серед українських прислів’їв, приказок, 
фразеологізмів.

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời – 臉朝
黃土背朝天liăn cháo huáng tŭ bèi cháo tiān – 
Продати обличчя землі, а спину небу – Об-
личчям до землі, спиною до неба (значен-
ня: тяжка праця селянина);

Bán anh em xa mua láng giềng gần –遠親
不如伒鄰yuăn qīn bù rú jìn lín – Продати да-
леких родичів, купити близьких сусідів – 
Далекі родичі не те, що близькі сусіди;

Đời người như giấc mộng – 人生如梦rén 
shēng rú mèng – Життя людини мов сон 
(значення: швидкоплинність життя);

Cá nằm trên thớt – 魚游釜中yú yóu fŭ 
zhōng – Риба лежить на кухонній дошці – 
Риба плаває в котлі (значення: висіти на 
волоску від небезпеки, бути у надзвичай-
ній небезпеці);

Ếch ngồi đáy giếng – 坐井观天zuò jĭng 
guān tiān – Жаба сидить на дні колодязя – 
Сидіти у колодязі, дивитись на небо (зна-
чення: обмеженість світогляду);

Bán lợi mua danh – 沽名钓誉gū míng diào 
yù – Продати вигоду, купити ім’я – Купити 
ім’я, виловити славу (значення: досягнен-
ня авторитету нечесним шляхом).

7. Є також прислів’я, складені в’єтнам-
ським народом про китайців, часто нега-
тивного або жартівливого характеру:

- Ở bẩn sống lâu, người Tàu bảo thế – Жи-
веш у грязюці – проживеш довго, так ка-
жуть китайці;

- Cố mà học, sau này đòi lại đất thằng Tàu 
cướp của mình nhá – Старайся вчитись, тоді 
вимагатимеш повернення земель, що ки-
тайці вкрали.

Такий негатив пов’язаний зі сприйнят-
тям китайського народу як завойовниць-
кого, що склалося історично. Проте в наш 
час такі приказки та прислів’я вживаються 
здебільшого у сатиричному сенсі.

Отже, китайська мова, китайська куль-
тура в ході різних історичних подій впли-
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вали на в’єтнамську мову та культуру, 
зокрема на фразеологічний фонд, збага-
чуючи його новими фразеологічними оди-
ницями, метафорами, формами. Саме за-
вдяки цьому впливові у в’єтнамській мові 
формується такий вид фразеологізмів, як 
чен’юй. Спочатку це були запозичення, а 
потім за аналогією створювались і влас-
не в’єтнамські чен’юї. Серед інших видів 
фразеологічних одиниць спостерігаємо 
китайський слід на різних рівнях – фоне-
тичному, семантичному, граматичному. Як 
видно з нашого аналізу, у фразеологічному 
фонді в’єтнамської мови можна зустріти 
запозичення з китайських фразеологізмів 
(фонетичні та семантичні кальки), запози-
чення з адаптованою структурою. Цікаво 
те, що адаптація китайських фразеологіз-
мів у в’єтнамській мові виражається не 
тільки у зміні граматичної структури, що 
близька до в’єтнамської, не тільки на лек-

сичному рівні, коли замість слів хан-в’єту 
використані власне в’єтнамські слова, а й 
у розширенні або звуженні змісту тієї чи 
іншої фразеологічної одиниці. Крім того, 
маємо фразеологізми, прислів’я з китай-
ськими іменами, топонімами, фразеологіз-
ми про китайців.

Можна стверджувати, що поруч із 
такими важливими подіями у житті 
в’єтнамського народу, де спостерігаємо 
великий вплив Китаю, як створення іє-
рогліфічної писемності для в’єтнамської 
мови, запозичення великого прошар-
ку лексики, що існує донині під назвою 
«мова хан-в’єт», розвиток в’єтнамських 
філософських вчень, основою яких стали 
праці китайських мислителів, також ваго-
мим був внесок китайської мови та культу-
ри у в’єтнамську мовну скарбницю, який 
збагатив, зокрема, й фразеологічний фонд 
в’єтнамської мови.
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Із наукової спадщини Омеляна Пріцака
ІсТорІя формуВАння уКрАЇнсьКоЇ нАцІЇ*

Питання початків та формування укра-
їнської нації тільки недавно було постав-
лено українською історіографією. Правда, 
чолові представники нашої історичної 
науки, як акад. Михайло Грушевський [1, 
42], Вячеслав Липинський [2, 42], проф. 
Степан Томашівський [3, 42], у своїх робо-
тах не могли поминути цього питання, але 
вони над ним спеціально не задержували-
ся, трактували його тільки принагідно.

Вперше з цим питанням виступив у 
1929 р. проф. Мирон Кордуба у своїй стат-
ті п.н. «Найважніший момент в історії 
України», де ствердив, що рішаючим чин-
ником у творенні української нації було 
«відірвання північно-західних руських 
територій від зв’язку з іншими руськими 
землями і об’єднання їх в литовській дер-
жаві в другій половині XIV ст.» [4, 42].

Стаття проф. Кордуби викликала вели-
ке порушення наукових кругів і звернула 
їх увагу на це важливе питання. Дискусії 
над проблемами, порушеними проф. Кор-
дубою, було присвячено два засідання 
(11 і 18 листопада 1930 р.) Українського 
Історично-Філологічного Товариства в 
Празі, а звідомлення з цієї дискусії появи-
лося окремою книжкою п.н. «Откоуду есть 
пошьла Руская земля» [5, 42]. Як основний 
докладчик акад. Ст. Смаль-Стоцький, так і 
майже всі учасники празької дискусії ста-
ли на становищі, що початків української 
нації треба шукати як не в доісторичну 
добу, то в Київській державі, що – як по-
дає акад. Смаль-Стоцький – «об’єднала 
всі ці племена (Полян, Деревлян, Сіверян, 
Волинян, Тиверців і Угличів [О.П.]) в один 
спільний політичний, а также в один етніч-
ний, культурний і економічний організм, 
т.зн. дійсно в одну націю в теперішньому 
того слова значінні. Часу до того на протя-

зі яких 400 літ було досить» [6, 42]. У своїх 
доказах спиралися дискутанти головно на 
окремішності української мови, що розви-
нулась безпосередньо з праслов’янської 
мови, та на браку якої-небудь спільноти 
поміж українцями і москалями принай-
менше до ХІІІ ст. [7, 42].

З іншими думками виступили тільки 
др. Симон Наріжний та др. Панас Феден-
ко. На думку першого, «коли вже пошуку-
вати за найважнішим моментом у розумін-
ні М. Кордуби і вибірати лише один такий 
момент, то за такий момент треба... при-
знати 1917 і пізніші роки – момент розвалу 
російської імперії» [8, 40].

Др. Феденко знову стверджує, що «коли 
вже пошукувати за «найважнішим момен-
том» в нашому минулому, то на сам перед 
не треба переочувати козацької революції                                                                                 
1648 р., яка привела до створення Української 
Держави й підсилила українську національно-
державну традицію взагалі» [9, 40].

Празька дискусія поширилася згодом 
на сторінки галицької, а навіть і чужої 
преси, забрали в ній голос і неукраїн-
ські вчені, але в основному не дала вона 
позитивних вислідів [10, 40]. Вона про-
довжалася вести в площині ненаукових 
«догматично-релігійних спорів XVI–XVII 
ст.» (як її окреслює проф. Кордуба) [11, 41] 
і, поза особистими нападами на спричин-
ника дискусії, ствердження шкідливості 
його тез з педагогічного чи «українського 
національного становища» та пустого пе-
ремелювання в нескінченність, що почат-
ків української нації треба шукати в доіс-
торичні часи, до позитивного розв’язання 
цього важливого питання не причинилася.

Окреме становище зайняв тільки 
др. Микола Чубатий [12, 41], який старав-
ся науково доказати, що процес творен-

СПАДЩИНА

* Доповідь читана в Літературно-мистецькому клубі у Львові 25 лютого 1943 р.
** У статті застосована авторська система посилань
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ня української нації почався після смерті 
Ярослава Мудрого і закінчився з момен-
том утворення Галицько-Волинської дер-
жави 1199.

Та проф. Кордуба зостався при своїх по-
глядах і, не признаючи слушними докази 
своїх опонентів, обґрунтував науково свою 
тезу та подав її на VII Міжнародний Конгрес 
Історичних Наук у Варшаві (1933 р.). Вона 
і появилася друком п.н. «Die Entstehung der 
ukrainischen Nation» [13, 41].

Питання почуття національної окре-
мішності українців супроти москалів по-
трактував – поза межами дискусії – поль-
ський дослідник історії Чернігівщини 
XIV–XV ст. др. С.М. Кучинський у брошурі 
«Czas i miejsce odgraniczenia sis Ukraińców 
od Moskwiczów» (Варшава, 1937). На його 
думку, названий процес відбувся у XV ст. 
на лінії Верхньої Десни, Угри і Оки.

До питання початків української нації по-
вернувся др. М. Андрусяк у своїй брошурі 
«Етапи в розвитку української нації» (Прага, 
1941), в якій стоїть в основному на становись-
ку акад. Смаль-Стоцького, але стверджує роль 
поширення християнства на заник почуття 
племінної окремішності українських племен.

У 1941 р. появилася в Празі праця 
проф. В. Щербаківського п.н. «Формація 
української нації». «Формація» проф. Щер-
баківського, що викликала гостру оцінку, 
не позбавлену особистих нападів ректора 
УВУ, археолога проф. І. Борковського [14, 
41], – це тільки передрук літографованого 
курсу лекцій названого автора, які стосу-
ються до археології і етнології України, а 
тим самим не розв’язують проблеми, на-
званої в заголовку книги.

Історії формування українського світо-
гляду присвячено останню, окрему сторінку 
п.н. «Наука-Світогляд» у львівських «Наших 
днях» і «Краківських Вістях». Появилися там 
статті спеціалістів окремих ділянок україно-
знавства (проф. І. Крип’якевича, проф. В. Сі-
мовича, др. Р. Єндика, др. М. Смішка, 
др. М. Шлемкевича, др. І. Гладиловича, 
інж. В. Мартинця, др. Ю. Липи та ін.), що 
дають цікавий матеріал, але вони проблеми 
формування української нації безпосередньо 
не торкаються.

Щоби представити історію формуван-
ня української нації, треба перш усього 
устійнити, що розуміємо під словом «на-
ція» [15, 41].

Що таке нація?
Нація – це спільнота людей, що свідо-

мо живуть тепер почуттям свого спільного 
зв’язку в минулому і мають ясні політичні 
цілі на майбутнє, зокрема на свою місію, 
що її не кому іншому, а їм власне дове-
деться виконати. Реальним виявом цієї мі-
сії – такого чи іншого формату – держава. 
При тому треба підкреслити, що расові, 
релігійні чи мовні моменти відіграють 
роль далеко не рішальну. Нема ж бо ні од-
ної нації, щоби могла виказатися стисло 
спільним походженням, одною, без таких 
чи інших відмін, мовою, щоб, врешті, всі 
члени її з переконанням визнавали одну 
тільки релігію. Нація – це витвір інтелек-
ту, витвір духа. Духові моменти відіграють 
тут роль об’єднувального спільного зна-
менника. Звичайно, чимале значення має 
тут і емоційний чинник, але набирає він 
ваги тільки тоді, коли дістане теоретичне, 
інтелектуальне обґрунтування.

Історія нації – далеко не тотожня з іс-
торією народу, династії чи держави. Коли 
маємо до діла з т.зв. «національною держа-
вою», цебто з державою, що була твором 
хоч би династичним, але народу, який з ча-
сом опанував усі фізичні (племінні) різни-
ці свого етнічного матеріалу і спільними 
релігійно-духово-економічними гаслами 
об’єднав цю масу в моноліт, що здібний 
до політичних діянь, – то тоді, безперечно, 
історія даного народу є не історією даної 
нації, – тільки історією формування даної 
нації. Тим більше у т.зв. недержавних на-
родів – до яких і ми, українці, маємо честь 
залічуватися – історія нації далеко не по-
кривається з історією держави, в якій цей 
поневолений народ жив, чи навіть із са-
мою історією цього народу. Бо народ – це 
лише фізичний матеріал, з якого можна 
формуватися духовому творові нації. Доки 
народ не з’ясував собі конкретних духових 
цілей – він впадає в хомут запрягу того чи 
іншого сильнішого політичною ясністю 
сусіда – і або з ним зливається в одне, або, 
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від нього набравшись досвіду, хоче і сам 
до своїх політичних цілей доходити.

Отже, доки народ не з’ясував собі кон-
кретно своїх політичних цілей – він не 
нація. Таким чином, повстання нації обу-
словлено повстанням самостійних і ясних 
політично-державних концепцій.

Як же мається справа української нації?
Історія застає мешканців українських 

земель при переходжуванні окремих пле-
мінних організацій в територіальні, зе-
мельні на засадах сусідства, із своїми ор-
ганами влади, вічами й князями.

Звичайно, ці земельні організації жили 
кожна своїм окремим життям, і говорити 
про якусь загальну, державну організа-
цію цих слов’янських мешканців України 
не можна. Також суттєвої зміни в цих об-
ставинах не внесло повстання в ІХ–Х ст. 
т.зв. Київської держави [16, 41]. Т.зв. Русь-
ка (Київська) держава, чи «Імперія Рури-
ковичів», – зовсім не місцевий твір. Вона 
являється яскравим прикладом [варвар-
ської] держави норманських грабіжників-
завойовників. Норман-Варягів заманила 
на територію Східньої Европи можливість 
грабунку і торгівлі, бо одне з одним в них 
тісно перепліталося: в одному місці вони 
торгували, в другому грабили, а в третьо-
му продавали награблене. З тими цілями 
Варяги зайняли важніші пункти на річних 
шляхах, зокрема на Дніпровому т.зв. «Путі 
з Варяг у Греки» (Новгород, Біле озеро, 
Ладогу, Ізборськ, Полоцьк, Київ). Саме 
собою, що вони (Варяги) мусіли увійти в 
якісь відносини з місцевим слов’янським 
населенням. Та Варягів-Норманів вся 
державна робота зводилася до полюддів, 
до «вимучування» (здирання) данини з 
підбитого слов’янського населення, і то 
до здирання до скільки вдасться, яке не 
раз кінчалося вбивством здирщика (пр. 
вбивство Ігоря Древлянами). У внутрішні 
справи підбитих Слов’ян Варяги не вхо-
дили, і Слов’яни ще деякий час продо-
вжували бути під владою своїх князьків і 
віч (останній в’ятицький князь Ходота за 
Володимира Мономаха). Про якусь етніч-
ну одність Варяжської-Київської держа-
ви годі говорити. В склад її входять всякі 

слов’янські і не слов’янські (меря, чудь, 
весь і т.д.) племена, які держаться виключ-
но силою оружжя і при першій-ліпшій на-
годі відпадають.

Ми не раз підпадаємо під гіпноз вели-
кости території т.зв. Київської держави 
та забуваємо, що поширення території не 
йшло тут у парі з освоєнням землі, а, пря-
мо «примучивши» одну територію (зібрав-
ши дань), князь шукав другої, де б знову 
наживився.

Прийняття християнства Володимиром 
могло почати не тільки процес механічного 
цементування цього етнографічного кон-
гломерату, а навіть процес психологічного 
об’єднання. Та ця обставина, що скоро бра-
кло сильної руки, яка змогла б безоглядно 
опанувати цей великий простір і силою на-
кинути свою систему правління, довела до 
того, що це діло не довершилося. Вже по 
Ярославі централізуюча сила норманських 
завойовників – в міру їх засимілювання з 
місцевими, слов’янськими децентраліза-
торськими силами – заміняється дорюри-
ківськими методами слов’янської організа-
ції цих земель, цебто повної незалежності 
окремих племінно територіальних груп. 
Цей новий стан офіційно визнав Любець-
кий з’їзд князів у засаді «вотчин».

Настала одна тільки різниця поміж 
тими добами, добою слов’янською і до-
бою русько-київською: місце родово-
територіального, земельного, місцевого 
начальника-князя зайняв член руського 
роду Рюрика. І власне це, що цей руський 
князь, зжившись із своєю землею, думав 
тільки її категоріями, доводило до тих 
страшних міжусобиць, яких повна доба 
так зв. Київської держави нашої історії.

Отже т.зв. Руська, чи Київська, держа-
ва Рюриковичів – це не імперія, моноліт, 
здібний до політичних діянь, а ціла низка 
окремих племінно-територіальних органі-
зацій, земель, як Руська земля (Київщина), 
Волинська земля, Галицька земля, Суз-
дальська земля, Новгородська земля і т.д.

Взаємовідносини поміж землями – між-
державні (якщо можна термін «держава» 
прикласти до цих примітивних організа-
цій), ба що більше, часто-густо ворожі, 
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зацікавлені перш усього своїми окремими 
місцевими інтересами, своєю окремою по-
літикою. Про якесь почуття національної 
одності мешканців т.зв. Київської держави 
теж не доводиться говорити. Горожанин 
т.зв. Київської держави був повнопра-
вий горожанин тільки своєї землі. Поза її 
межами, цебто в «зарубежі», він уважався 
«чужеземцем» і був трактований нарівні з 
яким-небудь чужинцем, ляхом, половчи-
ном чи іншим «поганим» «бесерменом». 
Купці одної землі т.зв. Київської держави в 
другій землі цієї ж Київської держави під-
падали таким самим випадковостям долі 
і правовій необезпеченості, як і чужинні 
купці.

В пору «розмирря» поміж землями, 
як би не страждав народ від голоду, князі 
взаємно закривали шляхи для хлібної тор-
гівлі. А коли голодуючі вийшли поза межі 
своєї землі, щасливі їх сусіди (такі ж, як і 
голодуючі-горожани т.зв. Київської держа-
ви) ніяк не стидалися проганяти геть таких 
«находців».

Міжкняжі і міжземельні відносини т.зв. 
Київської держави відзначалися надзви-
чайною дикістю і суворістю. Вирізування 
полонених, осліплювання або продаж їх, 
палення міст, святинь, морди дітей та жі-
нок – були на денному порядку.

Зовнішня спільна небезпека для всі-
єї т.зв. Київської держави цілком не 
об’єднувала князів. Організація проти-
половецьких походів ніколи не мала за-
гального характеру, ніколи не виходила 
поза межі сусідської помочі земель, яким 
безпосередньо половці загрожували. Інші 
князі завжди находили собі викрут, мовляв: 
«ныне, брате, пути не мочно учинити, зане 
в земле нашей жито не родилось ныне, абы 
ныне земля своя устеречи» або «далече ны 
есть ити внизъ Днепра, не можемъ: своея 
земле пусты оставити» [17, 41].

Говорити про якийсь південноруський, 
чи український, патріотизм Київської чи 
Галицької земель-держав чи хоч би про 
почуття спільних інтересів українських зе-
мель важко. Небезпека для Київа цілком не 
цікавила Галич. Ба що більше, в ім’я засади 
«сусід мого сусіда мій приятель», все скла-

далися союзи Галицького і Суздальського 
князів проти Київа. Коли згадаємо от хоч 
би безнастанну боротьбу Чернігівських 
Ольговичів з Київськими Мономахови-
чами, з накликуванням на себе половців, 
або історію гальцько-волинсько-київських 
взаємин, з осліпленням Василька Ростис-
лавича, вирізуванням полонених та призи-
ванням Поляків і Мадярів, матимемо гарну 
ілюстрацію цієї «єдности та почуття спіль-
них інтересів українських земель» [18, 41]. 
У відомому руйнуванні Київа 1169 р., крім 
суздальців Андрія Боголюбського, беруть 
активну участь і… чернігівці.

Все-таки було щось, що об’єднувало 
всю територію т.зв. Київської держави і 
творило принайменше для чужинців ілю-
зію руської державної одности. Цим чин-
ником було поняття «Русь».

Що являла собою «Русь» т.зв. Київської 
держави?

Це передовсім княжа династія, а радні-
ше княжі династії, які тому, що походили 
«от рода Руского», руськими князями на-
зивалися.

Дальше княжі дружини кожного з чле-
нів цих династій і територія, опанована 
цими руськими династіями, зокрема у 
протиставленні до територій опанованих 
іншими не рюриківськими династіями.

Врешті, «Русь» – це Київська митропо-
лія «всея Руси», церковна провінція Цар-
городського патріарха, що обіймала всю 
територію т.зв. Київської держави і на якій 
засідали переважно чужинці-греки, агенти 
інтересів Візантії.

«Русь» як політична цілість, «Русь» як 
держава не існувала. Прийнявши хрис-
тиянську організацію з Візантії, князі 
т.зв. Київської держави увійшли в орбі-
ту політично-державних візантійських 
концепцій, що признавали одну тільки 
державу одного христолюбивого «царя і 
самодержця Ромеїв і всіх христіян» – ві-
зантійського імператора. Правда, бували і 
стремління до незалежності від Візантії; їх 
можна добачувати у наданні сучасниками 
для Володимира і Ярослава хозарського во-
лодарського титулу «Каган», у ставленнях 
деякими князями митрополитів незалежно 
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від візантійського світу (Ярославом – Іла-
ріона, Ізяславом – Клима Смолятича), що 
були зв’язані з ворожим відношенням цих 
князів супроти Візантії, але ці стремління 
не стали панівними у психології мешкан-
ців т.зв. Київської держави і скоро уступи-
ли місце цим візантинофільським концеп-
ціям. Руські князі були «архонтами» [19, 
41] (стольниками [20, 41]) цього одинокого 
володаря [21, 42]. Тим-то церква із своїми 
греками-митрополитами «всея Руси» ціл-
ком не була ідеологом якоїсь одної «всієї 
Руси» як політичної цілості. Як володаря 
в ектеніях поминали на першому місці ві-
зантійського імператора. Всі церковні і лі-
тературні пам’ятки з часів т.зв. Київської 
держави [22, 42] (літописи, житія, «Слово 
о полку Ігоревім») достатньо свідчать про 
це. Вони хоч ганять княжі міжусобиці, 
але не вбачають, що джерело міжусобиць, 
власне, у династичній роздробленості; 
противно, династичну і земельну роздро-
бленість уважають за природне явище і 
князя, хто хотів прийняти «власть Рускую 
єдине», виклинають та придають йому епі-
тет «Окаянний».

Київський князь, часом називаний «ве-
ликим князем», крім старшинства в «роді 
руськім», крім династичної гегемонії, не 
мав жодної фактичної власті над іншими 
князями.

Київський «Старший» стіл, крім свого 
блиску як резиденції митрополита, багатої 
торговельної станції і слави старого куль-
турного центру, не нав’язував своєму посі-
дачеві ніяких політичних концепцій. Київ 
чи взагалі «Руська земля» – були тільки 
предметом заспокоєння пустої амбіції по-
одиноких династій. Для її досягнення «не 
жаліли князі ні трудів, ні гроша, ні крови 
підданих, ні самої «Руської землі» [23, 42], 
яка руйнується до того, що згодом князі, 
здобувши Київ, волять оставатися у своїй 
династичній волості. Коли одна з таких во-
лостей Володимир над Клязьмою збагатіла 
та розбудувалася до того, що сам Київський 
митрополит переніс там свою резиденцію 
із поруйнованого Київа, всі блага велико-
княжого стола спадають на Володимир і 
він тепер стає предметом зазіхань окремих 

руських династій (див. [22, 42]).
Процес витворення політично-держав-

них концепцій у Східній Европі почав-
ся тільки у ХІІІ–XV ст., коли на окраїнах 
Руси повстали і формували свій світогляд 
дві держави: Regnum (Ducatus) Russie і 
Великое Московское княжество. Це не ви-
падок, що окраїни, власне, спромоглися 
на серйозну державну роботу. Зустріч з 
чужинцями та безнастанні з ними такі чи 
інші відносини довели до зрозуміння своєї 
окремішності принайменше у князів і луч-
ших людей. Та ці оба державні твори рос-
ли, організувалися серед цілком окремих 
обставин і у своєму розвитку дійшли до 
цілком різних стадій.

Пригляньмося їм ближче.
Велике московське князівство виступи-

ло вперше в кінці ХІІІ ст. з Данилом Олек-
сандровичем, отже, вже в часах т.зв. татар-
ської неволі, в часах, коли велика частина 
Русі, колишньої т.зв. Київської держави, 
опинилася як складова частина улусу 
Джучі Золотої Орди. Золота Орда впер-
ше політично об’єднала цю частину Русі. 
Вперше ці землі почули хоч далеку, але 
фактичну державну владу, якою була висо-
ка рука золотоординського хана «Руського 
царя Божою милістю». Московські вел. 
князі, виєднавши собі від хана ярлик на 
Володимирське велике княження, відчули 
зміну ситуації. Вже тепер їм не йде про 
пусту династичну амбіцію старшинства 
в «роді руськім», а прямо про зміцнення 
своєї волості і про те, щоб бути своєрідни-
ми царськими намісниками на Русі. Вони 
добувають собі право збирати ханові дани-
ну від усіх руських князів, право усмирю-
вання непокірних ханові руських князів, 
та й взагалі приучуються формам держав-
ного життя. Авторитет московського князя 
скріпився ще тим, що митрополити «всея 
Руси» осіли в Москві. Воно й не диво.

Москва ставала найбагатшим містом в 
Русі, і на неї багато ставили хитрі митропо-
лити, зокрема коли почала занепадати оди-
нока правовірна християнська держава –     
Візантія. Дорогою підкупства, лояльнос-
ті, вислуговання ханам-царям московські 
великі князі забезпечують великокняжий 
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Володимирський стіл для своєї династії та, 
наслідуючи титул митрополита, прийма-
ють собі титул «великого князя всея Руси» 
(Іван Калита). Правда, це не значить, щоб 
вони вже тоді надавали цьому титулові яс-
них тенденцій збирання руських земель 
[24, 42], це прямо для відрізнення від ін-
ших великих князів, яких число доходило 
до одинадцяти [25, 42], і для підкреслення 
окремого становища Москви як осідку ми-
трополита «всея Руси» і «великого князя 
всея Руси» [26, 42]. Щоби титул «великого 
князя всея Руси» набрав дійсного значен-
ня, треба було ще московським князям пе-
рейти понад столітню школу державності, 
яку їм дала Золота Орда. У XV ст. насту-
пили великі зміни в міжнародній ситуації 
Східньої Европи. Занепали, а що гірше, 
попали у схизму (Флорентійська Унія) 
«великі царі, господини і начальники все-
ленної» – «царі і самодержці Ромеїв і всіх 
христіян» – візантійські імператори, стра-
тили свою потугу і блиск у міжусобицях 
золотоординські хани «руські царі Божою 
милістю». Московський в. князь та окру-
жаюче його духовенство рішають, що спад-
коємцем обох цих державних ідей являєть-
ся власне Москва. Вже Василь I заборонив 
поминати в церковних службах візантій-
ського імператора. Присланого греками 
митрополита Ізидора Василь ІІ Темний ка-
зав закувати за те, що привіз унію. В очах 
правовірного духовенства московський 
великий князь «духомъ божественнаго 
закона распаляемъ возревновалъ по Бозе 
и по св. закону благоверия и утверждалъ                                                                               
св. церковъ непоколебиму отъ мысленныхъ 
волкъ, губящихъ веру истиннаго в рустей 
земли возсиявшаго благочестія» [27, 42]. І 
не диво, що митрополит Йона титулує вже 
цього Василя ІІ Темного «въ православіи 
цветущимъ» «православным великимъ 
самодержавствомъ царемъ русскимъ». 
І хоч Василь ІІ «только смиренія ради и 
благочестія… не зовется царемъ» [28, 42]. 
Наслідник його Іван ІІІ остаточно зриває 
з усякими позорами залежності від Золо-
тої Орди, сам приймає дотепер належний 
ханам титул царя, а з політичним упадком 
Візантії приймає її державні емблеми і 

творить міф третього Риму (він і жонатий 
із візантійською принцесою Софією Пале-
олог). Син його Іван IV Грізний вже скла-
дає свою теорію державності і державної 
влади (славна полемічна переписка його з 
князем А. Курбським) і, винищивши без-
оглядно всякі внутрішні протиріччя сво-
єї держави (оприччина), дає підставу для 
повстання нового партнера міжнародної 
арени, якого виедукує дикий реформатор 
Петро І.

За Дмитра Донського повстав у книж-
них сферах міф «збирання руських зе-
мель». Цей міф, сполучений з державно-
політичними концепціями Іванів ІІІ і IV, 
створив політичне кредо московських во-
лодарів і їх державних мужів, кредо, що 
довело до створення «Россійской Импе-
ріи», кредо, що добре далося взнаки і на-
шій історії.

Regnum (Ducatus) Russie повстало з 
об’єднання князем Романом Галицької 
та Володимирської земель-князівств. За-
вдяки своєму талантові і здібностям Ро-
ман доходить до великого значення так, 
що розпоряджається великокняжим київ-
ським столом. І хоч сам не сідає в Київі, а 
оставляє його князем «minorum gentium», 
уважає себе спадкоємцем володарів «Русь-
кої землі». Користаючи – певне з труд-
нощей Візантійської Імперії (IV Хресто-
носний похід) [29, 42], Роман для під-
креслення своєї самостійності прибирає 
титул «самодержъца всея Роуси», «царя в 
Роускои земли». Скора смерть Романа не 
дозволила йому витворити і розвинути 
своєї державно-політичної програми, а 
малолітність його синів перервала на де-
який час самостійне існування об’єднаних 
Галицько-Володимирських земель, але 
поняття Русі, яке приніс Роман на ці зем-
лі, осталося та перейшло на національне 
ймення володарів цих земель і їх кращих 
людей, які, маючи до діла з чужинцями-
сусідами (мадяри, хрестоносці, Польща, 
Литва), відчули свою національну окре-
мішність. Коли ще Володимирко глузував 
собі з послів руського (київського князя), 
мовляв «поеха мужь руский обуимавъ все 
волости», коли автор «Слова о полку Іго-
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ревім» Ярослава зве тільки «Галицьким 
Осьмомислом», Данило вже при коронації 
(по всій правдоподібності) приймає титул 
«Rex Russie» («Rex Ruthenorum»), літо-
писці Данила, його брата і їх наслідників 
(т.зв. Галицько-Волинський літопис) впер-
то називають на кожному кроці галицьку 
та волинську землі «землею руською».

Хоч земельні назви і надалі ще виступа-
ють в титулах володарів Галицької і Воло-
димирської земель, все-таки національні 
переважають («Dux ladimirie et dominus 
Russie», «Sigillum domini Georgi regis 
Russie», «Dux ladimiriensis et dominus terre 
Russie») [30, 42]. Що більше, починаючи 
від Юрієвичів, володарі цих земель при-
бирають титул «з Божої ласки», чим ще 
більше підкреслюють свою суверенність 
(«Dei gracia duces tocius terre Russie Galicie 
et Lodemirie», «Ex dono Dei natus dux et 
dominus Russie», «Dei gratia dux et heres 
Russie»).

Доказом зрозуміння політично-
релігійної окремішності цих «Ducum 
(regum) Russie» не тільки супроти чужих, 
але і супроти «Русі» є виборення окремої 
галицької митрополії, коли «митрополи-
ти всея Руси» остаточно переселюються в 
Москву. Так-то знаціоналізувалися волода-
рі Галичини і Володимирії. Націоналізація 
ця відбулася не без впливу заходу – дер-
жавна канцелярія перейшла на латинську 
мову, та з огляду на своєрідні обставини не 
поширилася поза князя чи його найближ-
чих. Не поширилася тому, що не було тут 
політично виробленого елементу, якому б 
поняття народу чи держави було доступне. 
Бо ці землі не зазнали того блага грома-
дянського виховання і культури, яке давала 
всьому заходові католицька церква та фео-
дальна система. Не могли тут, отже, зрости 
круги політично свідомого і висококуль-
турного духовенства, вельмож, не могли 
зрости в місцеву систему правління міста, 
що саме тоді організується на німецькому 
праві. І держава Regnum (Ducatus) Russie,              
чи інакше Галицько-Володимирська дер-
жава, не розвинулася так, як Велике Мос-
ковське князівство. Дійшла до стадії націо-
налізації своїх володарів і скоро перестала 

існувати. Звичайно пояснюють її упадок 
наявністю ворогів-сусідів та фактом ви-
мертя династії. Та хіба це вистачаючі при-
чини для зникнення з лиця історії держави, 
і то зникнення без жодної майже ірреденти 
чи туги до її відбудови з боку її колишніх 
горожан? Та ж ворогів мала, має і матиме 
всяка держава. Династії якраз у цьому ж 
XIV ст. вимерли теж і в багатьох наших су-
сідів (Арпади – на Мадярщині, Перемиш-
ліди – в Чехії, Пясти – в Польщі), а проте 
їх держави продовжували існувати далі, а 
деякі з них (Польща) з новою династією 
вступили на шлях небувалого розвитку.

Причина упадку Галицько-Володи-
мирської держави – в нерозв’язанні про-
тиріч, які заіснували поміж місцевим 
примітивним земельно-племінним спо-
собом володіння, що його репрезенту-
вало місцеве боярство, та чужим цим 
землям державним (до речі, примітивно-
державним) способом володіння, яке ста-
ралися насадити руські князі Романовичі. 
І тому що жодна з двох сторін не могла 
поконати одна одної, цебто ані руський 
князь не з’ясував конкретно політичної 
концепції свого Regnum Russie і в її ім’я 
не винищив безоглядно спротив місцевої 
аристократії, щоби хоч силою накинути 
їй ту свою концепцію (як це зробили мос-
ковські князі), ані місцеві вищі верстви, 
не маючи жодного політичного світогля-
ду, не могли володаря на свій бік пере-
ломити (як польські вельможі за Ядвиги-
Ягайла), – наслідок такий, що з хвилиною 
появи tertius gaudens-а не озброєні своєю 
ідеологією, як бояри, так і духовенство чи 
міста, отже, ці, що повинні становити під-
пору держави, державні, круги викорис-
товували цю подію до своїх децентричних 
земельних змагань, що у висліді довело 
до запрягу у віз нового чинника, що мав 
яснішу державно-політичну ідеологію. 
Бо держава була справою тільки князя. 
Коли його не стало – не стало держави. 
Передові люди Галицько-Володимирської 
держави проміняли свою державність за 
можливість здобути собі такі вигідні при-
вілеї, які добувала собі в ці часи польська 
аристократія.
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Населення українського степу та Київ-
щини, що формально підлягало номіналь-
ній зверхності своїх князів, а опісля було 
втягнене в орбіту впливів Regnum Russie, 
з приходом татарів переходить на татар-
ську службу, стає «татарськими людьми» 
чи «болохівськими князями», що, орючи 
татарам «пшеницю і просо», продовжують 
жити своїми примітивними земельними 
громадами, яким ідея якої там не було б 
державності чужа і не зрозуміла.

Так-то спроба витворення державно-
політичних концепцій в українських зем-
лях у ХІІІ–XIV ст. не увінчалася успіхом 
[31, 42].

Новий подих політично-державних кон-
цепцій принесла на Русь Литва. Литовські 
кунінгаси, будучи в постійній небезпеці 
загрози фізичного існування, яку несли 
їм безкомпромісові обидва хрестоносні 
ордени, зуміли зорганізувати свої племе-
на та, побачивши нагоду підкріпити свої 
сили коштом безпанської Русі (татарська 
зверхність була на цій частині Русі дуже 
теоретична), скоро почали похід на русь-
кі землі. Вже Гедимін займає Білу Русь та 
до свого титулу «Великий князь Литов-
ський» додає титул «Руський» [32, 42], а 
Ольгерд ясно формулює гасло збирання 
руських земель у своїх пам’ятних словах 
до магістра Тевтонського ордену: «Omnis 
Russia ad Letwinas deberet simpliciter 
pertinere» [33, 42]. І протягом яких трид-
цяти років вдається Литовським великим 
князям об’єднати в своїх руках майже всю 
Русь (крім нечисельних руських земель, 
що були в дійсній владі татарських ханів 
і увійшли в сферу впливів московського 
великого князя), отже, доконали діла, на 
яке, крім варягів у Х–ХІ ст., до них ніхто 
не спромігся. І, здавалося, повстане но-
вий політичний чинник у Східній Европі: 
Литовсько-Руське велике князівство, яко-
му Литва дасть державно-політичну орга-
нізацію, а Русь – віру, культуру і книжну 
канцелярійну мову. Та заманення Литви 
унією Польщею перекреслило таку мож-
ливість. Литва входить у спілку з більш 
політично виробленою Польщею і після 
деяких спроб спротиву (Витовт, Свидри-

гайло, Михайло Глинський) та інших пе-
рипетій в Люблинській унії вливається в 
форми польської державної концепції і не 
тільки не надає Русі державних форм, але і 
сама стає в дійсності польською провінці-
єю. Одинокою пам’яткою колишньої суве-
ренності остане те, що в титулі польського 
короля є теж титул «Великий князь Литов-
ський, Руський, Жомойтський» і т.д.

Та на дорозі Польщі станула Москва, 
яка, укріпившися внутрішньо і витворив-
ши свою ясну політично-державну концеп-
цію, вирушила в похід збирати руські зем-
лі. Між цими двома державами, політич-
ними ідеологіями мусіло дійти до зудару. 
І дійсно, дальші століття історії Східньої 
Европи – це в основному боротьба Москви 
і Польщі за руські землі, боротьба, в якій 
цим руським землям доводиться відіграва-
ти роль більше або менше другорядну.

Перебування великої частини Русі (всіх 
українських і білоруських земель) в рам-
ках одної держави (польської), підлягання 
їх таким самим культурним і економіч-
ним впливам, без сумніву, причинилося 
до психологічного зуніфікування вищих 
верств населення цих земель. Але брак 
державних традицій доводить до того, що 
нащадки руських князів, їх дружинників і 
бояр, тих дійсних княжих кондотієрів, не 
витворюють свого політичного світогляду, 
а з честю стверджують, що «Lubo re krwi 
starożytnej ruskiej idos, jednak Rzplitej służyć 
wismie będą, jak puvodkowie ich dawniej 
wiernie służyli Rusi» (Кисіль) [34, 42]. І 
тут саме треба шукати генези того про-
кляття нашого минулого, яким була фор-
мула «gente Ruthenus – natione Polonus», 
що задержалася і по сьогодні, хоч в іншій 
редакції, у наших зазбручанських братів, 
«gente Ukrainus – natione Sovietus» (чи-
тай: «Roessus»). Цього стану не змінили 
і релігійні чи економічні переслідування, 
яких доводилося зазнати нащадкам кня-
жої чи боярської Русі зі сторони безкомп-
ромісової політично-релігійної концепції 
держави польської верхівки. Правда, від-
бувся тоді великий рух мобілізації «Русі», 
людей «руської мови» чи «руської віри» 
(братства), в обороні своїх загрожених по-
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зицій (Унія), рух, що загально окреслю-
ється ім’ям культурно-національного від-
родження XVI–XVII ст., але цей рух завдя-
ки бракові ясної політичної концепції не 
витворив свого національного світогляду, 
тільки або йшов по лінії цілковитого ле-
гітимізму і випрошування ласки дорогою 
безкорисних і без ніяких результатів пе-
реконувань про кривду «narodu Ruskiego 
religii greckiej posłuszeństwa voschodniego» 
[35, 42], вірних підданих короля і таких 
же, як і самі поляки, польських державних 
патріотів, або кінчалося побожним зітхан-
ням у сторону Москви, що мала – як би 
не було – спільне поняття «Русі» – русь-
ку православну віру, руського – бо із роду 
Рюрика – великого князя чи царя, врешті, 
яка витворила ясну і, здавалося, очевидну 
й безсумнівну ідею «всея Руси».

Це останнє дуже на нас помстилося. 
Коли наші вчені, творці відродження в 
XVII ст. нашої культури, починають від-
кривати, хто вони, чиїх батьків, то попа-
дають у плутанину магії цієї Русі. Не діс-
тавши жодної ясної, живої державної тра-
диції, наші книжники поринають у книжні 
джерела – звичайно не свійські, вони за-
тратилися серед хуртовин – по більшій 
часті з чужими ідеями і тенденціями, – та 
підсвідомо стають на службу чужій спра-
ві. І так, вони, базуючись на чисто книж-
ній термінології, що її витворила грецька 
ментальність, коли треба було патріархам 
усправедливити існування двох окремих 
митрополій на Русі (Володимира н. Кл. і 
Галича) і вони (патріархи) надали назву 
«Малої Руси» (μικζά Ρωσσία) для властивої 
митрополії, цебто Галича, назву «Великої 
Руси» (μεγάλη Ρωσσία) – для колонії, цебто 
Володимира, – отже, базуючися на цій чу-
жій книжній термінології, наші книжники 
витворили ідею «малої» і «великої» Русі, 
яку спритно підхопили великими названі 
наші північні сусіди, запрягли її у віз своєї 
всеруської політично-державної концеп-
ції, [вже вспіли її витворити] і по сьогодні 
жонглюють нею перед цілим світом і пе-
ред нами, нащадками цих книжників.

XVII–XVIII ст. історії України окреслю-
ється звичайно часами Козацької держави. 

Заки розглянемо ближче значення цієї дер-
жави для розвитку української державної 
ідеї, а разом з цим для з’ясування впливу її 
на свідому формацію українського націо-
нального організму, з’ясуймо собі, звідкіля 
взялася і що, властиво, собою являла укра-
їнська козаччина.

Зорганізування хижого напівкочовни-
чого Кримського ханату, що, скріпивши 
свої позиції зайняттям становища васа-
ла нової европейської потуги – Осман-
ської імперії, – увійшов у систему ворогів 
Польсько-Литовської держави та нещадно 
пустошив далекі від центру цієї держави 
і спроможності її ними дійсно правити чи 
їх боронити українські землі, як і перехід 
українських земель по Люблинській унії в 
склад Польщі, яка, добувши доступ до Бал-
тики, рішила використати блага родючого 
і, властиво, – на її думку, – безпанського 
дикого українського степу та почала по-
силену колонізацію, а разом з тим закрі-
пачення досі вільного населення тих про-
сторів, довели до того, що добичниство 
чи інше ухідництво, це відвічне побутове 
явище українських степів (згадати б «по-
ршан» часів Володимира Великого, «ку-
рян» – «Слова о полку Ігоревім», «брод-
ників», «берладників» чи інших «вигонців 
галицьких» наших літописів), явище, що 
повстало на тлі боротьби осілого хлібо-
робського населення з кочевиками, почало 
в XVI ст. приймати організовані форми і 
як «запорожське», чи «низове», військо, як 
суспільна козацька верства виступило на 
дієву арену на переломі XVI до XVII ст.

Козаччина України – як і інша (назва 
«козак» тюркська) – з початку це органі-
зація здобичників, хоч з перевагою укра-
їнського елементу, але не маюча виразної 
національної закраски. Терен її діяння – 
пограничні «замки»: Канів, Браслав, Чер-
каси, Київ, врешті Дніпрові пороги. Вона 
неодноцільна. Коли поминемо всякі при-
падкові добичницько-ухідницькі елемен-
ти, що промишляли на свою руку та прози-
вали себе козаками, то козаччина України 
розподілялася на дві основні групи.

Перша – це «замкова козаччина», чи, як 
опісля звалася, «городова», «реєстрова», –                                              



Східний світ №1 2009166

Спадщина

рух соціального характеру, викликаний 
потребою оборони кордонів і земель перед 
кочовиками, що, витворивши ілюзію сво-
їх особливих вольностей у зв’язку з її де-
якими іммунітетами, які дістала як окре-
ма військова формація за поміч Польщі в 
її війнах (проти Татарів, Турків, Шведів, 
Москалів), почала цілу низку повстань в 
обороні цих вольностей.

Друга – це «Військо Запорожське», 
душа, резервуар, а заразом і школа цієї 
першої козаччини, яка, зорганізувавшись 
на принципах воєнного ордену на своїх 
Січах, витворила в себе – користуючись 
цілковитою свободою на теренах, де ніяка 
влада не сягала, – ідеологію кондотієрства, 
цебто служби тому володареві, хто їх най-
ме. Відносини поміж обома козаччинами 
бували різні, доходило до розриву і ство-
рення двох окремих організацій зі своїми 
окремими «старшими», чи, як їх часом 
врочисто називали, «гетьманами». Та пе-
ревага була на стороні Запорожжя (воно 
і всій українській козаччині надало назву 
«Війська Запорожського»). Значення Запо-
рожжя скріплялося його незалежним ста-
новищем, а це давало змогу азилю козаць-
ким масам, яких витворили часті війни 
Польщі і яким після закінчення кожної ві-
йни загрожувала декозакізація, рівнознач-
на з поверненням у кріпацтво; бо рамки 
реєстру були дуже обмежені.

Питанням дня для української козаччи-
ни були ще походи на татарсько-турецькі 
землі, зокрема морські, та вмішування в 
молдавсько-волоські інтриги, що давали їй 
змогу виладувати надмір енергії та запев-
нювати добичу. Одначе такі екскурсії ко-
заків були звичайно спричинниками пору-
шення польсько-турецької згоди і стягали 
на себе карні експедиції польської влади.

Націоналізація української козаччини, 
цебто зв’язання її з інтересами населення 
українських земель відбулося тільки зго-
дом. Прикладом цієї націоналізації – впи-
сання в члени Київського Богоявленського 
братства гетьмана Петра Конашевича Са-
гайдачного з усім Військом Запорожським 
та щораз частіше вмішування Війська За-
порожського, дотепер у справах віри ін-

диферентного, до боротьби «зацного» на-
роду руського за свою віру з польськими 
католицькими кругами. Вершком заслуги 
козаків на цьому полі була віднова україн-
ської православної єрархії, цебто револю-
ційне, під охороною козаків, поставлен-
ня патріархом Феофаном митрополита і 
п’ятьох єпископів. Церковні круги оціни-
ли вартість свого нового союзника та поча-
ли в козаках бачити не тільки защитників 
руської віри, але прямих нащадків княжої 
Русі. Коли новопоставленим владикам за-
кинули польські круги агітацію серед ко-
заків, вони у своєму меморіялі заявили: 
«Се ж бо (козаки) те племя славного на-
роду руського, з насіння яфетового, що 
воювало грецьке цісарство морем Чорним 
і сухопуттю. Се з того покоління військо, 
що за Олега монарха руського своїх моно-
ксілях по морю й по землі плавало і Кон-
стантинополь штурмувало. Се ж вони за 
Володимира святого монарха руського во-
ювали Грецію, Македонію, Ілірик. Се ж їх 
предки разом з Володимиром хрестилися, 
віру христіянську від Константинополь-
ської церкви приймали і по сей день в сій 
вірі родяться, хрестяться і живуть». І їх не 
треба було, на думку владик, аж агітувати; 
їх прямо дух святий натхнув до виступу в 
обороні святої віри [36, 42]. Отже, козач-
чина дістає від тих книжно-релігійних кіл 
галерею предків, дістає своєрідну теоре-
тичну підставу, яку пізніше вже козацькі 
літописці поширять на Козарів, «древней-
шаго рода скифска, идущаго отъ племени 
перваго Афетового сына Гомера» (Грабян-
ка, 1710), чи на інших мешканців Казахії –            
Костянтина Порфірородного. Ці міркуван-
ня, хоч створені ad hoc i ex post, могли б 
– якщо б були ясніші – відіграти чималу 
роль у витворенні українського державно-
політичного світогляду, але, на жаль, наші 
вчені і духовні круги не уявляли собі ясно 
ідеї окремішності Козако-руської, чи Ма-
лоросійської, нації. Не витворили вони в 
себе і не передали в козаччину віри в те, 
що вони (козацька нація) як самостійний 
політичний чинник може і мусить відігра-
ти окрему роль. Противно, своїми книж-
ними генеалогічно-релігійними ідеями 
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Малої і Великої Росії заплутували ясність 
політичної думки. І так, коли по віднов-
ленні православної єрархії та взагалі по 
відродженні релігійно-культурного життя 
кружок митрополита Йова Борецького по-
чав творити свою політичну орієнтацію, 
концепцію союзу православних володарів, 
офіційно проти Османської імперії, а в дій-
сності проти Польщі і католицького світу, 
то підставою її не була козацька сила, за-
вдяки якій ця православна єрархія була від-
новлена, а більш ефективніша висока рука 
московського православного царя, госуда-
ря всея Руси. В своєму листі до царя ігумен 
Ісая Копинський (1622) стверджує, що «не 
имамы къ кому прибегнути: царей и кня-
зей и боляръ благочестивыхъ не имамы –                                                                                  
все отступницы отъ благочестивые веры 
нашей: едины Ляхи, вторыи унеяты, тре-
тиї сынове єретичестиї» [37, 43]. А сам 
митрополит Йов вислав вже посольство 
в Москву на чолі з луцьким владикою Бо-
рисковичем, в якому недвозначно пропо-
нує піддати Україну під московську зверх-
ність. В акті про це цікаве посольство 
читаємо таке. Єпископ Ісакій Борискович 
«билъ челомъ, чтоб его челобите до госу-
даря и до святейшаго патріярха донесли, –                                   
что у них та мысль крепка, что они все 
государской милости ради и под государ-
скою рукою быть хотять, и о томъ совето-
ват меж собою будут, а ныне боятця того, 
любо на них Поляки наступят вскоре и им 
кроме государевой милости негде детца: 
все в то время – митрополит и епископи и 
войско запорожское – прибегнутъ ко госу-
дарской милости и поедут на государское 
имя и государю бы ихъ пожаловалъ, отри-
нуть не велелъ, а им кроме государя детца 
негде» [38, 43].

Серед таких обставин не з’ясування 
українськими провідними кругами свого 
світогляду мало місце повстання Богдана 
Хмельницького. Успіхи цього повстання, 
піднятого, як і попередні козацькі повстан-
ня, головно з соціальними, а не політични-
ми цілями, і нові виднокруги, які розгорта-
лися перед побідним козацьким військом, 
рішуче заскочили самого гетьмана. Овації 
«всього Київа» на чолі з єрусалимським 

патріархом Паїсієм, київським митропо-
литом Косовим в супроводі численного 
духовенства всієї Академії, великого почо-
ту, возвеличання Хмельницького «Мойсе-
єм спасителем, збавителем і свободителем 
народу руського з неволі ляцької, Богом 
даним – тому й Богданом названим» [39, 
43], довгі конференції Хмельницького з 
Київськими кругами, зокрема з патріархом 
Паїсієм, який, поблагословивши Богда-
на на боротьбу з ляхами, заохочував його 
до рішучого розриву з Польщею та пред-
ставляв йому плани ліги православних во-
лодарів, – довели до великої внутрішньої 
переміни гетьмана. «Я вже доказав, чого 
не думав зразу, і докажу далі, що задумав. 
Вибю з ляцької неволі нарід руський весь! 
Перше я за свою шкоду і кривду воював – 
тепер буду воювати за нашу православну 
віру!» – заявляє гетьман Киселеві [40, 43].

Розрив з Польщею наступив, настала 
нова доба історії України. Почалося тво-
рення нового організму, який звичайно 
окреслюється ім’ям Козацької держави 
XVII–XVIII ст.

Хмельниччина захопила сливе всі вер-
стви населення України, які, хоч згідно 
боролися проти Польщі, по закінченні бо-
ротьби виявили розбіжність поглядів, зо-
крема на справу державного будівництва 
в Україні. Основних повстало дві ідеї –                          
шляхетська ідея «руського князівства», 
що нав’язувала до старих княжих часів і 
виявляла зародки державної думки, і ко-
зацька, кондотієрська ідея «Війська Запо-
рожського». Обидві ці ідеї були собі супе-
речні [41, 43]. Спочатку держава Богдана 
Хмельницького мала характер диктатури 
козацтва, і ідея «Війська Запорожського» 
стала за офіційну формулу цієї держави. 
Та примітивна військово-запорожська сис-
тема володіння, якої рамки ніяк вже не вмі-
щали ширшої державної концепції, заста-
вила гетьмана поробити значні поправки в 
цій системі, що позначилися посиленням 
влади гетьмана (залишення скликувати 
Генеральну Раду, присвоєння гетьманом 
права назначати полковників і т.д.), його 
династичними комбінаціями (молдавська 
сватьба Тиміша) та пробою встановити ді-
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дичне гетьманство [42, 43]. Так само про-
цес економічного зближення козацької 
старшини і української шляхти, заверше-
ний реституцією шляхетського землеволо-
діння і визначною участю видніших пред-
ставників шляхти в Чигиринськім уряді, 
спричинився до спроб компромісу ідеї 
«князівства руського» з ідеєю «Війська За-
порожського». Так зв. шведські проекти 
1655–1656 рр. створюють формулу Запо-
рожського князівства «волного и удельна-
го стата подъ обороною і голдемъ королей 
и государствъ свейскихъ и полскихъ». Во-
лодар цієї держави мав добути титул князя 
Київського та Чернігівського й Гетьмана 
Війська Запорожського, на правах курфір-
ста бранденбурського і герцога Курлянд-
ського [43, 43]. Та остаточно цієї першо-
рядної справи гетьман не вирішив, за бра-
ком ясних державних традицій і за браком 
рішучості окреслити своє становище як 
володаря. Хоч, було, часами стверджував, 
що «правда то, що я лихий, малий чоло-
вік, але мені то Бог дав, що я єсьм єдинов-
ладцем і самодержцем руським» [44, 43], 
не рішився зорганізувати «монархії русь-
кої» (як про це тривожно розповідали собі 
польські круги) [45, 43], не устійнив назви 
своїй державі, не устійнив титулу волода-
ря цієї держави та не з’ясував політично-
державних завдань своєму творові [46, 
43]. Класичні слова Хмельницького на Пе-
реяславській раді «не можна нам більше 
жити без царя» найкраще доказують, якою 
далекою була йому ідея творити самостій-
ну державу.

Державною формою осталася нада-
лі і кондотієрська ідея «гетьмана (воло-
даря імярек) Війська Запорожського». 
Політично-державними гаслами осталися 
гасла боротьби за православну віру. На-
скільки вони вже не доростали до завдань 
дня, показала найближча майбутність. Коли 
в ім’я боротьби за визволення з-під Поль-
щі руських земель Богдан Хмельницький 
піддався під протекторат православного 
восточного московського царя, цар радо 
взявся визволяти ці землі, але не на те, 
щоби наділити гетьмана «державою боль-
шою, чим вона була за королів польських 

і своїх князів руських», яку думав гетьман 
і його дипломати, але на те, щоб самому 
собі «государю всея Руси» ці землі діста-
ти, щоб доконати об’єднання Малоросії з 
Великоросією, яке, впрочім, ідеологічно і 
так київські круги – як ми вище бачили –                                                                               
підготовили. І цар Олексій Михайлович 
заміняє свій неконкретний титул «госуда-
ря всея Руси» на реальний титул «всея ве-
ликія и малыя и белыя Росіи самодержця», 
«самодержця московскаго, кіевскаго... ве-
ликаго князя, смоленскаго, волынскаго, 
подольскаго, витебскаго, мстиславскаго»    
і т.д. [47, 43].

Ця наявна крадіж титулів, що в тодіш-
ньому розумінні була рівнозначна з кра-
діжкою прав на землі, названі в титулах, 
звернула на себе увагу тодішнього полі-
тичного світу. Шведські дипломати пере-
стерігали гетьмана перед наслідками цієї 
крадіжі, але безуспішно [48, 43].

Тим часом цар Олексій Михайлович 
пішов дальше. Коли побачив, «що побіль-
шити московську державу коштом Польщі 
можна далеко легше переговорами і торга-
ми з самими поляками, чим піддержуван-
ням проти них війною хоч і «одновірних», 
але непевних «Черкасів», – скоро забув про 
дані гетьманові обітниці і поспішив заклю-
чити вигідний для себе мир з Польщею у 
Вильні (1656), ігноруючи козаків та їхні 
інтереси [49, 43]. Відтепер справа козаць-
кої держави перестала існувати як міжна-
родна проблема, стала вона внутрішньою 
справою Москви, Польщі, Туреччини, які, 
не питаючися волі мешканців України, 
вирішують справу України згідно зі свої-
ми інтересами, ділять територію України 
поміж себе на Правобічну і Лівобічну, на-
ставляють кожен на своїй Україні свого 
ставленника гетьмана, поки не доведуть 
до вигідного їм винищення Правобічної і 
цілковитого піддання Москві Лівобічної 
України.

Зроджені революцією Хмельницького 
ідеї державного будівництва України, ідея 
Князівства Руського, ідея Війська Запо-
рожського та різні варіанти тих ідей про-
довжують боротися і тепер в обставинах 
чужого впливу в Україні. Боротьба подвій-
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на: з одної сторони – боротьба кругів одної 
ідеї в ім’я визволення України від чужого 
панування, з другої сторони – використан-
ня загроженим сусідом кругів противної 
ідеї для поборення цієї небезпеки.

Рішуче перемогла ідея Руського Кня-
зівства за шляхетської гегемонії Вигов-
ського, в його Великім Князівстві Руськім, 
федеративній частині троєдиної Польсько-
Литовсько-Руської Річипосполитої. Одна-
че при несприятливих міжнародних об-
ставинах ця ідея не запанувала. Виникла 
горожанська війна, в якій, добувши собі 
підтримку Москви, перемогла козацька 
ідея Війська Запорожського.

В часах Руїни завмирає ідея Русько-
го Князівства у зв’язку з винищенням 
її носіїв – шляхти чернею. Поворот до 
кримсько-турецької орієнтації Дорошенка 
націхований теж цілковитою перевагою 
ідеї Війська Запорожського. Правда, ця 
орієнтація відновить опісля колись шля-
хетську ідею Руського Князівства, але 
тільки по формі. І ця ідея, позбавлена своєї 
соціальної бази, стане мандрівною ідеєю, 
знаряддям турецько-татарської політи-
ки. Вона яскраво засвідчена в організації 
«Князівства Малої Росії і України» Юра-
севі Хмельниченкові. Пробу формально-
го полагодження обох ідей в татарській 
редакції бачимо в «Княжестві (Государ-
стві) Малоросійськім» чи «Княжестві 
(выделним) Кыевским і Черниговским со 
всемъ Войском Запорожскимъ і народомъ 
Малороссійскимъ» договору Петра Іва-
ненка (Петрика) з Кримом (1692) [50, 43].

Відродження шляхетсько-старшинської 
верстви за Самойловича довело до від-
новлення ідеї Князівства Руського в часах 
гетьманування Мазепи.

Вона проявляється в «пунктах» Коцєла-
Миклашевського (1703), які націховані іде-
ями Гадяцької Унії (Волность украинская 
будет таковая, какова Речь Посполитая Ко-
ронная і Литовская, и таковая ж будет Речь 
Посполитая третия Украинская» – 6-та 
точка цих «пунктів») [51, 43], в зацікавлен-
ні самого Мазепи, генеральної старшини 
та полковників пактами «Комиссіи Гадяц-
кое» в 1707 р., врешті, у статтях шведсько-

українського договору 1708 р.
Полтавський погром зруйнував ідею 

Князівства Руського. Орликова бендер-
ська конституція 1710 р., договір з Карлом 
ХІІ та договір з Кримом 1711 р. ствердили 
остаточну перемогу ідеї Війська Запорож-
ського в еміграційних кругах. Так само, 
підперта Москвою, ця ідея – правда, вже 
з іншим змістом – перемогла в Україні, де, 
до речі, репресії Петра І довели до занику 
всякої самостійної політичної думки. По-
встала там політична ідея «Малороссіи», 
автономної частини Всеросійської імпе-
рії. Представники цієї ідеї, хоч і дорожили 
своїми правами та автономією, ясної своєї 
політичної концепції не мали і годили свій 
локальний патріотизм із загальноросій-
ським.

Так-то ідея козацької державності не 
була дефінітивно сформульована. Коли до 
цього моменту додати нерозв’язання со-
ціального питання козацькою державою –                          
стане нам ясно, чому козацька державність 
показалася по суті нетривка і не надто 
популярна. Приступлення шляхетського 
стану до революції Б. Хмельницького і 
гегемонія козацької верстви в новій дер-
жаві у своїй еволюції допровадили не до 
здійснення мрій мас, свободи, окозаччен-
ня, але до повстання автономної держави –                  
Гетьманщини, яка поволі стала копією 
польської Річипосполитої. Козацька стар-
шина стала магнатами-землевласниками, а 
народ, що повстав з ідеєю свободи, виграв 
тільки це, що польських панів замінили 
своїми. Не диво, що народ, чернь, попадає 
в сіти протигетьманської і протистаршин-
ської агітації і стає послушним знаряддям 
московських провокаторів (прим. в часах 
повстання Мазепи) і творить легенду про 
доброго православного царя та злих панів, 
козацьку старшину з гетьманами. За свого 
легального володаря уважає не гетьманів, 
а московського царя. «На зміну вірности 
польським королям прийшла відданість 
Романовим» [52, 43].

Не витворення ясного політичного сві-
тогляду правлячих верств козацької дер-
жави, духовенства та козацької старшини 
довели до їх денаціоналізації. Ідеологічно 
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звихнене, запутане в Русях наше духо-
венство, заманене реальною силою царя 
«государя великыя и малыя Росіи», стає 
творцем нової російської культури. Нема-
юча ясної політичної концепції старшина 
за ідеал свого поступування уважає за-
безпечення своїх маєтностей, і то вже не 
тільки у гетьмана, а в першу чергу у вищої 
інстанції, у царя. А коли зі скасуванням 
гетьманату проби відновити Гетьманщину 
не вдалися, старшина переходить на мало-
російське дворянство, стає на службу Ро-
сійської імперії, заховуючи лише деякий 
локальний сентимент до своєї Малоросій-
ської ближчої батьківщини та її минулого.

Коли оцінювати значення козацької 
держави для розвитку української держав-
ної ідеї, а разом з цим вплив її на свідоме 
формування української нації, то доведеть-
ся ствердити, що безпосередньо козацька 
держава мало причинилася до з’ясування і 
вирішення названих проблем. Зате велике, 
дотепер ще ніколи не пережите порушення 
мас, яке вона викликала, спричинило вели-
ке «піднесення самопочуття індивідуально-
го і колективного», яким маси жили віками. 
І це піднесення, діставши теоретичне об-
ґрунтування, довело згодом до заіснування 
свідомої української нації [53, 43].

Козацька держава була останньою про-
бою створити державу українськими сила-
ми на українських землях аж до 1917 р.

Коли приглянутися всім цим місце-
вим державним творам українських зе-
мель, цебто окремим землям-князівствам 
т.зв. Київської держави, Галицько-Воло-
димирській державі Regnum (Ducatus) 
Russie, Козацькій державі «Війська Запо-
рожського», то побачимо, що поміж ними 
заходить багато спільних ціх.

Кожна з них обіймала лише частину 
української території, отже, не мала все-
українського характеру.

Кожна з них була твором в основному 
одної верстви, отже, не мала всенаціональ-
ного характеру.

Кожна з цих держав не витворила ясної 
політичної ідеології, отже, не могла бути 
притягаючим чинником для чужих, не мо-
гла оставити ясних традицій чи ірреден-

тичних змагань для своїх.
Всі ці держави зв’язані з поняттям 

«Русі» в такій чи іншій редакції. При тому 
у всіх цих державах поняття «Русі» не ді-
йшло до політично-державного розуміння 
цього поняття, а осталося в сфері геогра-
фічній, релігійній, мовній, династичній, 
культурній чи племінній.

У своїй сумі існування всіх цих держав 
українських земель довело до витворення 
«Русі», зовнішньої поволоки цих держав, 
своєрідної культурно-релігійної сфери, 
не маючи жодної політично-ідеологічної 
бази, з першою політичною катастрофою 
даної своєї держави «емігрує» поза межі 
української племінної спільноти до пере-
можного чужого політичного центру та 
віддає йому свої сили.

У своїй сумі це доводить до заіснуван-
ня парадоксального – здавалось би – яви-
ща: на Русі не стало Русі. Після існування 
на українських землях кількох руських 
держав не остало там жодного сліду Русі, 
національна чи хоч би племінна назва 
«Русин» там не збереглася. (Залишення 
племінної назви «русин» на ЗУ викликане 
специфічними місцевими обставинами, 
про які нижче).

У своїй сумі це доводить до того, що 
населення українських земель, пробудив-
шися до державно-політичної діяльності, 
не зв’язує себе з якою там не було б Руссю, 
а творить нову політично-державну ідею, 
ідею України.

Отже, всі ці держави українських зе-
мель безпосередньо на розвиток україн-
ської державно-політичної ідеї, а разом з 
цим на формування свідомої української 
нації не виплинули.

Коли родиться українська політично-
державна ідея?

Насамперед кілька слів про саму назву 
«Україна».

Слово «Україна» в старих українських 
пам’ятках, як Київський та Галицько-
Волинський літописи, уживається в загаль-
нім значенні пограничної землі. В XVI ст.                               
назва «Україна» спеціалізується для Се-
реднього Подніпров’я і з часом стає не 
тільки технічним виразом, але і власним 
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іменем для осередно-полудневих україн-
ських земель, для Середнього Подніпров’я 
і Середнього Побожжя [54, 43].

І в XVII ст. мешканців цієї території 
називають українцями. Відомий Мелетій 
Смотрицький у своїй «Verificacii» вичис-
ляє такі руські племена польської держави: 
Волинці, Підгіряни, Підлясці, Поліщуки, 
Подільці, Нижовці, Українці, Біло Руси, 
Чорно Руси і т.д. [55, 43].

Тому що Середнє Подніпров’я – Україна 
стала згодом центром української козаччи-
ни, цю козаччину почали звати українною 
чи українською у відрізненні від донської 
чи іншої козаччини.

Назва Україна згодом і зрослася з укра-
їнськими козаками. Вони почали звати 
Україну своєю «маткою», «отчизною», а 
деякі гетьмани, а навіть полковники Вій-
ська Запорожського починають титулува-
ти себе «опікунами всієї України» («Карп 
Павлович Скидан, полковник війська 
й.кор.мил. Запорозького, старший на всій 
Україні і на Задніпровю», «Карп Скидан, 
полковник і опікун всеї України, війська 
й.к.м. Запорозького... 1637») [56, 44].

Плутанина, що її ввели книжні круги із 
назвами Росія, Малоросія і т.д., довела до 
того, що гетьмани Війська Запорожського 
хоч уважають себе гетьманами України, 
то себе і свій народ не мають за українців, 
а прямо за росіян чи малоросів. «Для об-
щаго добра матки моей отчизны бедной 
Украины, всего войска Запорожскаго и на-
роду Малороссійского» – ось програма ді-
яльності кращих гетьманів (Мазепа).

В міру поширення козаччини і козаць-
кого руху поширилося поняття України 
на всі ці землі, обняті козацьким рухом. 
«Ukraina Terra Cozacorum» західних авто-
рів – це не сама назва землі, але і окрес-
лення відношення землі до народу, що її 
замешкував. Таке розуміння України про-
дісталося і в маси. Народні маси, ідеалі-
зуючи боротьбу Богдана Хмельницького 
з польськими панами, жили тугою за цією 
Україною, країною козацької свободи, зо-
крема в тяжкі роки своєї соціальної неволі, 
та зв’язували з нею свою надію.

Упадок Гетьманщини зродив серед де-

яких освічених її кругів тугу за цією «Ма-
лоросійською» державою, що проявлялася 
в цілій низці «Описаній» чи літописних 
праць. І хоча деякі з цих писань надхнені 
місцевим «руським» чи «малоросійським» 
патріотизмом, одначе не ставлять вони 
жодних політично-державних завдань.

Синтезою цієї малоросійської чи русь-
кої книжної мудрості про наші землі (яку 
репрезентувала славна «Исторія Русовъ 
или Малой Россіи» і цього народного розу-
міння України та геніальним розвиненням 
їх і оформленням в політично-державну 
концепцію являється «Кобзар» пророка 
України Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко вперше поставив ясно 
проблему українства, і то в цілій її величи-
ні. Він, власне, сірій, безіменній, підкрес-
люю – безіменній, бо кількоіменність хіба 
доказ безіменності, етнографічній масі 
надав одне, всім спільне ймення – Укра-
їнці. Зв’язав їх спільним ідеалом, і то вже 
не ідеалом кондотієрства, але політичним 
ідеалом вільної, незалежної України. Ви-
казав, що ворогом українства є не тільки 
католицька Польща у минулому, але на те-
пер чи не більшим одновірна, православна 
Росія. Дав, врешті, Шевченко своїм духо-
вим дітям «свій Заповіт», що зобов’язував 
до боротьби за самостійність України:

...вставайте,
Кайдани порвіте
Та вражою злою кров’ю
Волю окропіте! –

ось чого вимагає Шевченко від своїх ді-
тей. Таких слів до «Кобзаря» Шевченка в 
Україні ще не чували. Тим-то сміло може-
мо сказати, що «Кобзар» Шевченка – це 
народини свідомої української державно-
політичної думки. Тим-то сміло можемо 
ствердити, що свідома формація україн-
ської нації датується, власне, від появи 
«Кобзаря». Не будь «Кобзаря» – населення 
українських земель надалі б остало масою 
без імення, масою, що – як каже не хто 
інший, а сам Костомаров у своїх «двухъ-
русскихъ народностяхъ» – хоч мала ба-
гато «народнихъ названій», то «правду 
сказать, ни одного не было вполне удо-
влетворительнаго, можетъ быть потому, 
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что сознаніе своенародности не вполне 
выработалось. Въ XVII веке являлись назва-
нія: Украина, Малороссія, Гетманщина, –                                                                                                  
названия эти невольно сделались теперь 
архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни тре-
тье не обнимало сферы всего народа, а 
означало только местныя и временныя яв-
ленія его исторіи. Выдуманное въ послед-
нее время названіе Южноруссовъ остается 
пока книжнымъ, если не навсегда оста-
нется такимъ, потому-что, даже по своему 
сложному виду, как-то неусвоительно для 
обыденной речи...» [57, 44].

Українська політично-державна ідея 
вже кинута; та вона поки що в сфері теорії. 
В життя переводиться тільки згодом.

Як ми вже вище подали, по упадку 
Гетьманщини українська козацька старши-
на зуміла знайти собі modus vivendі в но-
вих обставинах: стала «малороссійскимъ 
дворянствомъ», отже, одним з правлячих 
класів Російської імперії і перейшла на 
всеросійську політичну рацію, заховуючи 
сентимент до деяких особливостей мало-
російського побуту та старовинностей. 
Інші верстви «старой Малороссіи» (зо-
крема міщанство), бувши другорядними 
горожанами козацької держави, ще скорі-
ше переключилися на російську державну 
орієнтацію.

Західні ідеї французької революції, со-
ціалізм, романтизм, по-специфічному при-
йняв цей особливий народ. Залежно від від-
ваги і темпераменту своїх носіїв повстали 
дві течії: Українофільство і демократично-
соціалістичні рухи.

Українофільство (теж назва!), зроджене 
романтично-всеслов’янським рухом, була 
течія, що цуралася всякої політики в ім’я 
культурно-просвітньої праці серед народу.

Демократично-соціалістичні рухи в 
Україні цуралися знову всякої національ-
ної одежі в ім’я всесвітніх чи принайменше 
всеросійських ідеалів. Бо ж чи час – на їх 
думку – було займатися дрібницями, коли 
всесвітньої ваги проблеми вирішувалися? 
Такий стан в осередніх і східних україн-
ських землях протривав усе ХІХ ст. [58, 
44]. Не тільки політична діяльність Шев-
ченка і його друзів (Кирило-Методіївське 

братство), що, до речі, була ще дуже при-
мітивна та потопала у всеслов’янських 
гаслах, але і самі політично зрілі твори 
Шевченка не змінили стану справи.

Українофіли по-своєму толкували Шев-
ченкового «Кобзаря». Боючися царських ре-
пресій, закривали вони політично-державні 
гасла «Кобзаря», зокрема відношення його 
до Росії. З борця-революціонера, з апосто-
ла нової віри – зробили вони з Шевченка, 
ці Костомарови, Куліші і т.д., у своїй кри-
тиці лояльного апостола міжнароднього 
братства, невинного соловейка романтич-
ного минулого України чи співця кріпаць-
кої долі.

Що знову торкається демократів-ре-
волюціонерів, то вони не понижували себе 
до того, щоби займатися якоюсь провінціо-
нальною книгою та її реакційними гаслами. 
Серед таких обставин виникла діяльність 
Михайла Драгоманова. Можна по-різному 
підходити до постаті Драгоманова і його 
діяльності, але незаперечні є такі істини:

1) Драгоманов уперше переводить в 
практику Шевченкові ідеї, спрямувавши 
український рух на політичні рейки. Він 
на кожнім кроці доказує, що всяке укра-
їнство, яке цурається політики, і всякий 
політичний рух в Україні, що цурається 
українства, – явища шкідливі.

2) Драгоманов остаточно науково і 
практично вирішує питання назви укра-
їнської території і національного ймення 
мешканців українських земель. У своєму 
програмовому вступі до 3 тому женевської 
«Громади» пише він таке: «Україною ми 
зовемо всю країну від верху ріки Тиси на 
захід до ріки Дону і Кубані на схід, від На-
рева на півночі до Чорного моря на півдні, 
себто усю землю, де нарід говорить укра-
їнською мовою».

3) Драгоманов стає першим амбасадо-
ром українських справ за кордоном, інфор-
муючи його своїми переконливими видан-
нями про цю нову появу на арені історії –                                                            
українство.

Та Драгоманов генієм, що випереджає 
свою епоху, не був. Він, при всій своїй ви-
їмковості, був тільки сином свого часу. Ідеї 
соціалізму не могли не найти свого від-
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дзеркалення в його ментальності. Отже, 
під їх впливом Драгоманов, впровадив-
ши українську справу у сферу політики, 
не з’ясував виразно справи державності 
України. Його автономна Україна така не-
виразна, що соц.-демократичні діячі укра-
їнських земель могли надалі прикривати 
свою незаінтересованність Україною фі-
говим листком загальних всеросійських 
концепцій і ім’я самого Драгоманова вико-
ристовувати для своїх цілей, як свого «об-
щеруського обласника».

Доведена Драгомановим до половини 
дороги українська політично-державна 
думка не могла бути доповнена і виправ-
лена на осередньо-східних українських 
землях. Бо справа стала на тому, що не 
тільки революціонери-демократи, але і 
український рух, виведений Драгомано-
вим на політичну площину та оставлений 
на половині дороги, жили у всьому все-
російськими проблемами. І як Декабрис-
ти, Народовольці чи, врешті, більшовики, 
так і всякі українські соц.-демократи були 
тільки територіальною частиною одної 
всеросійської революційної організації.

І такий стан назагал не змінився і до 
1917 р. Проблиски серед темряви, якими 
були «братерство Тарасівців», Ів. Липи у 
Полтаві (1891), РУП Міхновського в Хар-
кові (1900), кружок В. Липинського, оста-
лися тільки проблисками.

Коли ще додати, що український рух і 
соц.-демократичний рух в Україні були го-
ловно справою – перший інтелігенції, дру-
гий чужого, зденаціоналізованого робітни-
цтва, а селянство, основне гро населення 
українських земель (осередніх і східних), 
визволене тільки актом 1861 р. з кріпа-
цтва, почало щойно входити на шлях при-
мітивної громадської думки, яка, до речі, 
була затуманена міфом про доброго «царя-
батюшку», що визволив їх із-під панської 
неволі, та націхована вдячністю і безогляд-
ною лояльністю супроти уряду цього царя, 
отже, селянства не можна було втягати у 
сферу своїх впливів обом цим рухам, що в 
обставинах царського деспотизму були во-
рожі державі і як такі вимагали конспірації 
та деякого вироблення (відверта політична 

робота була можлива тільки після першої 
російської революції 1905–1906 рр., і то 
лише до 1914 р.), то стане ясно, чому Ви-
звольні Змагання застали осередні і східні 
землі в ідейній нерозберисі. І хоч, соціалі-
зуючи провідників української революції, 
обставини заставили проголосити акти з 
22/1, 1918 і 1919 рр. – то вони для політич-
но невиробленого українського населення 
були незрозумілі і червоній Москві дуже 
легко вдалося, кинувши приманливі со-
ціальні гасла, відвернути українське насе-
лення від справи творити свою Українську 
державу.

Настрій мас осередніх і східних зе-
мель часів Визвольних Змагань знаменито 
з’ясовують от сих кілька рядків, вибраних 
із «Гуцульського Куреня» Олеся Бабія, 
краще і пластичніше за грубезні томи спе-
ціальних монографій:

Стоять на чатах немовлята,
На конях дід старий, бабуня.
Із крісами в лісах дівчата,
І арсеналом кожня клуня.
Сюди піди, туди погляньте –
Скрізь бунтарі та протестанти.
І де твоя стопа лиш стане –
Полковники та отамани.
І Господь тут не розслідить,
Хто в них герой, а хто бандит.
Хто з осени царям служив,
Той в зиму вже буржуїв бив.
На весну меди пив з Ляхом,
А в літі був большевиком.
Потім із сіроманцями
Побрів у ліс з повстанцями
І б’є вже тих, кому служив,
І служить тим, кого все бив.
------------------------------------
І журяться дядьки-свати:
«Чорт його зна, із ким іти?» [59, 44]

Українська державно-політична думка 
найшла своє доповнення і виправлення в 
Галичині. У Галичині створено українське 
кредо – що дало можність об’єднувати всі 
шари населення українських земель, не 
раз повні таких чи інших суперечностей, 
під один спільний інтелектуальний зна-
менник, в Українську Націю [60, 44].
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Знайшовши у рамках польської держа-
ви політично невироблені поодинокі класи 
українського населення Галичини, в міру 
відчуття ними хосенності своїх класових 
інтересів у їх злиттю з відповідними поль-
ськими класами, сполонізувалися, даючи 
типових gente Ruthenus – natione Polonus-ів,                                                                                        
цебто поляків, яких задля їх племінного по-
ходження і окремого обряду «чистокровні 
поляки» – по давній історичній привичці – 
називали «Rusinami» (доводилося одним з 
одними бути сусідами ще в часи існування 
Regnum Russie).

Упадок Польщі, прихід Австрії до Га-
личини, відкриття Австрією рутенського 
народу в Галичині і старання австрійських 
урядових кругів зробити з цих рутенців 
противагу непокірливим полякам викли-
кали переворот у духовому житті цього 
загумінка. Завдяки школам, як «Studium 
Ruthenum» у Львові, «Barbareum» у Відні, 
постає одинока образована верства – духо-
венство; воно і пробує створити свій світо-
гляд. Не діставши жодних традицій, пред-
ставники цієї верстви блукають у сфері 
шукань, яка, одначе, завершується ідеєю 
покірливого 2,5-міліонного австрійського 
народика «Рутенців», якого гро селяни-
кріпаки вживають руської, хлопської мови, 
а інтелігенція, цебто духовенство увійшло 
вже на щабель вищої культури, панської, 
польської.

Романтизм і західні ідеї прийняло укра-
їнське населення Галичини за посередни-
цтвом поляків. Після короткого періоду 
полонофільства настав у Галичині період 
захоплення етнографією, а це довело до 
зрозуміння істини, що австрійські Рутенці, 
чи Русини, разом із російськими Українця-
ми, чи Малоросами, творять один нарід.

Настав період українофільства і в Га-
личині. Він характеризується спробою 
писати народною мовою («Руська Трій-
ця» з «Русалкою» Маркіяна Шашкеви-
ча) та зацікавленням успіхами літератури 
посередньо-східних українських земель.

Революційна хвиля 1848 р. скріплює 
українофільські настрої, довершує оста-
точного перелому в дотеперішніх ідилліч-
них польсько-руських відносинах Галичи-

ни. Повстає у Львові перша на українських 
землях офіційна політична організація 
«Головна Руська Рада», що у своїй «Ôдозві 
до руського народу» з 2.VI.1848 р. вперше 
зазиває етнографічну масу українських зе-
мель стати народом.

«Мы Русини Галицки належимо до вели-
кого руского народу, котрий однимъ говоритъ 
языкомъ и 15 мілеоновъ выноситъ, зъ котрого 
полтретя мілеона землю Галицку замешкує. 
Той народъ былъ колись самодельний, ров-
нался въ славе найможнейшимъ народамъ 
Европы, малъ свой письменный языкъ, 
свои власнїи оŷставы, своихъ власныхъ 
князевъ; однимъ словомъ: былъ въ добромъ 
бытью, заможнымъ û силнымъ. Черезъ не-
прїязнїи судьбы û рôзни полїтични нащас-
тя розпалъся поволи той великїй народъ 
стратилъ свою самодельность, своихъ 
князевъ и прїйшолъ подъ чуже панованьє. 
Таки нещастя склоныли съ часомъ много 
можныхъ пановъ ôдступити отъ руского 
обряду отецъ своихъ, а съ нимъ выречися 
мовы руской û опустити свой народъ; хоть 
тая змена обрядку народности перемени-
ти не могла, û кровь руска въ жилахъ ихъ 
плинути неперестала... Встаньте! але не 
до звады û незгоды! но двигнемся разомъ, 
щобы пôднести народнôсть нашу... Будьмо 
тымъ, чимъ быти можемъ, û повиннысьмо. 
Будьмо народомъ» [61, 44].

Хоч «Головна Руська Рада» в порівнян-
ні з відповідними революційними органі-
заціями інших народів австрійської держа-
ви була ще дуже примітивним твором, не 
домагалися її провідники, як, прим., поля-
ки відбудови своєї польської держави, і то 
в границях з-перед 1772 р., а що більше, не 
видвигали жодних політичних постулатів 
та стали на позиції вірності цісареві (Ти-
рольці сходу) – все-таки створення її було 
важливою подією, подією, яка розрухала 
вперше по довгім сні українське населен-
ня Галичини та казала йому застановитися 
над питанням, хто вони. «Головна Руська 
Рада» замаркувала окремішність україн-
ського населення Галичини від поляків 
(петиція до цісаря про виділення Сх. Га-
личини з Буковиною в окремий коронний 
край, зрівняння греко-католицького духо-
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венства з латинським, заведення руської 
мови у школах і урядах Галичини), почала 
цю етнографічну масу вводити на шлях 
організованності (перші військові фор-
мації: 1) «Народня Гвардія», 2) «Народ-
ня Самооборона», 3) «баталіон руських 
гірських стрільців» (та культурного від-
родження), перший політичний часопис 
українських земель «Зоря Галицька», пер-
ша організація культурно-наукових діячів 
«Галицько-Руська Матиця», перший «З’їзд 
Руських Вчених». Поле до діяння для «Го-
ловної Руської Ради» відкрилося широке. 
У зв’язку зі знесенням панщини 1848 р. 
народом ставали міліонні маси дотеперіш-
ніх панщизняних кріпаків.

Але зв’язання цього національного 
руху українського населення Галичини 
із назвою «Русь» доводить знову до тих 
наслідків, які та «Русь» принесла україн-
ським землям не раз і не два.

При перших ударах долі (внесення 
Конституції, байдужість мас, що споді-
валися після скасування панщини ще на-
ділу лісів і пасовиськ, попирання Австрі-
єю поляків) «народні провідники» щораз 
більше відмежовуються від народу і, за-
сліплені у своєму аристократизмі, продо-
вжують жити польськими – «панськими» 
звичками, вживати або польської мови, 
або книжно-вченого «языка выщаго сло-
га», цебто якогось тільки їм зрозуміло-
го «язычія», а тим самим знову творять 
«Русь» – культурну сферу, зовнішню по-
волоку. Усю свою діяльність зводять вони 
до так зв. азбучної війни (навіть і по при-
верненні Конституції), а не витворивши 
свого світогляду, попадають під вплив все-
російської об’єдинительної ідеї та устами 
свого провідника Богдана Дідицького про-
голошують національну єдність галицьких 
Русинів з Москалями, творять ідею «одно-
го русскаго народа» від Сяну до Амура 
(«Слово» із 8/VIII, 1866 р.).

Рішуча зміна наступила у 60-х роках, 
коли підросло нове покоління інтелігентної 
молоді, вже не тільки поповичі, але і селян-
ські сини, і коли це нове покоління дістало 
в руки твори Шевченка (вперше із Шев-
ченкових творів у Галичині видано «Сон» 

у Львові 1865 р. заходом Кс. Климковича; 
в р. 1867 вийшло вже двотомове видання 
«Поезій Тараса Шевченка» за редакцією 
Гната Рожанського і Олександра Барвін-
ського). Ідеї Шевченка вполонили цих мо-
лодих (т.зв. «Народовців»). На творах Шев-
ченка починають вони базувати свій світо-
гляд. Зривають із всякими язичіями, пере-
ходять не тільки на фонетичний алфавіт, 
але і на народну мову, приймають – історію 
Козаччини (Козаччини в Галичині не було), 
а разом з нею ім’я України [62, 44].

Не зражаючися невдачами, старше по-
коління вперто протидіяло цим молодим пі-
онерам, невироблене політично селянство 
культурницької роботи ще не сприймало як 
слід і не все попирало починання «народо-
вців» – вони вперто видають свої журнали 
(після провалу одного готують другий), 
писані народною мовою («Вечерниці», 
«Мета», «Нива», «Правда»), до яких допи-
сують вже і придніпрянські діячі, творять 
професійні і культурні установи (віденська 
студентська організація «Січ» – 1867, т-во 
«Просвіта» – 1868, ремісниче т-во «По-
братим» – 1872, студентське львівське т-во 
«Дружний Лихвар» – 1871 і т.д.).

Діяльність «народовців» скріплює на-
плив культурних сил з осередньо-східних 
земель, що після указів 1863/76 рішили 
перенести центр українства у Львів (за-
снування друкарні і т-ва ім. Шевченка 
– 1868). Галицька молодь увійшла у ста-
дію українізації. В кінці 70-х і на початку 
80-х рр. «народовці», що вже становлять 
світську інтелігенцію (учителі, адвока-
ти, лікарі), переходять на політичну ді-
яльність, організують політичну пресу 
(«Батьківщина» – 1879, «Діло» – 1880), 
творять політичну організацію («Народна 
Рада» – 1885). Все-таки ці твори були ще 
досить примітивні, і набралися вони роз-
маху щойно тоді, коли до Галичини про-
дісталися ідеї Драгоманова.

Драгоманов найшов у Галичині талано-
витих учнів, як Іван Франко, Михайло Пав-
лик, Володимир Охримович, Євген Левиць-
кий, Юліян Бачинський, Вячеслав Будзи-
новський і ін., які не тільки провели в діло 
його ідею – демократично-соціалістичні 
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рухи зв’язати з українством, – але випра-
вили і доповнили ці ідеї.

Життя в конституційній державі дало 
змогу галицьким учням Драгоманова пере-
йти політичний вишкіл, навчитися думати 
державницько-політичними категоріями, а 
політична боротьба скріпила й загартува-
ла їх. Зокрема, могли вони виправити на-
ціональне питання і питання державності 
України, живучи в обставинах Австрій-
ської держави, де ці питання дозрівали, 
та маючи до діла з сильним державно-
політичною ідеологією сусідом – поляка-
ми. Тим-то неясна «автономічна» Україна 
Драгоманова заміняється його галицьки-
ми учнями вже самостійною Українською 
державою. Основана 1890 р. І. Франком, 
М. Павликом і др. перша українська полі-
тична партія «Руско-украінска радикальна 
партія» у програмі своїй має самостій-
ну Українську державу. Член укр. соц.-
демокр. партії Юліян Бачинський у своїй 
«Україна irredenta» (1895) [63, 44] дає пер-
ше теоретичне обоснування конечності са-
мостійної Української держави.

Українське кредо сотворено. Укра-
їнська етнографічна маса дістала ясний 
політично-державний світогляд; вона пе-
реходить вже на шлях свідомого форму-
вання нації.

Тепер українська інтелігенція в Гали-
чині, маючи свої конкретні політично-
державні цілі, творить теоретичну базу 
українству (епохальна «Історія України-
Руси» Михайла Грушевського, геополі-
тичні праці Степана Рудницького і т.д.), 
переходить на переломі ХІХ і ХХ ст. на 
офіційну термінологію «Україна», «укра-
їнський», а великий всесторонній, невтом-
ний діяч і геніальний учитель галицької 
області Іван Франко своїми натхненними 
політичними, поетичними та прозовими 
творами виховує покоління української 
інтелігенції, яка всеціло віддається україн-
ській національній справі.

На початку ХХ ст. провід українсько-
го політичного життя в Галичині перейняла 
«Національно-демократична партія». Її по-
літичним гаслом було визволення з-під пану-
вання Росії українських земель та об’єднання 

їх із українськими провінціями Австрії в одну 
цілість під скиптром Габсбургів.

Коли вибухла світова війна, українські 
провідні круги Галичини рішають вико-
ристати її для реалізації тих своїх політич-
них планів і в тій цілі творять першу но-
вочасну українську військову формацію –                                                                           
«Легіон Українських Січових Стрільців» 
(УСС). На такому становищі стали й 
українські емігранти зі східних земель, що 
жили на території Австрії. Вони творять 
«Союз Визволення України», що популя-
ризує українську справу за кордоном і ста-
рається національно освідомити українців, 
полонених із російської армії.

Дальші події показали, що всі макси-
мальні гасла не доросли до важності мо-
менту та до можливої хвилі, і актом 1 лис-
топада 1918 р. встановлено самостійність 
Західних Українських Земель.

Хоч 1 листопада 1918 р. населення Га-
личини і його провід ще не цілком були 
підготовані до самостійності, хоч вони не 
мали ще рішучого і безоглядного почуття 
соборности українських земель (окремо з 
УНР), велика організаційно-політична ро-
бота, яку тут проведено, показала свої по-
зитивні висліди. Створено гордість історії 
України – здисципліновану 200-тисячну 
Українську Галицьку Армію, наладнано 
державний апарат, врешті, кров’ю герой-
ської УГА закріплено міст соборности 
України (славнозвісний клич «через Київ 
на Львів»). Не було тут нерозберихи, як на 
осередньо-східних землях, і упадок дер-
жавності спричинила тільки мілітарна пе-
ревага противника.

Дальша історія Галичини – це остаточне 
закріплення українства і перемінення його 
в моноліт з одним політичним бажанням. 
Кого ще Перший Листопад не пробудив, 
того пробудила польська пацифікація, роз-
рухала УВО, ОУН, а остаточно вполонила 
Карпатська Україна.

І тут виростає нове українське поколін-
ня в Галичині, покоління, виховане бать-
ками, учасниками Визвольних Змагань, 
членами УГА, службовцями Української 
Держави. Воно базує свій світогляд на Ви-
звольній Легенді, і для нього справа укра-
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їнської державності – це самозрозуміла 
життєва конечність. Воно й на зараз ядро 
свідомої української нації, її діяльний фор-
матор.

Я задержався довше при Галичині тому, 
що тут до 1914 р., при догідних конститу-
ційних обставинах, працею кращих укра-
їнців із усіх українських земель створено 
підвалини під українське кредо, а після 
1920 р., теж завдяки відносно сприятли-
вим обставинам, тут переховувалися та 
розвивалися традиції боротьби за Соборну 
Українську Державність.

Визвольні змагання 1917–1923 рр. ста-
ли спробою виконати заповіт Великого 
Кобзаря, довели до заіснування Україн-
ської Держави, а тим самим стали завер-
шенням української державно-політичної 
ідеї. І хоч ці змагання закінчилися про-
грашно – дали вони українству державну 
традицію, заставили весь світ трактувати 
українську справу як міжнародну пробле-
му, а українців – як партнерів. Визвольні 
Змагання викликали велике порушення 
українських мас, стихію, яка, хоч у сам 
період Визвольних Змагань була ще не 
виклярована і як така більше руйнувала, 

чим будувала, опісля довела до розвитку 
почуття національної свідомості та буй-
ного розцвіту українства на всіх ділянках 
громадянського, культурного, політичного 
й економічного життя на всіх українських 
землях. Харківський період УРСР, часи 
т.зв. українізації (1933–1939), призвичаює 
українську етнографічну масу осередньо-
східних українських земель називати себе 
українцями, творить підвалини під дер-
жавну всебічну українську культуру, під-
готовляє кадри спеціалістів із усіх діля-
нок державного життя, доводить до того, 
що цей, здавалось би, чужий українству 
робітничий Харків витворює ясну україн-
ську державницьку концепцію (Волобуєв, 
Скрипник, Хвильовий, Шумський). При 
вигідних політичних обставинах пробу-
джуються і входять в українську націо-
нальну спільноту пропащі – здавалось би –                                                                                         
окраїни: Карпатська Україна, що спромо-
глася навіть на відновлення ідеї україн-
ської державності (1938–1939), Холмщина, 
Підляшшя та Лемківщина (після 1939 р.).

Українська етнографічна маса стає свідо-
мою своїх політичних цілей нацією [64, 44].

Львів, листопад 1942 – січень 1943
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С.В. Капранов
цИрендоржИєВсьКІ чИТАння – 2008

26–27 вересня 2008 р. у Києві відбула-
ся Міжнародна наукова конференція “Ци-
рендоржиєвські читання – 2008: Тибетська 
цивілізація та кочові народи Євразії: крос-
культурні контакти”. Цирендоржиєвські 
читання проходять вже вчетверте – перша 
конференція під такою назвою відбулася 
у 2000 році. Цьогорічна конференція була 
присвячена 85-річчю утворення Республі-
ки Бурятія та 85-річчю з дня народження 
Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва – 
засновника Товариства бурятської культу-
ри м. Києва і Київської області. Засідання 
відбувалися в Музеї мистецтв ім. Богдана і 
Варвари Ханенків, у залі, де проходила ви-
ставка буддійського іконопису тибетської 
традиції, що створювало належну атмосфе-
ру. Виставка була підготована зав. відділом 
Східного мистецтва музею Г.І. Біленко. З 
доповідями виступили дослідники з п’яти 
країн – України, Росії, Польщі, Монголії 
та Казахстану. Варто зазначити, що серед 
представників Російської Федерації була 
група вчених з Улан-Уде – столиці Бурятії.

На офіційному відкритті Цирендор-
жиєвських читань з вітальним словом ви-
ступили Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Казахстан в Україні і 
Республіці Молдова А. Жумабаєв, дирек-
тор Інституту філософії ім. Г. Сковороди 
академік М. Попович, провідний науко-
вий співробітник Інституту сходознавства                              
ім. А. Кримського НАНУ, президент Укра-
їнського товариства зовнішньої політики, 
к.ф.н. Ю.М. Кочубей, голова Товариства 
бурятської культури м. Києва і Київської 
області К.О. Халтагаров, старший син 
Р.Д. Цирендоржиєва – Самбу Рабдано-
вич Цирендоржиєв та науковий керівник 
проекту «Цирендоржиєвські читання – 
2008» – старший науковий співробітник 
Інституту сходознавства ім. А. Кримсько-
го НАНУ, к.і.н. О.Д. Огнєва та інші поваж-
ні гості. Було також презентовано збірник 

наукових статей, виданий до початку робо-
ти конференції. 

Ряд доповідей було присвячено істо-
рії науки та ідей. Доповідь провідного 
наукового співробітника Інституту схо-
дознавства ім. А. Кримського НАНУ,                                       
к.ф.н. Ю.М. Кочубея “Рух “сибірських об-
ласників” як прояв кризи імперії” виклика-
ла жваву дискусію. З маловідомими сторін-
ками історії дослідження культур Тибету 
та Центральної Азії познайомили учасни-
ків і гостей конференції докторант Інсти-
туту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ 
к.філос.н. Ю.Ю. Завгородній (“В.В. Ле-
севич (1837–1905) і його зацікавлення 
Сходом: перші спроби дослідження”), 
екстраординарний професор Поморської 
академії в м. Слупську (Польща), габіліто-
ваний доктор філософії Д. Калиновський 
(“Польські дослідники Центральної Азії і 
Далекого Сходу в ХІХ ст.”), ст.н.с. Інститу-
ту сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 
к.філос.н. С.В. Капранов (“Релігії Тибету 
та Центральної Азії у працях М. Еліаде”). 
У спільній доповіді ст.н.с., к.і.н. О.Д. Огнє-
вої та ст.н.с., д.і.н. І.В. Отрощенко “Далай-
лама ХІІІ, духовний владика Тибету, очима 
іноземців” було проаналізовано спогади та 
подорожні нотатки П.К. Козлова, К.Г. Ман-
нергейма, Ф.І. Щербатського та інших ві-
домих вчених і мандрівників, що особисто 
спілкувалися з цим видатним релігійним і 
політичним діячем. Доповідь Н.М. Руден-
ко (Київ) “Джерела з історії калмицького 
народу в Україні” була присвячена цінним 
документам, що зберігаються в Інституті 
рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського.

Тема кроскультурних контактів зна-
йшла відображення у багатьох виступах. 
Ролі кочових народів у цих контактах були 
присвячені доповіді д.і.н., пр.н.с. Інституту 
монголознавства, буддології та тибетології 
Сибірського відділення РАН Б.Б. Дашиба-

ХРОНІКА
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лова (Улан-Уде) “Кочівники  – сполучна 
ланка євразійської цивілізації”, к.і.н., до-
цента Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова А.В. Шабашова 
(Одеса) “Про монгольський елемент у скла-
ді середньовічних кипчаків”, аспіранта Ін-
ституту сходознавства ім. А. Кримського 
Я.В. Пилипчука “Перший дипломатичний 
контакт між Руссю та Єке монгол улус”. 
Д.і.н., проф., пр.н.с. Удмуртського інсти-
туту історії, мови і літератури Уральсько-
го відділення РАН Н.І. Шутова (Іжевськ) 
у доповіді “Багатокутний простір” у тра-
диційних уявленнях удмуртів (до питання 
про тюркські елементи в культурі удмур-
тів)” показала взаємовпливи культур на 
прикладі удмуртських традиційних святи-
лищ. Контакти культур крізь призму долі 
та творчості видатних людей були у фоку-
сі доповідей д.філос.н. С.Д. Сєрєбряного 
(Москва) “Лев Толстой і Галсан Гомбоєв: 
гіпотеза про їхню зустріч”, к.і.н., ст.н.с. 
Інституту монголознавства, буддології та 
тибетології Сибірського відділення РАН 
М.В. Циремпілова (Улан-Уде) “Агван До-
ржиєв і таємна російсько-тибетська ди-
пломатія (1912–1925 рр.)” та директора 
Одеського будинку-музею ім. М.К. Реріха 
О.Г. Петренко “Образ Будди в картинах 
М.К. Реріха”. Міфу про Шамбалу, що у 
ХХ ст. набув популярності на Заході, були 
присвячені доповіді викладача Ягеллон-
ського університету (Краків), доктора фі-
лософії Й. Ґрели  “Стародавній міф про 
Шамбалу та його сприйняття в Європі й 
Азії” та к.філос.н. Т.Т. Махаматова (Мо-
сква) “Шамбала – колиска діалогу анти-
чності й Давнього Сходу”. В останній 
доповіді була висунута цікава, хоча й до-
волі дискусійна, гіпотеза, згідно з якою 
“земним” прототипом Шамбали була 
Гандхара. Свої погляди на майбутнє кон-
тактів між цивілізаціями світу та місце в 
них Центральної Азії висловив академік 
Дж.Б. Пюрвєєв (Москва) у доповіді “Ве-
лике схрестя континентів як модель кос-
мопланетарної інтеграції планети”. 

Проблеми етнології були в центрі ува-
ги дослідників з Інституту монголознав-
ства, буддології та тибетології Сибірсько-

го відділення РАН (Улан-Уде) – к.і.н., н.с. 
Б.З. Нанзатова (“Західнобурятська субет-
нічна ідентичність у Республіці Бурятія”) 
та к.і.н., н.с. М.М. Содномпілової (“Су-
часні релігійні практики та релігійні упо-
добання населення м. Улан-Уде”), а також 
вченого з Улан-Батора Лхагвасурена Ічин-
хорлоо (“Поїздка до алтайських урянхай-
ців улітку 2005 р.”). Цікавим був дебют 
молодих дослідників з Києва О.І. Ткаченка 
та Ю.Р. Ткаченко (“Спостереження трансу 
оракула монастиря Нечунг”). Власну фі-
лософську інтерпретацію шаманізму за-
пропонував к.філос.н., доц. А.О. Осипов 
(Миколаїв) у доповіді “Синестезія рівнів 
антропобуття в процесі символічної дії ду-
ховних практик шаманізму”.

Хоча багато зі згаданих вище доповідей 
так чи інакше торкалися буддизму, окре-
му секцію склали доповіді, безпосередньо 
присвячені буддології. Класична буддо-
логічна тематика знайшла відображення 
у доповідях дослідниці з Єкатеринбурга 
В.В. Деменової (“Мистецтво північно-
буддійської металічної скульптури й буд-
дійська концепція світу: феномен множин-
ності тіл”) та к.філос.н., м.н.с. Інституту 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ 
А.Ю. Стрелкової “Неподвійність форм 
та свідомості у «Магаяна-шраддхотпада 
шастрі». У двох доповідях було розгля-
нуто розвиток буддизму за межами тра-
диційного ареалу його поширення – це, 
зокрема, доповіді д.і.н., проф., директора 
Інституту казахської історії та цивіліза-
ції К.Ш. Хафізової (Алмати) “Буддизм у 
Казахстані (у новий та новітній час)” та 
к.філос.н., доц. А.М. Бурлуцького (Ростов-
на-Дону) “Релігієзнавчий аналіз процесів 
інституціоналізації на прикладі релігії 
донських калмиків – козаків”. Сучасним 
модифікаціям буддизму на пострадян-
ських теренах були присвячені доповіді 
к.філос.н., доц. О.В. Бурлуцької (Ростов-
на-Дону) “Структурно-функціональний 
аналіз необуддійських релігійних ру-
хів” та Ю.В. Трофименка (Чернігів) “Рух 
АХАЛАР як заломлення вчення Будди 
крізь призму екології: теоретичні та прак-
тичні аспекти”.
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Робота конференції не обмежувала-
ся доповідями та дискусіями. У її рам-
ках було проведено покази відеофільмів 
“Проект Майтрея” та “Тур реліквій” (реж.                 
Х. Лундберг), а також “Нащадок Чингіс-
хана, або Хто ви, докторе Бадмаєв?” (реж. 
В. Луцький). С.Я. Атутова (Київ) предста-
вила фотокаталог робіт заслуженого ху-
дожника Російської Федерації, народного 
художника Республіки Бурятія Ю. Магда-
ганова та слайд-фільм “Життя Товариства 
бурятської культури у фотокадрах: 2004–
2008 рр.”. Культурна програма включала 
екскурсії по Києву та по Музею мистецтв 
ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Як вже було зазначено, до початку ро-
боти конференції було підготовлено збір-
ник статей. Їхніми авторами є не лише 
учасники конференції, а й ті науковці, що 

надіслали свої праці, але не змогли приїха-
ти до Києва. До збірника увійшли тексти 
45 авторів із 8 країн (України, Індії, Казах-
стану, Монголії, Польщі, Росії, Франції та 
Чехії). Крім наукових статей, збірник міс-
тить уривок зі спогадів Р.Д. Цирендоржиє-
ва про перебування у В’єтнамі.

Хочеться звернути увагу на те, що 
вперше на Цирендоржиєвських читаннях 
було представлено таку кількість країн. Це 
свідчить про перетворення конференції на 
справжню міжнародну наукову подію. Під 
час засідань зал майже завжди був запо-
внений, що свідчить про цікавість до те-
матики читань в українському науковому 
середовищі. Отже, можна сподіватися на 
подальше зростання інтересу українських 
науковців до тибетської цивілізації та куль-
тури монгольських народів.
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зАмеТКИ о меТодологИИ соВременных 

ИсследоВАнИй По КИТАю
(Доклад на ХІІ чтениях А. Крымского, Институт востоковедения НАН Украины, 

Киев, 2–3 октября 2008 г.)

Мир смотрит на Китай с восхищением 
и опаской. Китай разделяет первую гамму 
чувств и протестует против второй. Он, в 
свою очередь, внимательно следит за ми-
ром. Особенно за собственным имиджем 
на мировой арене. Образ каждого госу-
дарства у остальных участников процесса 
международных отношений создается в 
первую очередь его специализированными 
внешнеполитическими органами, но, кро-
ме этого, и зарубежными специалистами, 
изучающими ту или иную страну. К тако-
го рода специалистам как раз и относятся 
востоковеды.

Что такое методология науки? Совокуп-
ность приёмов, методов, принципов иссле-
дования, применяемых в научном познании 
мира, или короче – учение о научном ме-
тоде познания. В качестве примера клас-
сического труда по методологии истории, 
например, можно назвать работу Г.Г. Шпе-
та «История как проблема логики»1.

Если обратиться к методологии китае-
ведения, то, прежде всего, следует сказать, 
что синология является частью    ориен-
талистики, то есть изучения Востока в 
целом. Общность методологии можно 
проследить, обратившись к эволюции вос-
токоведческих исследований2.

Исследования европейцами Востока 
претерпели несколько этапов, прежде чем 
были выработаны современные методоло-
гические подходы.

Первый этап совпадает с эпохой ве-
ликих географических открытий в XIV–
XVII веках, что в основном свелось к по-
иску сухопутных и морских путей в страны 
Востока. Великие страны Азии – Индия и 
Китай манили европейцев своими богат-
ствами, загадками своих цивилизаций. 
Этот ознакомительный период дал миру 
значительное количество описательной 
литературы, которая содержала географи-

ческие, политические, экономические, эт-
нографические, антропологические и дру-
гие, отличавшиеся друг от друга той или 
иной степенью достоверности, сведения 
об этих странах.

Второй этап охватывает XVii–
XViii столетия. Он привел к установле-
нию и развитию торговых и политических 
контактов Европы с Востоком. В связи с 
этим европейским странам потребовались 
специалисты, знающие восточные языки и 
нравы. Первые китаеведы в России изуча-
ли маньчжурский язык, который был госу-
дарственным языком империи Цин. Нача-
лись переводы на русский язык основных 
книг, содержавших сведения о Цинском 
Китае. Этот переводческий период был 
увенчан изданием на русском языке «Бани 
тунчжи», что давало представление о про-
исхождении маньчжуров, становлении их 
государственности, военной организации, 
обычаях. В свою очередь, это помогало 
понять, кто, как и почему правил в Китае.         
В это же время и в Западной Европе появи-
лись первые описания Цинского Китая, вы-
пущенные католическими миссионерами.

В XIX веке этот переводческий этап 
был продолжен, но с тем отличием, что на-
чались переводы основных классических 
(философских, политических, литератур-
ных) канонов Китая с китайского языка. 
Академик Н.И. Конрад, на мой взгляд, 
справедливо писал: «Научное востокове-
дение родилось как филология, и притом 
филология в своем исконном, исторически 
сложившемся смысле: как наука о пись-
менных памятниках»3.

Так было в Западной Европе. Говоря 
о востоковедческих трудах известного 
французского писателя Ж.Э. Ренана, из-
бранного в 1860 г. иностранным членом-
корреспондентом Петербургской акаде-
мии наук, Э.В. Саид отмечает: «Ренан 
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пришел в ориентализм из филологии, и 
именно благодаря исключительно богатой 
и выдающейся культурной позиции этой 
дисциплины он привнес оттуда наибо-
лее важные технические характеристики    
ориентализма»4.

Так было и в России. Не случайно круп-
нейший востоковед XX столетия академик 
В.М. Алексеев подчеркивал, что «китаи-
стику из всех прочих востоковедных дис-
циплин едва ли не приходится считать 
дисциплиной наиболее традиционною, 
поскольку ее европейская лаборатория до 
сих пор всецело зависит от вековой тузем-
ной лаборатории и ее продукции. Ввести 
что-либо новое и прочное в нашу науку 
можно лишь при основательном учете 
всех предыдущих достижений, которые, 
увы, до сих пор почти целиком заключе-
ны в китайском тексте, и выходит, что для 
изучения китайского языка нужно, прежде 
всего, знать этот самый китайский язык»5.

Западноевропейская ориенталистика 
в этот период подверглась влиянию идей 
европоцентризма. Европейская цивилиза-
ция сделала в XIX столетии исторический 
рывок в своем развитии. Это и стало пита-
тельной средой европоцентризма, адепты 
которого пропагандировали тезис о том, 
что якобы история человечества направля-
лась гением, волей и мощью европейского 
континента. Социально-экономические за-
коны, формации, уклады, по которым жил 
этот континент, преподносились как уни-
версальные. Европейский сюртук пыта-
лись надевать на восточный халат. Возник-
новению европоцентризма способствовала 
слабая изученность в Европе цивилизаций 
Востока.

Так как Россия исторически форми-
ровалась как евразийское государство, в 
котором Восток был существенным его 
компонентом, то русское китаеведение из-
бежало той «детской болезни», которой 
был европоцентризм6.

Профессор Восточного факультета Пе-
тербургского университета С.М. Георгиев-
ский, известный своими грудами в области 
древней истории Китая, первым попытал-
ся сформулировать практические цели 

научного китаеведения в России. Он под-
черкивал, что китаеведы должны помочь 
обществу выработать новый взгляд на 
обитателей Китая «многовекового, много-
миллионного, связанного с нами узами той 
дружбы, которою в будущем может быть 
обеспечиваться мир всего мира, на благо 
живущих в нем племен и народов»7.

Между тем состояние как отечествен-
ной, так и европейской синологии, по мне-
нию С.М. Георгиевского, явно не отвечало 
задачам, выдвигавшимся жизнью. «Сино-
логии как установившейся науки еще не 
существует, – с горьким скептицизмом кон-
статировал он, – в синологии нет ни опре-
деленных целей, ни утвержденных основ, 
ни выработанных приемов; синология сме-
шивается еще с простым драгоманством, с 
умением переводить с китайского языка на 
тот или другой из языков европейских»8. 
Выход из этого положения С.М. Георгиев-
ский правильно видел в дифференциации 
китаеведения. «Под синологией (ныне по-
нятием весьма туманным), – писал он, – 
должна разуметься не одна какая-либо нау-
ка, а совокупность многих наук»9.

В конце XIX и особенно в XX веке на-
блюдался интенсивный процесс специали-
зации гуманитарного знания, его диффе-
ренциации и возникновения новых науч-
ных дисциплин и областей научного иссле-
дования. Сформировался большой корпус 
научных дисциплин, которыми занималось 
академическое китаеведение. В него вошли 
языкознание, литературоведение, филосо-
фия, археология, культурология, эпиграфи-
ка, древняя, средневековая и новая история, 
международные отношения, страноведе-
ние, этнопсихология, нумизматика и неко-
торые другие отрасли науки. В дальнейшем 
гуманитарные науки начали отделяться от 
социальных, которые также претендуют на 
изучение не только социальных дисциплин, 
но и культуры Китая в ее различных фор-
мах и модусах10.

Это вызывает необходимость выделить 
из всей совокупности гуманитарных и со-
циальных дисциплин «основную науку», 
как ее определял еще Г.Г. Шпет. «Как 
основная наука, – отмечал выдающийся 
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философ, – должна быть и может быть 
принята только та наука, которая в области 
данного предмета изучает его в наиболь-
шей полноте… это нормальная постановка 
вопроса, единственно разрешает проблему 
множественности научных методов и из-
бегает всякого рода материализма в фило-
софии»11.

Культура и предстает как тот регуля-
тивный идеал, который позволяет найти 
способы категориального и методоло-
гического синтеза разнообразных гума-
нитарных и социальных наук, обеспечить 
интегральный образ знания.

Это знание хотя и использует разные 
методы (от методов естественных наук 
до метода «понимания», от структурно-
функциональных до методов лингвисти-
ческого описания), но оно едино в своей 
предметной сопряженности – в соотнесен-
ности с тем, что обычно называется культу-
рой. Философия культуры и была призвана 
обеспечить цельность и интегративность 
распавшихся и постоянно дифференцирую-
щихся гуманитарных и социальных наук с 
помощью идеи культуры, достичь согласия в                                                                                                    
научном сообществе относительно объек-
та исследования и методов исследования. 
Таким объектом исследования в синологии 
и стала культура Китая, которая позволила 
сомкнуть в единое целое объекты различ-
ных гуманитарных наук (от археологии до 
музыковедения, от теории литературы до 
архитектуры) и найти руководящий прин-
цип при образовании их понятий. Напомню 
слова академика В.М. Алексеева, который 
утверждал, что «востоковедение есть наука, 
уничтожающая на карте точного познания 
культур мира белые или фальшиво окрашен-
ные пятна»12.

Еще В.М. Алексеев разделил китаеве-
дение на две части: синологию китайскую 
и синологию европейскую13. Вот что он 
говорил о новых поколениях, например, 
китайских историков: «В новом Китае 
старый конфуцианский историк сменил-
ся новым историком общемирового типа, 
европейским ученым, перед которым вся 
предыдущая история китайского старого 
историка предстала, наконец, в виде миро-

вой проблемы, и он решает ее на общена-
учных линиях, в которых конфуцианская 
идеология есть только объект изучения, а 
не идеологическая доминанта»14.

В КНР идеологической доминантой 
стал «приспособленный к китайским усло-
виям марксизм». Впервые вопрос о необ-
ходимости приспособить марксизм к ки-
тайской действительности был поставлен 
Мао Цзэдуном на 7-м съезде КПК в 1945 г. 
Вновь такая постановка проблемы про-
звучала на 17-м съезде КПК, в документах 
которого было четко указано: «“Послед-
ние достижения в применении марксизма 
в китайских условиях”, объединение его с 
теорией Дэн Сяопина, важными идеями о 
Трех представительствах и научным обо-
снованным подходом к Развитию и такими 
важнейшими стратегическими идеями, как 
“Теория социализма с китайской специ-
фикой”, требуют тщательного их изуче-
ния»15. Целью изучения является примене-
ние этих теоретических установок во всех 
областях деятельности. На это и нацелены 
все усилия представителей общественных 
и гуманитарных наук в КНР.

В Китае тщательно следят за дости-
жениями зарубежного китаеведения. Ин-
тересный опыт межцивилизационного 
общения представляет проводимый Шан-
хайской академией общественных наук 
раз в два года Всемирный форум китаеве-
дов. В начале сентября 2008 г. состоялся 
Третий форум. Его девизом был избран 
лозунг: «Общие вызовы, общие усилия: 
совместно трудиться для лучшего мира». 
В чем главное содержание этой встречи 
ученых-китаеведов? Китайская синология 
анализирует достижения своей страны в 
различных областях и обосновывает пути 
и методы позиционирования Китая в мире 
как великой державы. Это взгляд из Китая 
на внешний мир, на иные цивилизации, 
страны, государства. Западная синоло-
гия наблюдает Китай «со стороны». При 
этом пословица «со стороны – виднее» не 
оправдывает себя. При анализе китайской 
действительности европейская, американ-
ская и даже японская синология сегодня 
уже не может соревноваться с китайскими 
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обществоведами, гуманитариями, культу-
рологами. Именно китайская синология 
выработала такие базовые понятия, как 
«теория мирного возвышения Китая», в 
которой китайской культуре отводится 
важнейшая роль в построении общече-
ловеческой цивилизации; «мир и гармо-
ния» – как методы обновления междуна-
родных отношений.

Любопытно, что при анализе зарубеж-
ной синологии в Китае используется соби-
рательный эпитет «заморские взгляды» –                                                                               
«Overseas Views and Trends of Research on 
China Studies». Суждения о перспективах 
китайской экономики в условиях глобаль-
ной макроэкономической ситуации китай-
ские эксперты разделяют на три катего-
рии:

пессимистические взгляды, • например 
заявление японского экономиста Миза-
ва: «Китай пойдет по стопам Японии, 
раздутая [экономика] лопнет и приведет 
к обратному отсчету времени»; или за-
явление российского эксперта Игоря 
Иванова о том, что «китайской эконо-
мике будет трудно освободиться из «не-
фтяного капкана».
оптимистические взгляды, • например, 
оптимистический взгляд представляет 
советник одного из ведущих банков Япо-
нии Мисамото Яширо, утверждающий, 
что Китай с его замечательной способ-
ностью учиться продолжает усваивать 
опыт соседних стран и извлекает уроки 
из прошлых ошибок, таким образом, не 
стоит беспокоиться о том, что раздутая 
китайская экономика лопнет.
нейтральные взгляды, • в своем докладе 
«Оценка глобальных рисков» его авто-
ры Ричард Макгрегор, Джеймс Петрас и 
Марк Харрис придерживаются взгляда, 
что Китай стоит перед лицом сдержи-
вающих экономических, политический, 
социальных и экологических факторов 
и рисков в его экономическом росте, но 
имеются потенциальные возможности 
их дальнейшего улучшения.
Всесторонний анализ и учет оценок за-

рубежного китаеведения, на мой взгляд, 
делает честь китайской синологии. В 

ограниченном по времени докладе я могу 
лишь перечислить аспекты деятельности 
«заморских» экспертов, которые привлек-
ли внимание китайской стороны. Это:

1) изменение позиции Китая в мировой 
экономике;

2) поддержание социальной стабильно-
сти в Китае и реформа его системы здра-
воохранения;

3) социальные сдвиги в современном Китае;
4) суждения о развитии демократии и 

правовой системы в Китае;
5) интеграция китайской и западной 

философии и взаимоотношение между 
конфуцианством и демократией; 

6) многочисленные интерпретации в 
международных академических кругах 
«Подъема Китая».

В XXI веке востоковедами всех стран 
все более расширяется изучение кросс-
культурных взаимодействий, использую-
щее комплексную методологию сопряже-
ния различных культур. Эта методология 
используется и в китаеведческих штудиях, 
как важный компонент постижения дихо-
томий Восток – Запад, Север – Юг.

В заключение хотел бы заметить, что, на 
мой взгляд, без понимания традиционной и 
современной китайской духовной культуры 
невозможно адекватно оценить те гигант-
ские достижения в области производства 
материальных благ, которые мы видим в 
Китае в 30-летнюю годовщину его реформ.

И, вновь возвращаясь к имиджу Ки-
тая на мировой арене, хочу обратить ваше 
внимание на этапы его формирования, раз-
ворачивающиеся на наших глазах:

2008 год – успешно проведены Олим-
пийские игры;

2009 год – состоится празднование 
60-летия КНР;

2010 год – всемирная выставка                             
ЭКСПО – 2010 в Шанхае.

Мир будет продолжать следить за Ки-
таем с восхищением. «Мир и гармония», 
«мирное возвышение Китая» – вот сред-
ства китайской политической медицины, 
предложенные миру для избавления от 
синдрома китаебоязни.
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уКрАИнА – КАзАхсТАн:

Проблемы И ПерсПеКТИВы нАучного 
соТруднИчесТВА1

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
мне доставляет огромное удовольствие 
выступать пред столь представительной 
аудиторией по теме гуманитарного и науч-
ного сотрудничества Украины и Казахста-
на. Я недавно возвратилась из Киева и все 
еще нахожусь под глубоким впечатлением 
от встречи с украинскими востоковедами, 
историками, филологами, философами, 
культурологами и религиоведами. Обе 
мои поездки – осенью 2004 г. и осенью 
2008 г. – пришлись на период обострения 
общественно-политической жизни Украи-
ны. Пришлось быть свидетельницей бур-
лящего Майдана Независимости в пред-
дверии “Оранжевой революции” 2004 г. и 
студенческих манифестаций на перекры-
том от движения Крещатике 28 сентября 
2008 г. На демонстрациях происходило 
полное волеизъявление разных слоев на-
селения. Меня, как и всех свидетелей по-
добных акций в Украине, поразили культу-
ра поведения участников, их вежливость, 
чувство ответственности и чувство юмора 
при дебатах. В последнее воскресенье сен-
тября 2008 г. киевские студенты протесто-
вали против некоторых преобразований в 
образовании, состояния рынка труда. При 
этом мы не заметили на Крещатике поли-
цейских или каких-то других стражей пра-
вопорядка. Когда студенты скандировали: 
“Мы не рабы, рабы – не мы!”, никто не 
скручивал им руки и не вталкивал в маши-
ны. Это является одним из свидетельств 
высокого уровня сознания украинских сту-
дентов, цивилизованно выражавших свое 
мнение в рамках закона. Это также одно 
из свидетельств желания Украины войти 
в европейское сообщество. И это то, чему 
мы, по-видимому, прежде всего должны 
учиться у украинцев. 

В науке обеих стран бушуют не мень-
шие страсти, которые порой выплески-

ваются не только на академических дис-
куссиях. И тому есть веские причины: 
пересмотр исторических, социальных и 
политических явлений прошлого, а так-
же приспособление науки и образования к 
рыночной экономике; осознание того, что 
произошла открытая и циничная коммер-
циализация науки, образования, политики 
и дипломатии. 

После распада СССР научные, гумани-
тарные связи между Украиной и Казахста-
ном ослабли. Мы стали меньше следить за 
научными исследованиями друг друга, не 
стало единого координирующего органа, 
подобного Академии наук СССР и ВАК 
СССР. Библиотеки перестали получать 
свои обязательные экземпляры, на неко-
торое время нарушился и межбиблиотеч-
ный обмен. Одновременно в республиках 
произошел бум издания исследований, 
накопившихся в столах, которые не могли 
быть опубликованы по разным причинам, 
преимущественно – политическим. Вме-
сте с тем под влиянием времени и задач 
подъема национальной истории появилось 
и реанимировалось множество новых кон-
цепций. Как показывает беглый взгляд на 
ситуацию, развитие науки за 15 лет во всех 
странах постсоветского пространства, по 
существу, пережило почти одни и те же 
моменты. Тем не менее надо признать, 
что творческое начало в научной жизни на 
пространстве СНГ явно оживилось и на-
полнилось разными красками. Особенный 
взлет произошел в гуманитарных науках, 
чутко реагирующих на общественные яв-
ления. Это наглядно прослеживается в по-
литологии, социологии и истории. Порой 
стираются грани между общественными 
дисциплинами, между прошлым и настоя-
щим. Ученые всех новых республик ста-
ли более открытыми, более доступными. 
Научные сообщества, поварившись в соб-
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ственном соку, активизировав связи с за-
рубежными исследователями, вновь испы-
тывают потребность в общении и обмене 
мнениями на постсоветском пространстве. 
Это облегчается доступностью для всех 
языка общения – русского языка. Причем 
этот процесс идет не только по подсказ-
ке сверху, но и назрел изнутри. Большой 
вклад в дело гуманитарного сотрудниче-
ства стараются вносить посольства всех 
республик. Официально объявляемые 
годы одной страны в другой (к примеру, 
Год Казахстана в Украине – 2007 и Год 
Украины в Казахстане – 2008) демонстри-
руют уровень современного политическо-
го, экономического сотрудничества, они 
также, пусть и не в той мере, в какой бы 
нам хотелось, способствуют укреплению 
научных связей. Мы пока находимся на 
стадии возобновления знакомства после 
всего пережитого за 15 лет и пока не при-
ступили к совместным исследованиям и 
крупномасштабному гуманитарному со-
трудничеству.

В Украине, насколько нам известно, со-
хранилась существовавшая система орга-
низации науки, а Национальная академия 
сохранила свой прежний статус. Академи-
ческие институты объединяют и коорди-
нируют исследовательскую работу по всей 
стране, что способствует сохранению до-
статочно высокого уровня исследований. 
Младшие и старшие научные сотрудники 
России и Украины получают заработную 
плату в 2–3 раза выше, чем наши сотруд-
ники. Мы все расширили свои контакты 
со всем миром, как с Востоком, так и с За-
падом. Этому во многом способствовала 
автономность наук. Сейчас нам нет нуж-
ды ехать в соседние Китай и Монголию, 
а украинцам – в Европу через Москву. Но 
Академия наук Республики Казахстан по 
срежиссированной непонятно кем ини-
циативе и при еще более не понятной 
большинству ученых поддержке немного-
численных академиков превратилась в 
общественную организацию. Вопросами 
истории занимаются у нас и физики, и ли-
рики. Все получили равную возможность 
публиковать свои изыскания. Поэтому у 

нас параллельно существуют дилетантизм 
и профессионализм в области истории, 
философии, политологии и литературы. 
Это свидетельствует об естественном про-
цессе пересмотра оценки исторических 
процессов и о глубоком интересе пред-
ставителей различных социальных слоев 
к своей истории, к своим корням. Как бы 
мы на эти явления ни смотрели, они доста-
точно чутко отражают процессы, проис-
ходящие в обществе, и достаточно верно 
показывают состояние всех слоев этого 
общества сегодня. Наука в Украине всег-
да была на высоком уровне, не случайно 
в советское время ученые Украины боль-
ше ученых других республик рекрутиро-
вались Москвой. В Украине работают го-
сударственные издательства, типографии        
и т.п. Как у вас, так и у нас оживилась ре-
лигиозная жизнь, что подтолкнуло ученых 
более внимательно относиться к религиям 
и роли религий в философии, истории и 
литературе.

Безусловно, в кратком выступлении 
трудно охватить все возможные перспекти-
вы и проблемы гуманитарного сотрудниче-
ства и необходимого для всех нас цивили-
зационного диалога. Свои соображения на 
этот счет, возможно, имеют министерства 
образования и науки обеих стран, а так-
же отдельные научно-исследовательские 
структуры. 

Университет Кайнар без санкции сверху 
внес свою скромную лепту в начало со-
трудничества на новом витке истории.       
В 2007 году мы впервые привлекли укра-
инских ученых и опубликовали их работы 
в журналах “Вестник университета Кай-
нар” и “Казахская цивилизация”. Назва-
ние последнего журнала вызывает много 
возражений, а также явное неприятие. Мы 
понимаем, что это название не бесспор-
но, а потому рады предоставить страницы 
журнала для тех, кто пожелает выразить 
свои соображения по этому поводу. Осно-
ванием для названия журнала мы взяли ис-
пользование этого слова в его значении во 
французском языке. Лингвистический ана-
лиз слова “цивилизация” показывает, что в 
него вкладывается разное значение во мно-
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гих восточных языках. Понятия “степная 
цивилизация”, “кочевая цивилизация” так-
же являются искусственными. Сегодня ка-
захи не кочевники, а их цивилизация отли-
чалась по многим параметрам от монголь-
ской цивилизации. Совершенно очевидно, 
что мы сами находимся на стадии осмыс-
ления появившегося термина. Для иссле-
дования феномена цивилизаций малых 
народов требуется междисциплинарный 
подход и компаративный метод исследова-
ния. Можно также просто рассматривать 
казахскую цивилизацию как совокупность 
проблем географии, истории, лингвистики 
и литературоведения, философии, а также 
их ответвлений: культурологии, номадиз-
ма, международных отношений, имеющих 
отношение к казахам и Казахстану с древ-
ности до наших дней. 

Университет Кайнар специально посвя-
тил один из выпусков Году Украины в Ка-
захстане [Казахская цивилизация 2007]. В 
нем мы опубликовали статьи по истории, 
философии и политологии известных укра-
инских и казахстанских ученых. Журнал 
начинается со статьи директора Институ-
та философии, академика НАН Украины 
М.В. Поповича “Украинская философия: 
ретроспективы и перспективы” [Попович 
2007, 6–18]. Затем следуют статьи: Бы-
стрицкий Е.К. “Конфликт культур и фило-
софия толерантности” [Быстрицкий 2007, 
18–32]; Ермоленко А.Н. “Национальная 
идея” и коммуникативная рационализа-
ция украинского этоса или фактор модер-
низации” [Ермоленко 2007, 32–47]; Про-
леев С.В. “Структура и типы легитимации 
власти” [Пролеев 2007, 47–58]; Фадеев В.Б. 
“От политики идентичности к политике 
рефлексивности” [Фадеев 2007, 58–64]; 
Лютый Т.В. “Меонические формы челове-
ческого бытия в культуре” [Лютый 2007, 
64–70]; Ярош О.А. “Политическая доктри-
на тариката Накшбандия: от Тимуридов к 
Московскому двору” [Ярош 2007, 70–75]. В 
совокупности с исследованиями казахстан-
ских ученых журнал очерчивает темы буду-
щего научного сотрудничества.

В 2007 г. в Университете Кайнар про-
шла международная научная конференция 

“Форум цивилизаций III”, материалы кон-
ференции составляют 2 тома [Мировые ци-
вилизации… 2007]. К конференции были 
привлечены четверо украинских ученых: 
О. Буханова, В. Киктенко, З. Красовская и 
А.М. Кулагина. Их число уступало лишь 
числу китайских коллег (их 9). К сожале-
нию, по разным причинам, главным об-
разом, финансовым, украинские ученые 
не смогли лично присутствовать на нашем 
форуме. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех присутствующих участвовать в кон-
ференции “Форум цивилизаций IV”, наме-
чаемой на июнь 2009 года. Кроме того, от-
дельно была опубликована еще одна статья 
украинского китаеведа В.А. Киктенко [Кик-
тенко 2007, 83–106]. К нашему большому 
удовлетворению, в Украине опубликованы 
две статьи казахского ученого – в Сбор-
нике статей Института востоковедения                                                                                  
им. А. Крымского, посвященном памяти 
рано ушедшего из этого мира украинского 
китаеведа Владислава Владимировича Сед-
нева [Хафизова 2007, 138–151] и в материа-
лах конференции на тему “Тибетская циви-
лизация и кочевые народы Евразии”, про-
водившейся в Киеве 26–27 сентября этого 
года [Хафизова 2008, 563–577]. Это хотя и 
небольшое, но хорошее свидетельство на-
чала научных и культурных связей, устано-
вившихся между учеными Украины и Уни-
верситета Кайнар. Думаю, можно найти и 
другие, более весомые, примеры из жизни 
университетов и научно-исследовательских 
институтов Казахстана и Украины. Украин-
ские коллеги неизменно выражают большой 
интерес к сотрудничеству. Таким образом, 
интеллектуальная поддержка сотрудни-
честву по разным научным направлениям 
имеется, дело – за финансовой поддержкой. 
В Институте востоковедения им. А. Крым-
ского (директор – Леся Васильевна Матвее-
ва, доктор исторических наук, профессор) 
первый договор о совместном сотрудни-
честве был заключен с нашим известным 
тюркологом, кипчаковедом украинского 
происхождения, Геннадием Николаевичем 
Гаркавцом, присутствующим на нашем вы-
соком собрании. Из имеющихся в моем рас-
поряжении материалов и из бесед с учены-
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ми Украины из Института востоковедения, 
Института философии НАН Украины, а так-
же из других городов Украины и разных ре-
гионов России становится очевидным, что 
поскольку мы все прошли приблизительно 
одинаковый путь после провозглашения су-
веренитетов, поэтому преодолеваем схожие 
трудности. И мы испытываем острую по-
требность в общении, обмене мнениями и 
полноценном сотрудничестве. 

Вырисовываются и темы, которые мог-
ли бы плодотворно изучаться совместны-
ми усилиями. Назову некоторые из них: 

Тюркология и кипчаковедение•	 . В 
Украине выросли молодые, подающие 
большие надежды тюркологи, среди них 
и кипчаковеды. Такие специалисты явля-
ются “штучным товаром” в науках наших 
стран, и для них особенно важны личные 
контакты. 

Проблемы номадизма.•	  Число ис-
следователей этого направления в обеих 
странах также ограничено, но число ме-
диевистов достаточно.

Ислам в Украине. •	 Он имеет отли-
чия в Украине и Казахстане. Большинство 
населения Казахстана относит себя к му-
сульманам, в то время как в Украине особ-
няком стоит проблема Крыма, где сконцен-
трировано мусульманское население.

Ислам в Казахстане.•	  Предстоит 
заново осмыслить историю ислама, а так-
же его роль в современных общественных 
процессах.

История советского периода       •	
республик. Здесь можно о многом поспо-
рить и многое уточнить, чтобы наконец 
цивилизованно расстаться с объединяю-
щей нас исторической эпохой. Представ-
ляет огромный научный интерес преды-
стория казахско-российских и украинско-
российских отношений.

Казахская диаспора в Украине.•	  
Украинцы в Казахстане.•	

Хотелось бы несколько подробнее оста-
новиться на двух последних темах. Безу-
словно, ни численность казахской диаспо-
ры, ни ее роль в современной политиче-
ской, экономической и культурной жизни 
Украины не сопоставимы с численностью 

украинской диаспоры в Казахстане и вкла-
дом украинских деятелей прошлого и со-
временности в науку и культуру Казахста-
на. Обратимся к численности украинцев 
на территории Казахстана, входящего в 
состав Российской империи, СССР [Маса-
нов, Абылхожин… 2001, 542–544], и в Ре-
спублике Казахстан. По первой переписи 
населения в 1879 г., украинцев в Казахста-
не проживало 86,7 тысячи человек, боль-
шая их часть обосновалась в Акмолинской 
области – 58,9 %. По первой переписи на-
селения 1926 года в советский период, чис-
ло украинцев в Казахстане выросло более 
чем в 10 раз и составило цифру 860.201. 
Это было следствием революции и граж-
данской войны в Украине. Но очень скоро, 
в 1939 г., число украинцев уменьшилось 
до 658.319. Безусловно, это объяснялось 
проблемами коллективизации и репрес-
сиями 1937 г. В 1959 г. численность укра-
инцев в Казахстане вновь повысилась и 
достигла 761.432 человек. На это прежде 
всего оказало влияние поднятие целины. 
Наивысший уровень за всю историю, 
когда численность украинцев выросла 
в 1970 г., – 933.461 человек, затем вновь 
наметился небольшой спад – до 897.964 
человек. Дальше цифра неуклонно идет 
вниз, перед распадом СССР в Казахстане 
украинцев стало 896.240. По первой пере-
писи в Республике Казахстан в 1995 г., их 
число все еще значительно – 820.871 че-
ловек. Сегодня же у нас проживает около 
500 тысяч украинцев. Это значительно 
больше, чем было по первой переписи 
чуть более ста лет назад, но значительно 
меньше, чем было перед распадом Совет-
ского Союза. Что касается казахстанцев, 
проживающих в Украине сегодня, то их 
всего 30 тысяч. Наблюдаются противо-
положные тенденции: в Украине растет 
число казахстанцев (а этнических каза-
хов?), а в Казахстане – сокращается число 
украинцев. Можно ли объяснить эту тен-
денцию лишь как возвращение украинцев 
на свою историческую родину? Такова 
украинско-казахская палитра демографи-
ческой ситуации, и она требует глубокого 
изучения2. 
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Естественно, актуальнейшей зада-
чей является изучение сложного мира 
Т.Г. Шевченко, которого украинцы и мы 
заново открываем для себя и жизнь кото-
рого связана с Казахстаном. Не случайно 
эта благодатная тема была в основе пер-
вых культурных мероприятий Посольства 
Украины в Казахстане, почти сразу после 
его обоснования в Алма-Ате. 

Казахи, никогда ранее не имевшие тю-
рем и других мест заключения, вынуж-
денно приняли на своей земле предста-
вителей многих народов. Казахстан стал 
объектом депортаций целых народов. Как 
известно, печальной была в Казахстане и 
судьба украинского востоковеда А. Крым-
ского, имя которого носит Институт вос-
токоведения НАН Украины. Будут ценны 
любые материалы о пребывании арабиста                                                                      
А. Крымского в ссылке в Казахстане в 
1941 г. Арабистики как раздела науки в 
Казахстане тогда не было, а украинцы 
уже имели у себя востоковедов. Для гума-
нитарного сотрудничества представляют 
интерес жизнь и творчество других из-
вестных украинских ученых, писателей, 

связанных с Казахстаном. Это относится 
также к крупным чиновникам, офицерам 
царской службы. Одно имя Е. Ковалев-
ского – директора Азиатского департамен-
та МИД – чего стоит! Наших китаеведов 
должен заинтересовать “малороссийский” 
период Русской православной духовной 
миссии и вклад членов этой миссии в изу-
чение народов Центральной Азии. Отдель-
ной страницей истории являются личные 
и творческие связи ученых, писателей, го-
сударственных деятелей обеих стран в со-
ветское время.

 Непочатый край работы у политологов 
и социологов обеих стран, в их числе ак-
туальнейшая и имеющая глобальное зна-
чение “Проблема продвижения НАТО на 
Восток”. Многие темы подскажут также 
выступления на настоящей конференции 
экспертов в различных областях: архиви-
стов, экономистов, демографов и других. 
Проблемы гуманитарного сотрудничества 
Украины, стран Восточной Европы и Ка-
захстана неисчерпаемы как по своим на-
правлениям, так и по объему предстоящей 
работы.

1 Текст выступления на конференции “Украина – Казахстан: проблемы и перспективы со-
трудничества”, проводившейся осенью 2008 г. в Институте стратегических исследований при 
президенте Республики Казахстан.

2 Слід зазначити, що в Україні від початку 1990-х років не згасає зацікавлення долею 
української діаспори в Казахстані, наслідком чого є, зокрема, такі публікації: Мазука Л. І. Фор-
мування української меншини в Казахстані (80-ті рр. XIX ст. – поч. 30-х рр. ХХ ст.): Автореф... 
канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 25 с.; Еміграційний 
потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан: 
Аналітичний звіт про проведене соціологічне дослідження / Міжнародна організація з міграції. – 
Київ: Фенікс, 1998. – 122 с.; Карпенко В. Українці в Казахстані. – К.: Газета “Вечірній Київ”, 
2000. – 128 с.; Українці Казахстану = Украинцы Казахстана: Книга-альбом / В.Г. Цибенко (голова 
ред. кол., ідея, концеп. вид., текст), С.Ф. Пазенко (упорядкув., текст). – К.: Мистецтво, 2004. – 
127 с.; Чернова К.О. Українська діаспора в Республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні 
установи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 
Психологія. Педагогіка. – Київ, 2007. – Вип. 27/28. – С. 12–15. – Отрощенко І.В. 
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24 грудня 2008 р., на сімдесят другому 
році життя, трагічно обірвався життєвий 
шлях видатного історика та археолога, док-
тора історичних наук, заслуженого діяча 
науки та техніки України, професора Воло-
димира Кузьмича Міхеєва. Трагічність си-
туації обумовлена ще й тим, що зовсім не-
давно наукова громадськість відзначала сім-
десятилітній ювілей Володимира Кузьмича. 
Ми так всі сподівалися, що він буде жити ще 
багато років, активно займаючись наукою. 
Проте 2008 р. був дуже важким і ми втрати-
ли багатьох своїх колег. На жаль, не оминула 
трагічна доля і Володимира Кузьмича.

Саме науці Володимир Кузьмич при-
святив багато років свого життя, із яких 
більше 40 він пропрацював у Харківсько-
му державному (нині національному) уні-
верситеті. Окрім того, останнє десятиліт-
тя життя Володимира Кузьмича було тіс-
но пов’язане з Інститутом сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України.

Володимир Кузьмич Міхеєв народився 
12 листопада 1937 р. у с. Луховка Саран-
ського р-ну Мордовської АРСР у родині 
військового. Після закінчення середньої 
школи з 1955 р. по 1960 р. він навчався на 
історичному факультеті Харківського дер-
жавного університету. Вже тоді В.К. Міхе-
єв виявляв великий інтерес до медієвістики 
та археології і тому, ще будучи студентом 
старших курсів, він почав свій трудовий та 
науковий шлях у 1959 р. з посади старшо-
го лаборанта Археологічного музею ХДУ, 
на якій пропрацював до 1965 р. Потім, з 

1964 р. по 1967 р., Володимир Кузьмич на-
вчався в аспірантурі ХДУ, і науковим ке-
рівником його був відомий український іс-
торик та археолог професор Б.А. Шрамко. 
Ще у студентському віці визначилася сфе-
ра наукових інтересів Володимира Кузь-
мича – історія та культура середньовічних 
кочівників, зокрема народів Хозарського 
каганату. На ті часи цей напрям медієвіс-
тичних студій не вважався престижним, 
тоді як славістика відносилась до найбільш 
пріоритетних напрямків гуманітарних сту-
дій. Проте, незважаючи на такі традиції, 
Володимир Кузьмич вирішив присвятити 
своє життя вивченню минулого тих схід-
них народів, котрі протягом тривалого часу 
були сусідами східних слов’ян. Інтерес до 
Сходу у майбутнього дослідника з`явився 
завдяки тому, що у студентські роки Воло-
димир Кузьмич слухав лекції відомого орі-
єнталіста – професора А.П. Ковалівського. 
Навчаючись в аспірантурі, В.К. Міхеєв до-
сліджував на територіях Харківської, До-
нецької та Луганської областей пам’ятки 
салтівської культури, що являє собою ма-
теріальну культуру народів Хозарського 
каганату. Як наслідок цього, у 1968 р. Во-
лодимир Кузьмич Міхеєв успішно захис-
тив у Харкові кандидатську дисертацію 
«Основные ремесленные производства 
болгаро-аланского населения Подонья 
VIII–X вв.” за спеціальністю „археологія”. 
Офіційними опонентами його дисертації 
були дуже відомі вчені – С.О. Плетньова 
та А.М. Хазанов.

Відомий вчений, талановитий організатор, прекрасний педагог, 
чуйна людина. Від нас пішов 

МІХЕЄВ ВОЛОДИМИР КУЗьМИЧ
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Подальший життєвий шлях Володи-
мира Кузьмича був повністю пов’язаний з 
наукою і з рідним для нього Харківським 
державним університетом. Так, з 1965 р. 
по 1969 р. він пропрацював на посаді ви-
кладача кафедри стародавньої історії та 
археології, а з 1969 р. по 1975 – на поса-
ді старшого викладача цієї кафедри. У той 
же час, з 1973 р. по 1974 р., він проходив 
стажування в столиці Болгарії при Софій-
ському державному університеті, що нада-
лі сприяло становленню його особливого 
інтересу до історії кочових праболгар-
ських племен. Коли Володимир Кузьмич 
повернувся до Харкова, то це збіглося з 
реорганізацією кафедр історичного фа-
культету ХДУ, і тому подальша доля його 
була пов’язана з кафедрою історіографії, 
джерелознавства та археології, на якій він 
пропрацював з 1975 р. до 2002 р., спочатку 
як доцент, а потім як професор та завідувач 
кафедри. У 1977 р. Володимиру Кузьмичу 
Міхеєву було присвоєно звання доцента. 
Від самого початку своєї викладацької ді-
яльності в університеті Володимир Кузь-
мич запам’ятався студентам і колегам не 
лише як прекрасний лектор, а й як чудова 
чуйна людина. Працюючи на цій кафедрі, 
В.К. Міхеєв продовжував їздити в археоло-
гічні експедиції, де збирав матеріали для 
своєї майбутньої докторської дисертації. У 
науковому світі він став відомим завдяки 
дослідженням археологічних комплексів 
хозарського періоду на території Харків-
ської та Донецької областей – Маяки, Си-
дорове, Суха Гомольша, Старий Салтів, 
Червона Горка, Червона Гусарівка.

Необхідно зазначити, що В.К. Міхєєв у 
лісостеповій зоні, в басейні Сіверського 
Дінця, серед пам’ятників салтівської куль-
тури вперше дослідив трупоспалення, ет-
нічна приналежність яких дотепер зали-
шається предметом дискусій. Проте до-
слідник не ставив собі за мету лише роз-
робку питань етнічної історії салтівсько-
го населення басейну Сіверського Дінця. 
Коло його інтересів стало значно ширше – 
від етнічної атрибуції поховань до висвіт-
лення питань соціально-економічного роз-
витку населення північно-західної частини 
Хозарського каганату. Результатом його ба-
гаторічних досліджень став вихід у 1985 р. 
монографії „Подоння у складі Хозарсько-

го каганату”, де подано аналіз пам’яток 
салтівського типу у басейні Сіверського 
Дінця від лісостепу (катакомбний мо-
гильник біля с. Старий Салтів) до степу 
(пам’ятники зливківського типу на півночі 
Донецької обл. біля сіл Маяки, Сидорове, 
Богородичне (Теплинське)). Дослідник 
відзначив дуже високий рівень про-
дуктивних сил салтівського населення 
басейну Сіверського Дінця. В.К. Міхєєв 
зробив також важливе відкриття: у серед-
ній течії Сіверського Дінця в XI–XII ст. та 
пізніше на стаціонарних поселеннях біля 
сіл Маяки та Сидорове продовжувало збе-
рігатися салтівське населення. Окрім того, 
В.К. Міхєєв переконливо обґрунтував 
свою гіпотезу, у відповідності до якої по-
стійними мешканцями околиць Верхнього 
Салтова були воїни-землероби і ці алани 
ще на Північному Кавказі перейшли від 
кочового скотарства до землеробства. 

Як наслідок, у 1986 р. Володимир Кузь-
мич Міхеєв успішно захистив у Києві, в 
Інституті археології АН УРСР, докторську 
дисертацію „Экономика и социальные 
отношения у населения салтово-маяцкой 
культуры Подонья – Приазовья (середина 
VIII – середина X вв.)”. Відтоді розпочав-
ся новий етап у його житті. Так, у 1987–
1991 рр. він працював на посаді заступника 
декана з наукової роботи на рідному істо-
ричному факультеті Харківського держав-
ного університету. У 1990 р. Володимир 
Кузьмич отримав атестат професора, що в 
результаті стало оцінкою його багаторічної 
праці на історичному факультеті Харків-
ського державного (а нині національного) 
університету. У 1991 р. Володимира Кузь-
мича було обрано на посаду завідувача ка-
федри історіографії, джерелознавства та 
археології, яку він беззмінно очолював до 
2002 р. Роботу на цій кафедрі Володимир 
Кузьмич певний час поєднував з адміністра-
тивною діяльністю, бо він у 1997–1999 рр. 
займав посаду проректора Харківського 
національного університету ім. В.Н. Кара-
зіна з навчальної роботи. Це був пік його 
наукової, викладацької та адміністративної 
діяльності. Недарма у 1997 р. йому було 
присвоєно почесне звання заслуженого ді-
яча науки та техніки України. А 10 жовтня 
1999 р. його було обрано дійсним членом 
Української академії історичних наук. 
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Володимир Кузьмич прекрасно розу-
мів, що майбутнє науки в Україні перебу-
ває в руках молоді. Тому він завжди дуже 
велику увагу приділяв не лише викладаць-
кій діяльності, а й був науковим керівни-
ком тих аспірантів, які готували до захисту 
кандидатські дисертації. Під його керівни-
цтвом захистили кандидатські дисертації 
А.В. Криганов, М.В. Любічев, В.В. Колода, 
О.О. Тортіка, В.С. Аксьонов, І.Б. Шрамко, 
Сахар Мансур (Йорданія), В.В. Скирда. А 
у 2007 р. було успішно захищено доктор-
ську дисертацію О.О. Тортіки, науковим 
консультантом якого був В.К. Міхеєв. З 
огляду на це є вагомі підстави говорити 
про те, що Володимир Кузьмич створив у 
Харкові власну школу хозарознавчих сту-
дій. Його учні вже давно зарекомендували 
себе як висококваліфіковані та об’єктивні 
дослідники, на що неодноразово звертали 
увагу на міжнародних наукових форумах. 

З 2002 р. і до останніх днів свого життя 
Володимир Кузьмич працював на посаді 
професора Східноукраїнської філії Між-
народного Соломонового університету в 
Харкові. І там він вдало поєднував викла-
дацьку діяльність із науковою. За його ак-
тивною участю вже у 2002 р. було створено 
Міжнародний центр хозарознавства, керів-
ником якого він був. Саме створення такого 
центру дозволило Володимиру Кузьмичу 
продовжувати археологічні дослідження 
пам’яток салтівської культури на території 
Харківської області та видавати науковий 
часопис „Хозарський альманах”, який він 
очолював як головний редактор. Окрім 
того, В.К. Міхеєв був членом редколегій 
періодичних видань Інституту сходознав-
ства ім. А. Кримського – „Східний світ”, 
МАИЭТ, „Сходознавство”. Багато років 
він був членом спеціалізованих вчених рад 
із захисту докторських (кандидатських) 
дисертацій в Інституті сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України, Інституті 
археології НАН України, в Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Кара-
зіна. Він був учасником багатьох наукових 
конференцій, у тому числі Першого і Дру-
гого міжнародних колоквіумів „Хозари”, 
що проходили у 1998 і 2002 рр. в Єруса-
лимі та Москві. Він є автором більше 140 
публікацій у наукових виданнях Україні, 
Росії, Болгарії, Польщі, Ізраїлю та інших 

країн. Серед його наукового доробку є 
кілька індивідуальних та колективних 
монографій (Шрамко Б.А., Михеев В.К., 
Грубник-Буйнова Л.П. Справочник по ар-
хеологии Украины. Харьковская область. – 
К.: Наук. думка, 1977. – 155 с.; Михеев В.К. 
Подонье в составе Хазарского каганата. – 
Харьков: ХГУ, 1985. – 148 с.; Михеєв В.К, 
Шрамко Б.А. Археологія залізного віку 
Східної Європи. – Харків, 2000. – 224 с.; 
Аксенов В.С., Михеев В.К. Население Ха-
зарского каганата в памятниках истории и 
культуры. «Сухогомольшанский могиль-
ник VIII–X вв.» (Хазарский альманах., 
Том. 5). – Киев–Харьков, 2006. – 308 с.). 
Ім’я Володимира Кузьмича Міхеєва добре 
відоме серед його колег в Україні, Росії, 
Болгарії, США, Угорщині, Ізраїлі, Великій 
Британії та інших країнах. 

Проте ще чимало з його творчих заду-
мів і планів залишилися нездійсненими, 
нереалізованими через його передчасну 
смерть. Так, в останні місяці свого життя 
Володимир Кузьмич активно співпрацю-
вав зі співробітниками Інституту сходо-
знавства над виданням рукопису малові-
домої праці академіка А.Ю. Кримського 
„Історія хазарів з найдавніших часів до 
Х віку”. Володимир Кузьмич планував 
продовжувати публікацію матеріалів сво-
їх багаторічних археологічних досліджень 
пам’яток салтівської культури у вигляді 
нових монографій. На жаль, доля розпо-
рядилася інакше. 

Світлий образ Володимира Кузьмича – 
видатного вченого і порядної людини, ве-
ликого трудівника, талановитого організа-
тора та прекрасного педагога, якому було 
притаманне багатогранне обдарування і 
який до останніх днів свого життя був від-
даний науці, – назавжди залишиться в на-
шій пам’яті. 

О. Б. Бубенок,
доктор історичних наук,

провідний науковий співробітник
Інституту сходознавства 

ім. А. Кримського НАН України



Східний світ №1 2009198

Summaries

suMMaries 

I. Zajtsev
WorK and days oF aleXey olesnitsKogo (addenda to tHe 

national turcologists’ VocaBulary)
The article highlights the unknown period of life and activities of the prominent turcologist 

A.Olesnitskogo (1888–1943) in the immigration. The article uses the scientist’s autobiography 
written abroad and sent to the president of the Serbian Royal Academy of Science in Belgrade 
as an appendix to the author’s letter-proposition to collect Turkish manuscripts and folklore in 
Yugoslavia.

T. Shcherban 
scientiFic acHieVeMents and coMproMises 

The article reconstructs life journey of the long-term professor of Kiev University and a 
chief of a department of the Linguistics Potebnja Institute of the Ukrainian Soviet Socialist Re-
public Academy of Science (and its director in 1939–1944) as well as a member of AS Presidi-
um (1939–1944), known Indianist and philologist academician M. Kalynovysh (1888–1949). 

The article elaborates scientist’s surveys on ancient Indian philology which are appreci-
ated as those that became remarkable input to the forming of the scientific principles of Indian 
studying in Ukraine. Besides it proves that through the policy of Russification implemented in 
Ukraine beginning with the second half of the 1920th Party ideologists’ rude interference into 
the linguistic work as well as forced compromises of academician his activity in the sphere of 
the Ukrainian lexicography had certain negative consequences. “Russian-Ukrainian vocabu-
lary” (1948) with Kalynovych as an editor-in-chief was of a low-level quality as it contained 
a large number of perverted Ukrainian words – Russisms. 

Scientific ideas and conceptions of M. Kalynovych in the sphere of the general linguistics 
are considered to be one of the greatest achievement of the national linguistics in the first half 
of the XXth cent. 

O. Bubenok
concerning tHe localiZation oF tHe poloVets toWns 

sHaruKan, sugroV and Balin 
The Old Russian Chronicles contain the information about the campaigns of the Kiev 

Princes against the Polovcians in 1111 and 1116 AD. As a result the Polovets towns Sharukan, 
Sugrov and Balin were attacked and destroyed. Unfortunately, the Modern Scholars do not 
know where these fortes situated. Nowadays there are three versions of their localizations: 
1) in Lower Don land; 2) in Middle Donets land; 3) near Kharkiv city. The author supports the 
last version as there are situated modern settlements Zmiyv and Surgaivka. The first name is 
connected with Sharukan because it means “Dragon. Snake” and the second one is allied with 
the Sugrov translated from Ossetians as Surh-gau – “Red village”. The distance between these 
modern settlements is similar to the data of the Old Russian Chronicles about distance between 
Sharukan and Sugrov. 

V. Velychko
ForMation oF tHe land area systeM in tHe MedieVal cHina

For the first time in the national sinology the article attempts to analyze some features of 
model of the land area system in the frame of the regional policy and practical activity of the 
medieval Chinese dynasties (from the end of the Jin to the end of the Ming dynasties) in the 
sphere of the administrative and economic zoning, land areas management, as well as in the 
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frame of the changeable land areas structure and their ranging for the purpose to assure politi-
cal stability and economic development. 

A. Zelinsky
proBaBle dating oF calliMacHus’ HyMn to delos

There are several versions of dating of Callimachus’ Hymn to Delos in modern historiogra-
phy. But, to my mind, none of them is flawless. Semantic analysis of this work in comparison 
with foreign affairs realities in early Hellenistic epoch allowed the author to attribute with 
certain confidence the creation of this work to the second half of 60ties of III century BC. Ad-
ditional engaging of realities of Ptolemaic dynastic history allows to date it from 262 BC with 
high probability.

Yu. Kochubey 
“alliance oF ciViliZations” and tHe role 

oF oriental studies
The author deals with the history of the UN Project “Alliance of Civilizations” from con-

ceptual point of view and describes the present-day problems of its realization. He stresses 
importance of the role which would have been played by orientalists in achieving goals of this 
very promising Project.

V. Rubel 
territorial Belongings oF tHe doKdo islands: 

tHe Korean VieW on tHe proBleM
The Dokdo Islands, which Japanese name Takeshima and Europeans – Liancourt Rocks, 

is in the centre of territorial dispute between the Republic of Korea and Japan. Korea claims, 
that Dokdo belong to it since the Usan Chiefdom was captured by the Early Korean State 
Shilla (512). Japan has claimed that the Dokdo Islands remained uninhabited until XX century 
and only the fact of constant residents in such territory can let any island be considered to 
have proved state sovereignty. Official Tokyo claims that «effective management» of Dokdo-
Takeshima by Japan has been in place from the beginning of XVII century. 

As a result of actions of aggressive imperialistic expansion and successful wars for Japan in 
the end of XIX – the beginning of XX century the Takeshima Islands were officially annexed 
to Japanese empire in 1905 and whole Korea became the Japanese colony in 1910.

During World War II the Allies decided to deprive aggressors of all the territories illegally 
grasped before. Therefore, after capitulation of Japan the Supreme Commander of the Allied 
Powers’ instruction (SCAPIN) № 677 in 1946 “Liancourt Rocks” was to be excluded from 
administrative authority of Japan. However, during the Korean War 1950-1953 the Republic 
of Korea was nearly grasped by communistic DPRK which was supported by the People’s 
Republic of China and the USSR. In conditions of the Cold War the USA stopped considering 
Dokdo to be the territory of the Republic of Korea. The USA was afraid the ROK would be 
crashed and strategically important Liancourt Rocks would be under authority of communis-
tic Northern Korea. Therefore, in the text of the San Francisco Peace Treaty in 1951 Dokdo 
were not mentioned and Tokyo considered them again to be Japanese territory. In response, 
the President of the ROK Rhee Syngman ordered to place the Korean garrison at Dokdo and 
unilaterally declared on January, 18, in 1952 establishment of the «Peace Line» between Korea 
and Japan on which Dokdo were claimed to be the Korean territory. But Japan has not still 
considered the “Rhee Syngman Line” as the legitimate border and being supported by the USA 
insists on solving of this territorial dispute in the International Court of Justice. Seoul refuses 
to transmit this question in the International Court of Justice, motivating its decision with Ja-
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pan having the territorial dispute with China concerning Senkaku Islands (Diaoyutai). These 
islands currently are under the effective control of Japan and consequently Tokyo refuses to 
discuss their status with the Chinese side. Considering this fact to be the certificate of incon-
sistency of the Japanese diplomacy, Seoul shows its position firmly enough: if Japan refuses 
to discuss the territorial problems with China in the International Court of Justice, why the 
Korean-Japanese territorial dispute should be discussed there? Such position of official Seoul 
is principal and respectable.

M. Tarasenko
tHe Bd 42 illustratiVe traditions during tHe neW KingdoM 

(tHe Vignettes typology)
The subject of the article is the analysis of the ways of construction, interconnection with 

the text, and iconographic classification of the BD 42 Vignettes during the New Kingdom and 
TIP. In a basis of the suggested typology the 48 sources (papyri, the tombs and temples decora-
tion) are used, among them – 38 illustrated ones.

Despite the variety in BD 42 vignettes in the New Kingdom / 21st Dyn., the author on the 
basis of iconographical and stylistic features could identify two basic types of such pictures as 
well as some subtypes. The first type of vignettes is drawn as friezes (the “disrupt” friezes), and 
the second type comprises the full-size vignettes. We designate them as Types А and B.

The Type A vignettes of the BD 42 are subdivided into five (two basic and three additional) 
subtypes, subjected to a plot of image and iconography. These vignettes are related with the title 
of the chapter, intended to avoid “slaughtering in Heracleopolis” (the pictures play upon these 
two words literally: Sa.t and Nnj-nsw).

Type A, Subtype 1 (= А1): the vignettes represent a deceased, spearing a hieroglyph of a 
“backbone”. 1) pNb-qd (Pe) pParis Louvre AE/N 3068 + AE/N 3113 (18th Dyn.); 2) pPtH-mc (Ik) 
pMilano (= pBusca) (18th Dyn.); 3) pRa-mc pCambridge E.2a.1922 (19th Dyn.) (unpublished); 
4) pPtH-mc pParis Louvre SN 2 (+ pKrakow MNK IX-752) (19th Dyn.); 5) p%wti-mc (Pd) pParis 
Bibl. Nat. 38–45 (early 21st Dyn.).

Type A, subtype 1а: the snake is painted opposite to a deceased. 1) ) pLondon BM EA 9950 
(Aq) (18th Dyn.); 2) рWiA (Рр) pKrakow MNK XI 746–751 (= pCzartoryski) (18th Dyn.) (com-
pore Late vignettes of BD 41). 

Type A, subtype 2: the deceased, standing before Osiris, is shown in the iconography corre-
sponding to the hieroglyph for a child (А17). 1) pNfr-wbn=f / *wri (Pb) pParis Louvre N. 3092 
[= Louvre III 93] (18th Dyn.).

Type A, subtype 2а: the sign of a child (А17) is included inside the symbol of a “building, 
house” (Hw.t / О6). 1) pGAt-sSn pCairo J.E. 95838 (= S.R. IV 936) (late 21st Dyn.); 2) p¥d-sw-¡r 
pСairo S.R. VII 11494 (late 21st Dyn.), unpublished; 3) pPA-n-nsti-tAwj рLondon BM EA 10064 
(late 21st Dyn.); 4) pNsy-¢nsw (Ch) pCairo CG 58032 (the vignette is wrongly attached to BD 
41) (21st Dyn.); 5) pNsy-¢nsw (the complex of pictures without the text) (21st Dyn.); 6) рPA-di-
Imn pCairo S.R. IV 981 (= J.E. 95879) (21st Dyn.).

Type A, subtype 2b: a “walls” symbol (inb / О36
), inside of it the figure of the bA-soul is 

placed in a pose of adoration in front of the ram. 1) pImn-Htp pBoston 22.401 (18th Dyn.) 
(incompletely published).

K. Tyschenko
araBs in tHe nortH

The article starts from the text of al-Idrisi summarising his data on the East- and North-
European lands known in Europe about 1140 AD. Then it applies a new research tool (the 
toponymic context method) to the studies of Arabian traces in the place name system of the 
Baltic States, Ukraine and Russia. Thus the article shows that some key names of Arabian 
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toponymic fractal have good correspondences with Arabian roots like ‘rb-, hjj-, qtl-, ‘ql-, qlb-, 
sfr- and proper names (Uthman, Umayyades, Misr, Hawran, Babyl). A connection between the 
traces of the Arab and Pecheneg, both Islamic, in place names has been found.

I. Turov 
tHe role oF intellect in tHe spiritual practice oF tHe 

early HasidisM
The article consists of two parts. The first one is devoted to the question of importance of 

getting high-developed intellect for god worship. The second part analyses the ways of getting 
high-developed intellect according to early Hasidic teaching. Serious attention has been paid 
as well in the article to compare the Hasidic conception with the point of view of medieval 
Jewish thinkers. 

I. Tchernikov
tHe young turKs reVolution oF 1908 in tHe ottoMan eMpire

On the occasion of the 100th anniversary of the “Young Turks Revolution” the author de-
scribes the evolution of Reformists movement in Turkey during the XIXth century which led 
to the events of 1908. It is shown how internal and external factors influenced the proclamation 
of the Constitution and the end of “Zulum” regime. The author stresses that the Young Turks 
did not manage the situation in the country: all their efforts to reform Empire were insufficient, 
but they appeared to be precursors of national-liberation struggle under the guidance of Mus-
tafa Kemal Ataturk. 

O. Chuvpylo 
JaWaHarlal neHry on socio-econoMical and political 

transForMations in tHe soViet union
The article on the base of wide set of sources and studies analyses the attitude, which 

prominent Indian national-liberation movement leader, the first prime minister of independent 
India Jawaharlal Nehru had to the USSR and socio-economical and political transformations 
that had place in this country between two World Wars. The author emphasizes that J. Nehru 
become a socialist in his youth, and has gone a hard way from pathetic idealization of the 
Soviet model of socialism to the deeper understanding of its essence as one of the forms of 
totalitarianism. Consequently, he has created alternative conceptions of “society of socialist 
type” and “welfare state”, absolutely differed from realizations of socialistic ideal in the Soviet 
Union and other left-totalitarian states. Realization of these Nehru’s conceptions offered the 
challenge of creation in India absolutely new state that would embody the old human dream of 
perfect organized society, in which the ideas of reason and justice would be triumphant. 

O. Boyaryntseva 
general linguistic statistical dependencies (Based on tHe 

araBic coMputer terMinology Materials)
Our work aims at describing general linguistic statistical dependencies the importance of 

which is underestimated and poorly covered in modern Ukrainian linguistics. What is more 
it aims at investigating the effect of the mentioned above dependencies in the field of Ara-
bic computer terminology. Having done all the necessary statistical calculations and received 
data analysis we came to the conclusion that studying linguistic laws and dependencies in the 
Arabic language has its own peculiarities which are caused by the certain characteristics of 
the Modern Standard Arabic language and further research in this field requires solving some 
theoretical problems.
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Summaries

V. Ryzhykh
inFlectional position’s conception oF araBic sentence
The word in the sentence is in a significant or neutral inflectional position in the Arabic 

grammatical tradition. In the structure of the Arabic sentence the word may be replaced with 
the sentence which will be in the same inflectional position. This article gives the characteristic 
to such sentence and the detailed analysis of all basic types of the sentences which are in a 
significant inflectional position. 

V. Musijchuk 
tHe inFluence oF cHinese language and culture

 on tHe pHraseological Fund oF VietnaMese language
The article deals with the influence that Chinese culture had on phraseologism and proverbs 

formation in Vietnamese language. The author investigates the historical basis of that influence 
and finds that the groups of Vietnamese phraseologisms were formed in consequence of cross-
cultural contacts between Vietnam and China. Particular consideration is concentrated on the 
analysis of Chinese language influence at phonetic, semantic and morphological levels.
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ІНфОРмАцІя 
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Windows із розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і 
не повертаються.

Обсяг статті не повинен перевищувати 1,5 д.а. Стаття супроводжується резюме 
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назва організації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
1. Кожний малюнок на звороті має бути підписаний “до статті – назва статті”; 
2. Формат растрової ілюстрації – *.tif (300 dpi);
3. Формат векторної ілюстрації – *.ai, *.eps або *.cdr;
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстового на окремому носії (CD, 

floppy);
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини смуги набору – 145 мм.
Вимоги до таблиць:
1. Подаються у текстовому форматі *.doc (*.rtf) окремими файлами;
2. Ширина – не більше 145 мм.
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 наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є 
посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться 
посилання на кілька праць, вони подаються в 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 
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Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Пріцак О. Не-”дикі” половці // Східний світ, 1995, №1.

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з від повідною 
діакритикою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер україн ського алфавіту 
з урахуванням традиційних написань.

Необхідно супроводжувати статтю резюме англійською мовою (5–6 речень), а також 
даними про автора статті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
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