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людною і багатомовною. До її складу у 
різні часи пізньоантичної і середньовічної 
історії (IV–XV ст.) входили численні на-
роди, території Південно-Східної Європи і 
Близького Сходу. Для багатьох із них значні 
періоди їхньої історії тісно пов’язані з іс-
торією Візантії – держави, що не зберегла-
ся і в певний час припинила своє існуван-
ня. Водночас історія Візантії не може бути 
повною без вивчення власної історії цих 
країн. Виходячи з цього, можна говорити 
про нерозривний зв’язок візантинознав-
ства з балканістикою, слов’яно знавством, 
орієнталістикою – арабістикою, кавказоз-
навством, османістикою.

З часом Візантія перетворилася на дер-
жаву з високою своєрідною і оригіналь-
ною культурою, в якій греко-елліністичні і 
римські традиції поєдналися з традиціями 
і кращими досягненнями культури наро-
дів, що увійшли до її складу. Перш за все 
це близькосхідні народи IV–VI ст. Отже, з 
цього періоду історію і культуру Візантії 
не можна розглядати тільки на терені за-
гальних елліністичних традицій, а як таку, 
що глибоко пов’язана з історичним розви-
тком і культурою регіонів Близького Схо-
ду. Візантинознавство органічно пов’язане 
зі сходознавством – орієнталістикою. З 
часом сформувалася усталена візантійська 
культура, спільна для усіх народів, які вхо-
дили до складу Візантії. В повному розу-
мінні слова це була східнохристиянська 
культура, що формувалася і розвивалася із 
внесків передусім близькосхідних народів 
і тому чинила широкий вплив на культури 
сусідніх народів, близьких за мовою. Зро-
зуміло, що особливо великий вплив візан-
тійська культура здійснювала на розвиток 
культури слов’янських народів, формуван-
ня візантійсько-слов’янських традицій. Ві-
зантинознавство нерозривно пов’язане зі 
славістикою – вивченням середньовічної 
історії і культури слов’янських країн.

Л.В. Матвєєва

ВЛАДИСЛАВ БУЗЕСКУЛ. 
СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
(Закінчення у другому числі 2007 р.)

²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß 
ÒÀ ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ

У ПРАЦЯХ В. Бузескула слов’янознав-
ство тісно пов’язане з візантинознав-

ством.
З історії відомо, що східна імперія пе-

рестає бути продовженням римської з 
VII–VIII ст. і з тої пори вона репрезентує 
візантинізм. Як відзначав відомий вітчиз-
няний історик Ф.І. Успенський: «На этой 
ступени развития она может быть сравни-
ваема с Римской империей Карла Велико-
го; как последняя образовалась из соче-
тания национальных германских начал и 
романских элементов, так и Византийская 
империя произошла из взаимодействия 
греко-римских и разнообразных варвар-
ских элементов»1.

Ф. Успенський розглядає візантинізм як 
«организующее начало исторического раз-
вития на юго-востоке Европы…» Якщо, на 
думку вченого, романізм формує франкську 
державу і є важливим фактором в імперії 
Карла Великого та Оттонів, якщо римське 
право має значний вплив в усій історії За-
ходу, то візантинізм, зі свого боку, стає ідеа-
лом «славянского царства, к которому стре-
мятся передовые славянские народы».

«С Юга византинизм доходит до Кие-
ва и Москвы, – пише Ф. Успенський, – по 
византийским началам складывается ис-
торическая жизнь восточно-европейских 
народов. В связи с византинизмом стоит 
распределение Европы на две половины: 
православную и католическую. Словом, 
византинизм есть исторический принцип, 
действие которого обнаруживается в исто-
рии народов Юга и Востока Европы; этот 
принцип заправляет развитием многих на-
родов… и выражает особый склад верова-
ний и политических учреждений и, можно 
думать, особый вид организации сослов-
ных и земельных отношений»2.

Тисячолітня історія Візантії привертає 
до себе увагу учених світу тим, що Візан-
тія була державою поліетнічною, багато-
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Владислав Бузескул. Слов’янознавство

В архівах України зберігся рукопис 
В. Бузескула під назвою «Візантинологія 
та студії над слов’янським світом у Росії в 
ХІХ – на початку ХХ віку» (1931 р.) україн-
ською мовою. У передмові вчений писав, 
що підготовлений рукопис – це остання, 
третя, частина його праці «Всеобщая исто-
рия и ее представители в России в XIX и в 
начале XX в.» і, порівняно з двома попере-
дніми виданнями в Росії, «становить собою 
окрему цінність». «За підставу, щоб вида-
ти його окремим виданням у працях Все-
української Академії наук українською мо-
вою, – писав Владислав Петрович, – може 
бути… те, що поміж Візантією та слов’ян-
ським світом, з одного боку, та Київською 
Україною – Руссю, з другого, були близькі 
зв’язки». Водночас вчений зазначав, що 
важливо знати імена учених, які працюва-
ли над історією Візантії та слов’янства, се-
ред яких В. Бузескул знаходив «українців 
зроду» або тих, що працювали на території 
України, «професоруючи у Києві, Харкові, 
Ніжині, Одесі»3.

Свою працю Владислав Петрович ви-
значив як «сторінки з історії науки на 
Україні». Щодо терміна «Росія», зазначав 
учений, «то його треба розуміти так, як… 
уживано тоді, перед революцією».

На численних джерелах В. Бузескул 
досліджував історію слов’янознавства в 
контексті всесвітньої історії. Слов’янське 
мовознавство як самостійна галузь форму-
валося в Росії впродовж декількох століть. 
У його завдання входило вивчення пра-
слов’янської, церковнослов’янської (ста-
рослов’янської), середньовічних і сучас-
них західно-південнослов’янських мов.

Учений досліджував початок вивчення 
слов’янського світу у ХІХ ст., виникнення 
кафедр слов’янознавства, а головне – діяль-
ність перших представників, що присвяти-
ли своє життя цьому напрямку в науці. Вла-
дислав Петрович зробив огляд їхніх праць 
з історії слов’янознавства, відзначивши 
великий інтерес до пам’яток слов’янської 
давнини. Він підкреслював, що в означе-
ний період до дослідження слов’янського 
світу, як і Візантії, підходили передусім з 
погляду історії Росії, у зв’язку з нею. По-
чаток самостійного наукового вивчення 
слов’янства учений датує ХІХ століттям. 
Автор відзначає, що жвавий інтерес до піз-
нання мови, пам’яток письменства, побуту 

та історії слов’ян зумовив романтизм, із 
його захопленням народністю, народною 
поезією, віруваннями. Владислав Петро-
вич наголошував, що саме на початку 
ХІХ ст. відбулося виявлення зацікавленос-
ті до лінгвістичних питань, формування 
нової науки порівняльного мовознавства 
і філологічної критики. Він звертає ува-
гу й на таку характерну рису ХІХ ст., як 
розвиток національної свідомості, пробу-
дження слов’янського світу і започатку-
вання слов’янського Відродження. Вчений 
називає видатних на той час представни-
ків слов’янської науки і літератури, серед 
яких вирізняє «патріарха слов’янознав-
ства» Йозефа Добровського (1753–1829), 
чеського просвітника, одного із засновни-
ків слов’янознавства доби слов’янського 
Відродження, котрий заклав засади порів-
няльного вивчення мов, слов’янської куль-
тури та історії.

В. Бузескул згадує сербського філо-
лога, історика, фольклориста, діяча серб-
ського національного Відродження Вука 
Стефановича Караджича (1787–1864). З 
його іменем Владислав Петрович пов’язує 
здійснення реформи сербської літератур-
ної мови на засадах народної мови, укла-
дання граматики і словника.

Словенський філолог Варфоломей Ко-
пітар (1780–1844) (Югославія) досліджу-
вав давньослов’янські пам’ятки, видав 
глаголичну пам’ятку старослов’янської 
мови ІІ ст. «Клоцов сборник» (1836), по-
давши до нього словник, коротку грамати-
ку старослов’янської мови та історичний 
нарис.

Слов’янство робило лише перші кроки 
на творчій ниві, але головним було те, що 
ранні роботи у цій галузі в Чехії, Югославії 
та ін. викликали певний інтерес до погли-
блення знань з усіх питань мовознавства і 
в Росії, де для цього створювалися потріб-
ні умови. Передусім – щодо викладаць-
кої діяльності в університетах, де згідно 
зі статутом 1804 року надавалась широка 
автономія і в підвалини закладались коле-
гіальні засади. Статут надавав великі мож-
ливості для розвитку науки, наукових то-
вариств, для видання праць учених. Серед 
окремих відділень значне місце займало 
словенське.

Створення словенських кафедр В. Бу-
зескул датує 30-ми роками ХІХ ст. і при-
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діляє більше уваги Московському універ-
ситету. Проте в Харківському університеті 
вже у 1804 р. існувало словесне відділення, 
з часом перетворене на факультет. Ви-
кладались російська словесність, грецька 
мова та література. Отже, у першій поло-
вині ХІХ ст. почалося створення кафедр 
слов’янської мови чи слов’янської словес-
ності, було покладено початок викладан-
ню класичних мов у Московському і Хар-
ківському університетах.

З прийняттям статуту 1804 року у 
цьому ж році створюється «Московское 
Общество Истории и Древностей Рос-
сийских», яке значною мірою сприяло 
розвитку слов’янознавства. Першим го-
ловою товариства був професор Москов-
ського університету Харитон Андрійович 
Чеботарьов. Слід зазначити, що він ще у 
80-х роках XVIII ст. висловлював рідкісні 
для того часу думки щодо приналежності 
слов’ян «к тому великому древу народов, 
от которого, как ветви, произошли римля-
не и греки» і докази тому бачив «в сравне-
нии языков»4. Харитон Чеботарьов одним 
із перших у вітчизняній науці звернув ува-
гу на доконечну потребу з’ясування питан-
ня щодо походження слов’янських народів 
та їхніх мов.

У ХІХ ст. досить популярними і пізна-
вальними були подорожі учених у слов’ян-
ські країни. Можна назвати окремі ман-
дрівки на початку ХІХ ст. у слов’янські 
землі: О.І. Тургенєва – історика, письмен-
ника та його товариша А.С. Кайсарова, 
які відвідали Геттингенський університет, 
слов’янські землі. Вони вивчали слов’ян-
ство на місцях, збирали рукописи та кни-
ги. Це були одні з перших вітчизняних 
славістів-мовознавців ХІХ ст. А. Кайсаров 
видав книгу «Опыт славянской мифоло-
гии». О. Тургенєв у середині 30-х років 
віднайшов знамените Реймське євангеліє, 
яке стало предметом вивчення слов’ян-
ських вчених.

У своїх дослідженнях В. Бузескул зупи-
няється на окремих особистостях – діячах 
слов’янознавства. Першість віддає голові 
російської «Скептической школы» Ми-
хайлу Трохимовичу Каченовському (1775–
1842). «Скептическая школа», що стояла 
на засадах одного з напрямків історичної 
науки першої половини ХІХ ст., пропа-
гувала критично-скептичне ставлення до 

історичних джерел, вважала, що історія 
найдавнішого періоду Русі і слов’янських 
народів є «небилицею». «Скептическая 
школа» виступила з вимогою ставитись до 
історії як до науки, а не як до повчальної 
розповіді. Яскравим критичним висту-
пом стали рецензії М.Т. Каченовського на 
джерелознавчі підвалини «Истории госу-
дарства Российского» М.М. Карамзіна, що 
своєю появою спричинили широкий гро-
мадський резонанс, а з часом – багаторіч-
ну і жорстку полеміку. М.Т. Каченовський 
опублікував відгуки на книгу у «Вестнике 
Европы» в дусі «Скептической школы», 
що стало підставою для «присвоєння» 
йому «звання» «хулителя» цієї книги. У 
1818 р. О.С. Пушкін написав епіграму на 
М. Каченовського: 

Бессмертною рукою раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил?
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?5

Діяльність М. Каченовського припадає 
на 30-ті – 40-ві роки, часи статуту 1835 р., 
що сприяв поповненню новими науковими 
силами, які, як зазначав Д.І. Багалій, «со-
здали в конце 30-х и начале 40-х годов эпо-
ху пышного расцвета преподавательской 
деятельности его профессоров, преданных 
науке и университету»6. Серед них був і 
М. Каченовський – вихованець Харків-
ського колегіуму, професор Московського 
університету, в якому викладав російську 
та всесвітню історію і був першим про-
фесором заснованої статутом 1835 року 
на першому відділенні філософського фа-
культету (надалі – історико-філологічного) 
кафедри слов’янського наріччя і східної 
словесності. Як представник «Скептичес-
кой школы» Каченовський знайомив гро-
мадськість із новітніми критичними на-
прямками у західній історіографії.

Раніше, у 1811 році, серед різних това-
риств початку ХІХ ст., які пожвавили ви-
вчення історичних пам’яток з метою від-
новлення правди походження слов’янсько-
го мовознавства, важливою подією було 
створення при Московському університеті 
кафедри слов’янської мови, або слов’ян-
ської словесності. Професор С. Булич 
пов’язує виникнення цього закладу з іме-
нем М. Каченовського. Останній працював 
правителем особистої канцелярії Москов-
ського попечителя графа Розумовського, і, 



Східний світ №1 20078

Владислав Бузескул. Слов’янознавство

на думку С. Булича, виникнення кафедри 
відбулося «вероятно по мысли» М.Т. Ка-
ченовського. Завданням кафедри було: 
«…ознакомить учащихся со всеми вообще 
славянскими книгами, с показанием соо-
тношения российского языка к славянско-
му и происхождения его из славянского»7.

Проте перший досвід створення кафед-
ри слов’янської філології виявився невда-
лим. Як зазначав професор А.А. Кочубин-
ський, він не мав будь-якого наукового зна-
чення8. На той час численні сторінки, при-
свячені слов’янознавству, видавав журнал 
«Вестник Европы», заснований корифеєм 
російської літератури та історії М.М. Ка-
рамзіним. М. Каченовський у своїх стат-
тях, надрукованих у цьому виданні, тор-
кався різних питань слов’янської давни-
ни, не залишаючи поза увагою і новітній 
період. Його публікацію «Об источниках 
для русской истории» (1809) С.К. Булич 
у згаданій праці назвав єдиним на той час 
вступом у вивчення слов’янської і росій-
ської писемності, який був необхідний не 
тільки історику, а й лінгвісту.

Слов’янську мову Каченовський нази-
вав «древним нашим наречием», при цьо-
му не указував певно на її відмінність від 
живої російської мови.

У цій статті М. Каченовський торкав-
ся і слов’янської історії, вперше порушу-
вав питання щодо необхідності вивчення 
слов’янської палеографії. «Дождемся ли, – 
запитував автор, – наконец до того, чтобы 
в России начали упражняться в славянской 
палеографии, чтобы по руководству Гатте-
рера и Шанемана кто-нибудь собрал сла-
вянские буквы, расположил их по хроно-
логическому порядку и показал нам начер-
тание букв каждого века в сравнительных 
таблицах…»9 Такі таблиці мали вже німці, 
французи, англійці, італійці. 

Характерною рисою наукової літерату-
ри початку ХІХ ст. були численні загальні 
міркування філологів, істориків, філософів 
стосовно російської і церковнослов’ян-
ської мов, їхніх спільних рис, взаємовід-
носин і походження.

М. Каченовський писав про давню 
слов’янську мову, якою перекладалися 
церковні книги у слов’ян, як про матір 
усіх слов’янських діалектів (російського, 
польського, болгарського, крайнського, 
кроатського, боснійського, іллірійського 

або далматського, «лузатського або венд-
ського»). Церковнослов’янську мову він 
ототожнював із праслов’янською. Автор 
підкреслював важливість вивчення давніх 
письмових пам’ятників старослов’янської 
і російської мов, таких як «Русская Прав-
да», «Поучение Владимира Мономаха», 
«Летопись Нестора», «Слово о полку Иго-
реве» та ін.

Каченовський, як і в майбутньому 
О.Х. Востоков, указував на відмінність 
давньої російської мови від церковно-
слов’янської. С. Булич відзначав, що серед 
учених того часу, які мали свою думку з 
цього приводу, була певна точка зору на цю 
проблему у професора М. Каченовського. 
У статті «Взгляды на успехи российского 
витийства в первой половине истекшего 
столетия», надрукованій у «Трудах Обще-
ства любителей Российской словесности 
при Московском университете» (1812 р.), 
М. Каченовський писав: «Язык богослу-
жебный или книжный, Моравскими пере-
водчиками однажды образованный по гре-
ческому, при всем богатстве своем (после 
наступления тат. ига) оставался необрабо-
танным за недостатком мыслящих писате-
лей… не очищался, но портился неучены-
ми переписчиками; не было великих даро-
ваний, не было никаких грамматических 
и критических сочинений, которые пред-
охраняли бы целость его от неизбежного 
повреждения… Язык гражданский и обще-
народный всегда был у нас отличным от 
языка церковного: оба они суть ближайшие 
ветви единого дерева… органы вещания 
единого славянского народа, но по отделе-
нии племен необходимо уже изменившие-
ся от различия в местном положении тех 
племен, в соседстве с народами, в образе 
правления. Язык, говорю, богослужебный, 
образованный по Греческому и принесен-
ный в Русь по крещении… был весьма 
отличен от употребляемого наречия»10.

Для підтвердження своїх слів Каченов-
ський звертався до історичних свідчень: 
Новгородського літопису, грамот та інших 
пам’яток ХІІІ і XIV ст., де знаходив цер-
ковні молитви і співи з чудовими слово-
сполученнями. Але коли вчений порівню-
вав стиль «Русской Правды» або «Песни 
о полку Игореве» («ежели песнь сия в са-
мом деле суть остаток отдаленной древно-
сти») зі стилем тих самих молитов і пісень 
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церковних, то бачив різкі відмінності. «В 
памятниках ближайшего к нам времени, – 
писав М. Каченовський, – когда по всей 
вероятности уже надлежало бы слиться 
двум сим наречиям… все еще замечается 
несходство, которое доныне продолжается 
и будет продолжаться. Итак, язык богослу-
жебный, искажаемый неосторожными пе-
реписчиками, не мог возноситься до выс-
шей степени совершенства, а язык граж-
данский и общенародный, присвоивший 
себе многие чужестранные слова и заим-
ствовавший некоторые обороты из бого-
служебного, также не сделал почти ника-
ких успехов»11. Автор пов’язує усі ці хиби 
з відсутністю в країні достатніх учених 
сил і правил, тому обидві мови лишались 
на той час як «богатая руда золота, ожида-
ющая трудолюбивых рук художника».

Вчений намагається дати своє бачен-
ня виникнення малоросійського наріччя в 
Малоросії і за Дніпром. Внаслідок пану-
вання тут польської мови, на його думку, 
відбулося спотворення російської мови, 
яка поступово приймала закінчення і цілі 
слова від польської, між тим як слов’ян-
ська лишалася у церковних книгах.

М. Каченовський порушує також пи-
тання походження церковнослов’янської 
мови, досліджує, кому зі стародавніх окре-
мих слов’янських племен вона належала. 
У «Вестнике Европы»12 він друкує стат-
тю «О славянском языке вообще и в осо-
бенности о церковном», яку як доповідь 
представив на засіданні Московського 
товариства російської словесності. Спира-
ючись на стародавні першоджерела, уче-
ний з’ясовує, що на той час слов’янський 
народ, поділений на численні племена 
(V–VI ст. до н.е.), від самого початку був 
«багатолюдним» і, відповідно, займав ве-
лику частину Європи. Наявність різних 
племен свідчила про існування різних на-
річ, хоча припускала одну докорінну мову. 
Розселення слов’ян продовжувалось, і до 
IV ст. вже сформувались усі слов’янські 
держави, у яких вживалися «диалекты или 
наречия ныне нам неизвестного коренно-
го, первобытного языка славянского, при-
надлежавшего народу еще прежде, нежели 
он начал распространяться. Следственно и 
наш церковный язык, сохраненный первы-
ми переводчиками священных книг в Мо-
равии и Булгарии, сделался книжным или 

письменным в девятом столетии уже из на-
речия, а не из коренного, не из первобыт-
ного языка славянского, от которого про-
изошли все нынешние его наречия: Рус-
ский яз., Польский, Богемский, Сербский, 
Кроатский, Боснийский и пр.». Водночас 
учений подає історичні відомості про Ки-
рила і Мефодія, «уроженцев из Солуня», 
які добре знали слов’янську мову, і робить 
висновок, що церковні книги здебільшого 
перекладались у Моравії.

Зважаючи на те, що «моравська» мова 
тотожна чеській, або богемській, М. Ка-
ченовський вказує на велику несхожість 
її з церковною слов’янською. Спираючись 
на свідчення різних історичних джерел, 
де йшлося про книги на давній сербській 
мові і підкреслювалося, що російська цер-
ковна мова є власне давньосербська, автор 
робить висновок, що «нынешний церков-
ный наш язык есть старинное сербское 
наречие, а древний коренной славянский 
язык нам не известен».

Праці М. Каченовського та його одно-
думців свідчили про зародження у першій 
половині ХІХ ст. наукового інтересу до ро-
сійських наріч і говорів. Вчені ставили пи-
тання щодо необхідності їхнього вивчен-
ня. В. Бузескул назвав їх першою спробою 
визначити, якому слов’янському племені 
належала церковнослов’янська мова.

М. Каченовський був тісно пов’язаний 
із гуртком М.П. Рум’янцева, який відіграв 
значну роль у розвитку слов’янознавства 
на початку ХІХ ст. Гурток державного 
канцлера М.П. Рум’янцева, відомого про-
світителя, мецената науки, об’єднував 
ревних дослідників археографії, палео-
графії, археології. Діяльність гуртка була 
пов’язана з вивченням історичного ми-
нулого Росії. Давні пам’ятки минулого 
поставали із небуття, вперше все ширше 
охоплювався невичерпний матеріал старо-
давньої писемності. Історія перепліталася 
з лінгвістикою, доповнювала і розкрива-
ла минуле країни. В. Бузескул писав, що 
М.П. Рум’янцеву належить велика за-
слуга у справі вивчення слов’янської пи-
семності. Він збирав та видавав докумен-
тальні і літературні пам’ятки давньої пи-
семності не тільки російської, а й взагалі  
слов’янської.

Посилаючись на окремі джерела, В. Бу-
зескул відзначав, що ім’я самого мецената, 
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графа М. Рум’янцева, становило цілу 
епоху в історії вивчення старожитностей. 
Гурток його дав перші досліди історич-
но-літературної розробки слов’янських 
пам’яток, створюючи історію слов’янської 
літератури, увів методи історичного ви-
вчення мови, зокрема старослов’янської, 
вперше дав зразки палеографічного опи-
сання пам’ятників, заклавши цим фунда-
мент палеографії.

В. Бузескул згадує роботу А.А. Кочу-
бинського «Начальные годы русского сла-
вяноведения», зазначивши, що останній 
відкрив пам’ятки «едва имоверной литера-
туры славян Х века, труды деятелей Мефо-
диевской эпохи; дал первые опыты исто-
рико-литературной разработки славянских 
памятников, создавая историю славянской 
литературы; указал приемы историческо-
го изучения языка, в частности старосла-
вянского; дал образцы палеографического 
описания и критического издания памят-
ников, полагая основание славянской па-
леографии»13.

Останнім роком діяльності гуртка був 
1825. Зі смертю М. Рум’янцева у 1826 р. 
об’єднання розпалось, а його члени піш-
ли кожен своєю дорогою. Ці сумні об-
ставини підкреслюють роль особистості 
М. Рум’янцева у вивченні історії Росії, у 
розвитку слов’янознавства. С. Булич пи-
сав: «Смерть гр. Румянцева и распад его 
кружка оборвали или надолго задержали 
ряд задуманных научных предприятий 
первостепенной важности. Замедлилось 
составление описания рукописей покой-
ного канцлера, прервалось начатое было 
описание рукописей Синодальной библио-
теки, отложено было в долгий ящик и так 
и не осуществилось издание Востоковым 
Святославова Изборника 1073, за которым 
предполагалось приступить к изданию 
Остромирова Ев., осуществленному лишь 
много лет спустя. Тем не менее дело, на-
чатое гр. Румянцевым и его сподвижника-
ми, не умерло и пустило крепкие корни. 
Заветная мечта канцлера «видеть русскую 
палеографию», если и не осуществилась в 
полном объеме, все же нашла себе вопло-
щение в трудах А.Х. Востокова, К.Ф. Ка-
лайдовича, П.М. Строева и П.И. Кеппе-
на, положивших твердое основание этой 
отрасли знания, столь тесно соприкасаю-
щейся с языкознанием»14. Кожен з них зро-

бив значний внесок у створення цієї важ-
ливої галузі знань.

Великий інтерес до слов’янської фі-
лології виявляв К.Ф. Калайдович (1792–
1832). В. Бузескул згадував його як палкого 
шанувальника і збирача різних старожит-
ностей, особливо писемних пам’яток. Ви-
хованець Московського університету, Ка-
лайдович за своє коротке сорокарічне жит-
тя відкрив не одну пам’ятку. У 1818 році у 
відповідь на заклик «Общества российской 
словесности» на основі пам’яток давньої 
словесності показати зміни в російській 
мові, що відбулися від стародавніх часів, 
він опублікував статтю: «Опыт решения 
вопроса, предложенного в обществе лю-
бителей российской словесности, осно-
ванного при императорском Московском 
университете, о том, на каком языке писа-
на песнь о полку Игореве: на древнем ли 
славянском, существовавшем в России до 
перевода книг Св. Писания, или на каком 
нибудь областном наречии»15. Учений дій-
шов тоді висновку, що пам’ятка «сочине-
на» слов’яноросійською мовою, подібною 
біблейській і схожою з мовою літописів, 
грамот та інших історичних джерел. Бать-
ківщиною пам’ятки Костянтин Федорович 
вважав Малоросію. Наріччя «Слова», на 
його думку, більш підходило до польської 
мови. Багато століть пам’ятка викликає за-
питання, і загадка мови до цього часу сто-
їть на порядку денному.

У рукописі ХІІ століття учений знай-
шов праці Іоанна, екзарха Болгарського 
ІХ–Х ст., які видав у 1824 р. Калайдович 
писав, що це відкриття «прольет новый 
свет» на стародавню російську писем-
ність, що згодом і відбулося. В. Бузескул 
подає висловлювання видатних учених 
щодо цього відкриття: Шафарик порівню-
вав його з «огоньком, впервые засветив-
шим в темной как ночь области первых 
памятников славянского слова»; Восто-
ков вважав його неоціненним внеском у 
слов’янську науку. Вчені визнавали, що 
Калайдович відкрив невідомий раніше 
період південнослов’янської писемності у 
Стародавній Болгарії.

Протягом першої половини ХІХ ст. 
поступово з’ясовувалося відношення ро-
сійської мови до старослов’янської. Важ-
ливим був розвиток палеографії та архео-
графії, спроби дослідити мовні пам’ятки. 
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Гурток Рум’янцева виявляв велике за-
цікавлення до стародавньої писемності. 
У своїй статті з приводу слов’яно-росій-
ських старожитностей та їхнього збирача 
І. Ферапонтова, надрукованій у «Вестни-
ке Европы» (1911), молодий Калайдович, 
якому тоді було лише 19 років, писав: «В 
России много отечественных древностей; 
первое и важнейшее место занимают кни-
ги: в одном краю они гниют в углах мо-
настырских, в другом невежество жжет 
их – употребляет на обертки,  – кое где 
попадают они в руки мелочным торгашам 
и продаются иногда за бесценок; а очень, 
очень редко появляется знающий охотник, 
который с возможным тщанием хранит и 
делает из них лучшее употребление»16. Ка-
лайдович став збирачем і видавцем давніх 
рукописів. Про нього рецензенти писали 
як про відмінного знавця давніх рукописів, 
які принесли велику користь російській 
мові і словесності. Для розвитку славісти-
ки важливе значення мала спільна праця 
К.Ф. Калайдовича і П.М. Строєва «Обсто-
ятельное описание славяно-российских 
рукописей, хранящихся в Москве в библио-
теке гр. Ф. Толстого. С палеографически-
ми таблицами почерков с ХI по XVIII век» 
(1825 р.).

В. Бузескул відзначає, що пізніше, за 
визнанням науковців, Калайдович відкрив 
невідомий раніше період слов’янської пи-
семності.

Важливою подією в історії слов’ян-
ського мовознавства у Росії в 20–60-ті 
роки ХІХ ст. була розробка наукових мето-
дів дослідження слов’янської писемності і 
мов. Сучасні вчені засновником теоретич-
ного напрямку у вітчизняній славістиці, 
патріархом вітчизняного наукового слов’я-
нознавства вважають видатного ученого 
О.Х. Востокова (1781–1864), російського 
німця, який став чудовим філологом. Його 
називали «почти неожиданной зарей на-
стоящей славянской филологии на вос-
точном небосклоне славянской земли»17. З 
1812 р. Востоков працював над порівняль-
но-етимологічним словником російської 
мови, про що свідчить його стаття «Задача 
любителям этимологии», надрукована у 
«Санкт-Петербургском Вестнике» (1812, 
№ 2). Булич писав, що стаття Востокова 
досить яскраво відбивала загальнолінгвіс-
тичні погляди і методи автора. «Язык, – як 

зазначав Востоков, – из всех признаков 
соплеменности или сродства между на-
родами… сохраняется всего долее и не 
зависит от климата… язык не теряет еще 
и по прошествии тысячелетий… обще-
го своего сходства или тождества корней 
в рассуждении их звука и значения. Сие 
доказывается сличением древних языков 
с новейшими, ежели от первых сохрани-
лись письменные памятники. По сим па-
мятникам с достоверностью утверждать 
можно о сродстве арабского с еврейским, 
греческого же, латинского, немецкого и 
славянского с персидским и санскритским 
и об общем их происхождении от древнего 
мидийского…»18 Автор досить чітко ви-
словлює свою думку щодо спорідненості 
деяких європейських мов із санскритом.

Востоков одним з перших писав щодо 
скіфських і сарматських імен у істориків 
Греції. До 1810 р. він вже добре був знайо-
мий з такими пам’ятками мови, як «Русская 
Правда», «Поучение Владимира Монома-
ха», «Летопись Нестора», «Слово о полку 
Игореве» та ін. Вивчаючи ці пам’ятки, він 
звертав увагу на відмінності між «древней-
шей» російською мовою та слов’янською, 
посилаючись на приклади з «Русской 
Правды». Ще більші відмінності між ро-
сійською мовою та церковнослов’янською 
він знаходив у «Слове о полку Игореве». 
Численні граматичні зауваження Восто-
кова щодо відмінностей між давньоросій-
ською мовою та церковнослов’янською у 
вивченні історичних пам’яток з точки зору 
порівняльного мовознавства були вже пе-
редвісниками нової наукової ери, коли за-
лучались нові матеріали і ставились нові 
мета та завдання дослідження.

У 1820 р. Востоков виступив у «Мос-
ковском обществе любителей российской 
словесности» з доповіддю «Рассуждения 
о славянском языке, служащее введением 
к грамматике сего языка, составляемой по 
древнейшим онаго письменным памятни-
кам», про яку писали як про видатну подію 
в літературі, що набагато випередила свій 
час і утворила цілу епоху в історії росій-
ського мовознавства.

С. Булич писав з приводу цієї доповіді 
таке: «Незначительное по объему, охаракте-
ризованное самим скромным Востоковым 
как “беспорядочно набросанные мысли и 
замечания”, оно было богато совершенно 
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новым содержанием, заключало в себе ряд 
блестящих открытий и мыслей и обнару-
живало единственную по тому времени у 
нас научную эрудицию, а также превос-
ходное и беспримерное дотоле знакомство 
с письменными памятниками, из доступ-
ных изучению в Петербурге... Впервые в 
нашей научной литературе мы находим 
здесь также такое уверенное и точное при-
менение сравнительного метода... От всего 
рассуждения веет новым научным духом, 
и в нем затрагиваются, ставятся и решают-
ся самые разнообразные и в то же время в 
высшей степени важные вопросы, не толь-
ко старославянской и древнерусской грам-
матики, но и сравнительной грамматики 
славянских языков»19.

Наш сучасник зазначав: «Эта работа 
положила начало сравнительно-истори-
ческому изучению славянских языков и 
явилась образцом конкретного анализа 
древнеславянских текстов и современных 
славянских говоров. На основе тщатель-
ного разбора фонетических, грамматичес-
ких и лексических особенностей древних 
памятников и живой современной славян-
ской речи А.Х. Востоков открыл звуковые 
законы, которые действовали в праславян-
скую эпоху, разграничил старославянские 
и древнерусские рукописи, обосновал пе-
риодизацию славянских языков, выяснил 
важнейшие исторические тенденции в раз-
витии трех групп славянских языков»20.

Подальшу дослідницьку роботу в галузі 
слов’янського мовознавства Востоков про-
водив шляхом масштабного обстеження 
рукописних фондів, застосовуючи порів-
няльний метод вивчення пам’яток різних 
епох і територій. Змістовні думки і нові 
факти містяться в його статтях: «Известия 
о вновь открытых словенских рукописях» 
(1825), «О словенской рукописи XI в., со-
держащей перевод творений св. Григория 
Богослова» (1825), «Дополнения и поправ-
ки к известию о Супрасльской рукописи 
ХІ в.» (1826).

Важливе значення для подальших лінг-
вістичних і палеографічних досліджень 
мала праця Востокова «Описание русских 
и славянских рукописей Румянцевско-
го музеума» (1842). Працюючи над 473 
пам’ятками російського, болгарського, 
сербського ізводів, проводячи лінгвістич-
ні, палеографічні дослідження, учений 

відтворив нову сторінку в історії слов’я-
нознавства, тим самим створивши умови 
для формування таких самостійних дисци-
плін, як історія старослов’янської літера-
тури, історія давньоросійської літератури, 
історія російської мови та ін.

До нових часів зберігає наукову цінність 
праця Востокова з лінгвістичним описом 
однієї з величних письмових пам’яток – 
Остромирового євангелія.

Не менш важливим внеском у науку є 
підготовлені ученим «Грамматики цер-
ковнославянского языка» (1861, 1863) та 
«Словарь церковнославянского языка». – 
Т. 1–2 (1858–1861). Слід відзначити, що 
останній на той час більш повно відбивав 
лексику книгослов’янської мови як най-
давнішого, так і більш пізнього періоду, 
при цьому враховувались пам’ятки різ-
них редакцій північно-східнослов’янсько-
го походження, тому-то матеріали цього 
словника давали можливість розробляти 
лексикографічні проблеми у широкому по-
рівняльному плані. Востокову належить 
обширний рукописний «Славянорусский 
этимологический словарь», знайдений у 
його архіві.

У 40-х роках ХІХ ст. різні питання 
слов’янського мовознавства розробляв 
І.І. Срезневський (1812–1880), у майбут-
ньому відомий академік, син професора 
Харківського університету, за освітою 
юрист і водночас етнограф. Він видав 
«Запорожскую старину» (1833–1838) 
і «Словацкие песни» (1832). У 1839–
1842 роках вчений проходив стажуван-
ня в слов’янських країнах, а з 1847 р. 
очолив кафедру слов’янознавства в Пе-
тербурзькому університеті. І.І. Срезнев-
ський вперше в Росії (1846) отримав вче-
ний ступінь доктора слов’яно-російської 
філології за фундаментальну розробку 
проблем славістики. Серед численних 
праць І.І. Срезневського особливе зна-
чення для розвитку славістичних на-
прямків у Росії мали «Древние славян-
ские памятники нового письма» (1868), 
«Энциклопедическое введение в славян-
скую филологию» (1877).

М.Г. Булахов відзначив, що, безпере-
чно, великий інтерес становлять думки 
І.І. Срезневського щодо доісторичних про-
цесів формування слов’янських мов (пра-
слов’янської епохи), висловлені вченим у 
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книзі «Мысли об истории русского языка и 
других славянских наречий» (1850)21.

В. Бузескул згадує виступ І.І. Срезнев-
ського після повернення його з-за кордону 
у Харків, де він обійняв посаду профе-
сора «истории и литературы славянских 
наречий». Йшлося про вступну лекцію 
І.І. Срезневського «Как дошли до мысли, 
что должно изучать славянство», яка спра-
вила велике враження на наукову громад-
ськість.

Владислав Петрович помічає, що з пе-
реходом до Петербурзького університету 
(1846) у науковій діяльності І.І. Срезнев-
ського, під впливом Востокова, відбува-
ються зміни. В. Бузескул цитує І.В. Ягича, 
котрий відзначив це: «…из бывшего до тех 
пор этнографа, любителя народной поэзии 
с широким фоном бытовых особенностей 
вышел мало-помалу литературный анти-
квар, любитель памятников древней пись-
менности и русско-славянской старины 
вообще»22.

Поряд з Востоковим і Срезневським 
В. Бузескул називає академіка П.І. Кеп-
пена (1793–1864), уродженця Харкова, 
вихованця Харківського університету. Як 
учений він відомий своїми працями у га-
лузі етнографії Росії, проте широта знань 
і наукових інтересів дозволила йому зро-
бити певний внесок у розвиток археоло-
гії, нумізматики, палеографії, вітчизняної 
славістики. «Библиографические Листы» 
(1825–1826), які видавав Кеппен, стали 
об’єднавчим органом слов’янства, посе-
редником між слов’янським світом і ві-
тчизняною наукою.

В. Бузескул зазначає, що одним із зна-
чних творів Кеппена була «Записка о пу-
тешествии по славянским землям и архи-
вам». Вона виконувала роль своєрідного 
посібника для молодих учених, які виру-
шали в слов’янські країни. Владислав Пет-
рович назвав «Записку» видатним твором 
Кеппена23.

Разом з тим Кеппен видає бібліогра-
фічний твір «Список русским памятни-
кам, служащим к составлению истории 
художеств и отечественной палеографии, 
собранным и объясненным Петром Кеп-
пеном». Серед лексичних матеріалів, зі-
браних Кеппеном, В. Бузескул виділяє 
монографію «Сведения о русских наре-
чиях».

До періоду 1818–1820 рр. відносить-
ся початок діалектологічних занять цього 
«горячего славяниста из русских немцев», 
як його називав В. Бузескул. Людина ши-
роко освічена, П.І. Кеппен захоплювався 
не тільки нумізматикою, слов’янством, 
палеографією, а й археологією. Згодом 
П. Кеппен переїхав до Криму, де зайнявся 
археологічними розкопками. Це був пері-
од, коли поступово дослідження Криму 
набували більш систематичного і науково-
го характеру.

На початку ХІХ ст. П.І.  Кеппен прово-
див археологічні пошуки історичних пам’я-
ток Причорномор’я, вивчав руїни окремих 
фортечних укріплень. У 20-х роках ХІХ ст. 
він опублікував велику статтю «Древности 
северного побережья Понта», присвячену 
стародавній географії, монетам і надписам 
Північного Причорномор’я. Епоху в істо-
ричному й археологічному вивченні півост-
рова склала праця академіка П.І. Кеппена 
«Крымский сборник» з археологічною кар-
тою Криму, видана у Петербурзі у 1837 році. 
Величезні знання ученого дозволили йому 
якнайповніше описати історію краю. 

В. Бузескул старанно описує кафедри 
слов’янознавства і перших їхніх представ-
ників. Думка про створення цих кафедр 
виникала неодноразово. Статут 1835 р. пе-
редбачав їхнє створення. В університетах 
країни були засновані кафедри «истории и 
литературы славянских наречий».

Першими фахівцями-славістами того 
часу, відрядженими за кордон з метою ви-
вчення слов’янського світу, були: О.М. Бо-
дянський – для Московського універси-
тету, П.І. Прейс – для Петербурзького, 
І.І. Срезневський – для Харківського і 
В.І. Григорович – для Казані.

Уродженець України Осип Бодянський 
(1808–1877) був першим вченим, який 
отримав ступінь магістра з історії і літе-
ратури слов’янських наріч. Він приділяв 
велику увагу дослідженню мовних і палео-
графічних особливостей давньослов’ян-
ської писемності. Бузескул пише про його 
магістерську дисертацію, яка мала назву 
«О народной поэзии славянских племен», 
як про працю, що написана «с односторон-
ней славянофильской точки зрения». В ній 
«славянский мир представлялся как нечто 
исключительное; в ней обнаруживается и 
славянофильская неразборчивость»24.



Східний світ №1 200714

Владислав Бузескул. Слов’янознавство

Проте за відгуками сучасників кни-
га Бодянського, видана у 1837 році, була 
першим російським твором у галузі історії 
і літератури слов’янства. Книга цікава тим, 
що це одна із вдалих спроб дослідження 
слов’янської етнографії.

Свої погляди на походження старо-
слов’янської мови і на характерні особли-
вості давньої слов’янської мови, відбитої 
в пам’ятках, Бодянський виклав у виданих 
працях: «О древнейшем свидетельстве, 
что церковнославянский язык есть сла-
вяно-булгарский» (1843), «Славяно-рус-
ские сочинения в пергаменном сборнике 
И.Н. Царского» (1848), «Снимки к сочи-
нению о времени происхождения славян-
ских письмен» (1855), «Новые открытия в 
области глаголицы» (1854), «Кирилл и Ме-
фодий. Собрание памятников, до деятель-
ности святых первоучителей и просвети-
телей славянских племен относящихся» 
(1863–1866) и др.

Видатним славістом, безперечно, був 
В.І. Григорович. Доречно сказати, що ще 
у 1840 р. він написав «Исследование о 
церковно-славянском наречии» на основі 
стародавніх пам’яток, у 1841 р. – «Краткое 
обозрение славянских литератур». Сучас-
ники відзначали безсумнівний успіх магіс-
терської дисертації вченого «Опыт изло-
жения литературы славян в ее главнейших 

эпохах» (1843), де «дается философское 
освещение явлений, при чем сказывается 
влияние гегелевской философии»25, що 
було характерно для покоління того часу, 
яке отримувало освіту в німецьких уні-
верситетах. «Григорович, – писав В. Бу-
зескул, – пытался осмыслить отдельные 
факты славянской истории и литературы 
с точки зрения причинности и логической 
последовательности; по Григоровичу, в 
истории нет ничего случайного; все отно-
сительные моменты развития имеют свои 
причины и объяснения в предыдущих 
стадиях. История славянских литератур 
рассматривается в связи с политически-
ми судьбами народа и как стадия общеев-
ропейского умственного и политического 
развития. Выдвигается идея «народнос-
ти» и «всеобщности» – общечеловеческое 
призвание славян». Ф.І. Успенський у спо-
гадах писав, що і в наступних своїх пра-
цях Григорович дотримувався тих самих 
поглядів.

Такі були головні досягнення у галузі 
вітчизняного мовознавства і літературо-
знавства в ХІХ ст. Славісти лише набували 
досвіду і збирали історичний матеріал для 
вивчення слов’янських мов, історії і літе-
ратури. Можна сказати, що початковий пе-
ріод історії слов’янського мовознавства в 
країні був досить тривалий.

1 Успенский Ф.И. История Византии.  – С. 13.
2 Успенский Ф.И. История Византии.  – С. 16.
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ЗВЕРТАЮЧИСЬ до характеристики 
джерел, присвячених кримськотатар-

ському народному декоративному мистец-
тву, необхідно відзначити, що спеціальних 
робіт і ґрунтовних досліджень мало і вели-
ка частина питань в них не розглядається. 
До початку ХХ ст. багато фахівців почали 
звертати увагу і закликати до серйозного 
вивчення самобутнього кримськотатар-
ського мистецтва, що зникає. Проте неза-
баром, у 20–30-х роках ХХ століття, через 
зміни політичного курсу у сфері націо-
нальної політики незначний науковий рух 
почав занепадати, що не дозволило до-
слідникам продовжувати вивчення народів 
Криму. Мистецтво кримських татар було 
паралізоване і просто викреслене зі світо-
вої культури. Сьогодні відбувається про-
цес відродження національного мистецтва 
й ремесел, традицій і звичаїв, проте багато 
що вже безповоротно втрачено і загублено. 
Не залишилося людей похилого віку, які 
могли б пригадати й розказати про культу-
ру та побут своїх пращурів.

За науковими дослідженнями і джере-
лами, що надходили, в якійсь мірі можливо 
відтворити історію розвитку кримськота-
тарського мистецтва, розділивши її на три 
основні періоди. До першого періоду нале-
жать різні відомості мандрівників, дипло-
матів, військових або тих, що відвідували 
Крим та описали побут, звичаї, державний 
устрій, етнографію народів, які населяли 
півострів, починаючи з XIII – до середи-
ни XIX століття. Другий період (кінець 
XIX – перша половина XX cт.) складають 
цілеспрямовані наукові дослідження з етно-
графії й окремих напрямів декоративно-
ужиткового мистецтва як кримських татар 
у цілому, так і окремих етносів. Під керів-
ництвом наукових інститутів та академій 
наук організовуються спеціальні експе-
диції, археологічні розкопки, результати 
яких публікуються в наукових виданнях. 
Новий етап ознаменувався відродженням 
вивчення кримськотатарського мистецтва 
і почався з кінця 90-х років XX ст.

Основними джерелами, що оповідали 
про життя, побут, звичаї й культуру наро-
дів Криму XIII – XVII ст., є записки різних 
мандрівників і державних діячів, які за ро-
дом діяльності тривалий час перебували 
на півострові. Ці джерела разом з наукови-
ми матеріалами XVIII – поч. XX ст. почали 
публікуватися в “Записках Імператорсько-
го одеського товариства історії й старови-
ни”, що видавалися з 1844-го до 1920 р. З 
1887-го до 1923 р. матеріали періодично 
видаються у Сімферополі в “Известиях 
Таврической ученой архивной комиссии” 
(перейменованих у 1923 р. в “Известия 
Таврического общества истории, археоло-
гии и этнографии”). З 1990 р. цю традицію 
продовжили випуски “Материалов по ар-
хеологии, истории и этнографии Таврии”.

Перші й більш докладні описи улашту-
вання побуту й житла, а також особливос-
тей обрядів і вірувань степняків Криму, що 
характеризують різні верстви населення, 
ми дістаємо від ченців – італійця Плано 
Карпіні та фламандця Гійома де Рубрука, 
які перебували в цих місцях у середині 
XIII ст. з дипломатичною місією. 

У середині XV ст. венеціанський дворя-
нин Іосафато Барбаро залишив нащадкам 
найґрунтовніший опис степових місцевос-
тей Криму, народів, з якими стикався, їхньо-
го способу життя, особливостей господар-
ської діяльності, звичаїв і культур. Він від-
значав наявність усіх необхідних ремесел 
у кочових племенах татар. Посол Венеці-
анської республіки в Персії Амвросій Кон-
таріні, котрий проїжджав через степовий 
Крим у 1473 р., дає коротку характеристику 
улаштуванню побуту в татарській орді.

Полемічний твір 1543 р. “О нравах та-
тар, литовцев и москвитян” польського 
дипломата Міхалона Литвина (справжнє 
ім’я Венцеслав Міколаєвич) вперше було 
опубліковано в 1615 р. у Базелі. Польський 
дипломат Мартін Броневський у своєму 
“Описании Татарии” (1867 р.) серед різних 
сторін життя кримського ханства описав 
міста і кочовища татар середини XVI ст. 

Н.М. Акчуріна-Муфтієва

ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДНОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
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У другій чверті XVII ст. чернець домі-
ніканського ордену Жан де Люк у своєму 
творі “Описание Перекопских и Ногайских 
татар, черкесов, мингрелов и грузин” ра-
зом з описом військових походів ногайців 
згадує про споруди, одяг, предмети побуту, 
озброєння, обряди степових жителів Кри-
му. У цей же час префект Кафи (Феодосії) 
домініканець Еміддіо Доротеллі Д’Асколі 
склав “Описание Черного моря и Татарии”, 
включивши в нього свої враження від міст 
півострова, природи, обрядів, торгівлі, гос-
подарських занять, державного устрою. За 
словами А.Л. Бертьє-Делагарда, ця праця 
“має велике значення для історії краю, дає 
цікаві відомості про татар, а особливо про 
сам Крим у глуху і темну маловідому пору 
його життя”.

Французький військовий інженер і кар-
тограф де Боплан Гійом Лавассер у своїй 
книзі “Описание Украины”, виданій впер-
ше в Руані в 1651 р., значне місце приді-
лив опису природничо-географічних осо-
бливостей Криму і його населення. Разом 
із відомостями про особливості військової 
справи кримських татар Боплан виділяє і 
ряд подробиць, що стосуються їхньої тра-
диційної культури.

Найважливішим історичним джерелом 
у наш час є книга подорожей турецького 
вченого Евлії Челебі, в якій детально опи-
суються міста і фортеці, заняття і ремес-
ла, виробництва майстрів, звичаї, мови, 
організація військових походів, які автор 
побачив під час відвідування Криму в 
1666–1667 роках. У нього ми зустрічаємо 
найранішу на сьогоднішній день згадку 
про ремісників, які виготовляли моли-
товні килимки Кафинського еяйлета, і це 
підтверджує існування килимоткацтва в 
період Кримського ханства, а також вели-
кої кількості майстерних ткачів м. Кафи і 
Бахчисарая [Книга путешествия 1999].

Відомості про різні сфери життя Кри-
му XVIII століття представлені в роботах 
І.Е. Тунмана, М. Пейсонеля, В.Ф. Зуєва, 
П.І. Сумарокова. В 1770-х роках виходить 
у світ перший систематизований опис іс-
торії формування “Крымское ханство” 
професора красномовства і філософії уні-
верситету в Галлі І.Е. Тунмана. Автор ні-
коли не бував у Криму, у своєму творі ви-
користовував велику кількість праць ста-
родавніх і середньовічних авторів, а також 

зведення джерел, що не дійшли до нашого 
часу. Деякі уявлення про народне мисте-
цтво татар можна отримати з подробиць, 
що стосуються території, природи, наро-
дів, які населяли півострів, особливостей 
устрою світської й релігійної сторін життя 
і форм господарювання. 

Докладний опис торгових зв’язків, а 
також державного устрою зроблено фран-
цузьким консулом у Криму М. Пейсоне-
лем, він знайомить нас із відмінностями 
у всіх галузях життя гірських і степових 
татар.

Незадовго до приєднання Криму до 
Російської імперії, досліджуючи землі 
Північного Причорномор’я й півострова, 
вчений-енциклопедист В.Ф. Зуєв ретель-
но вивчив і описав ландшафт, населення, 
що тут проживає, особливості його побу-
ту (одяг, облаштування інтер’єру житла), 
освіти, культури.

Вісім наукових робіт академіка Петра 
Симона Палласа присвячено Криму. Без-
перечний інтерес становлять його спо-
стереження етнографічного характеру про 
кримських татар у перші десятиріччя піс-
ля включення краю до складу Російської 
імперії.

У 1800 р. виходить книга Павла Івано-
вича Сумарокова “Путешествие по всему 
Крыму и Бессарабии в 1799 г.”, де детально 
описані цікаві особливості господарства, 
побуту, звичаїв, свят кримських татар у 
різних районах Криму. Вона насичена ма-
люнками художника де Палдо і гравюрами 
інших художників. Його наступний двотом-
ний твір – “Досуги Крымского судьи” – ряс-
ніє цінними етнографічними описами.

Опис татар гірсько-узбережного Криму 
в кінці XVIII – на початку XIX ст. можна 
зустріти у Петра Петровича Свиньїна, кни-
га якого включає зроблені ним же замальов-
ки [Картины России и быт… 1839]. В цей 
же час виходить і твір В. Пассека “Очерки 
России”, в якому багато нарисів присвячено 
Криму, історії та культурі його мешканців.

У кінці XVIII – на початку XIX ст. Ро-
сійською академією наук було організова-
но декілька експедицій до Криму. У таких 
експедиціях, у 1770-х роках, брали участь 
акад. І.Р. Георгі, що робив сам замальов-
ки з натури, та акад. П.С. Паллас (1793–
1794 рр.), якого супроводжував німецький 
художник Х.Р.Х. Гейслер. Широковідомі 
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гравюри художника Раффе, що супрово-
джував у 1830-х роках А.Н. Демидова, 
який подорожував Кримом. У середині 
XIX ст. член Російського географічного 
товариства Р.Ф.Х. Паулі очолює роботу 
над книгою “Народы России”, в яку вклю-
чає також народи Криму, і він же виконує 
малюнки для цього видання. У цей же час 
видається альбом краєвидів Криму худож-
ника К. Боссолі, де відображається побут 
народів, що населяли Крим.

Пізніше, в 1923 р., П.В. Нікольський 
публікує нарис історико-археологічної екс-
курсії “Симферополь и его окрестности”. 
Наступного року Кримський обласний ко-
мітет у справах музеїв і охорони пам’ятни-
ків давнини, мистецтва і народного побу-
ту публікує культурно-історичні екскурсії 
Бахчисарєм, над створенням яких разом з 
П.В. Нікольським працювали О. Акчокра-
кли, У. Боданинський та ін.

З кінця XVIII ст. з’являються роботи, 
присвячені певним групам етносу. Ґрун-
товна робота, що вийшла в 1830 р. і пред-
ставляє особливості побуту і звичаїв крим-
ських ногайців, належала німцю-меноніту 
Корнісу. У середині XIX ст. з’являється 
праця А.П. Архипова “Домашняя ногай-
ская утварь”, а в 1860-х роках – етногра-
фічні описи Н.Ф. Дубровіна. Після трива-
лої перерви, вже у наш час, дослідження 
матеріальної культури й у тому числі де-
коративно-ужиткового мистецтва ногай-
ців у XIX – на початку ХХ ст. продовжи-
ли З.Ш. Гаджиєва (1976), І.Х. Калмиков, 
Р.Х. Керейтов, А.І. Сикалієв (1988).

Початком XIX ст. датується рукопис 
Михайла Дмитрієвського “Картина Крыма 
или краткое описание татар и других наро-
дов в Таврии живущих”, що зберігається в 
збірці рукописів М.М. Михайлова у відділі 
рукописів РНБ. У рукописі описуються по-
бут, звичаї, ремесла, життєвий уклад, одяг, 
мова, пісні кримських татар.

За спеціальними запитами російського 
уряду були зібрані численні записки-до-
відки, виконані військовими та урядовця-
ми, що були відряджені до Криму. У Цен-
тральному державному військово-історич-
ному архіві зберігаються описи побуту 
степових татар, складені у 1820-х роках 
дійсним статським радником Пєтуховим 
і в 1849 р. – полковником Генерального 
штабу Герсевановим.

У 1889 р. вийшов у світ, з коментарями 
Мурат бей Біарсланова, переклад фрагмен-
тів кадиаскерських сак, що уціліли після 
пожежі 1736 р. у Бахчисарайському палаці 
і лежали без руху з 1802 р. у Губернському 
архіві. “Кадиаскерские саки” (суддівські 
записи) – найцінніше та неопрацьоване до 
цього дня етнографічне джерело, в якому є 
записи, що відносяться до кінця XVI – по-
чатку XVIII ст. і відображають матеріаль-
ну культуру (предмети побуту) татар цього 
періоду. 

Першим серйозним дослідником, який 
залишив цінні відомості про особливос-
ті життєвого укладу, улаштування житла, 
систему господарювання, обряди, виго-
товлення одягу, промисловість, традицій-
ну культуру і фольклор кримських татар 
у середині XIX сторіччя, був Р.І. Радде. У 
нього ми знаходимо інформацію про фор-
му, матеріали і декоративне оформлення 
кам’яних надгробків, архітектурних спо-
руд, житло ногайців, облаштування ними 
інтер’єрів, їхній одяг і прикраси, кустарне і 
промислове виробництво виробів зі шкіри, 
металу, дерева, повсті, швейних і ткацьких 
виробів [Радде 1856–1857]. 

У 1860–1870-х роках побут жителів 
Криму описували княгиня О. Горчакова 
та Е.Л. Марков. До початку XX ст. від-
носяться вельми мальовничі описи татар-
ських традицій, зроблені З.І. Васюковим 
та А. Вадзінською. Велику цінність мають 
відомості А. Чеглока про природу, побут і 
всі форми господарювання степових і гір-
сько-узбережних татар.

Матеріали з історії формування всіх 
сфер культури кримських татар, як і з істо-
рії складання самого етносу, ми зустрічає-
мо в багатотомному виданні “Универсаль-
ное описание Крыма” (1875 р.) відомого 
краєзнавця В.Х. Кондаракі.

Таким чином, вивчаючи вищезазначені 
праці, можна черпнути лише загальні, але 
й важливі дані про багато предметів деко-
ративно-ужиткового мистецтва і ремесла 
народів Криму: стародавні назви предме-
тів та існування їх у певних районах, зо-
внішній опис, призначення, існування в 
той або інший період часу.

Єдиною серйозною роботою до наших 
днів залишається книга Б.А. Куфтіна “Жи-
лище крымских татар в связи с историей 
заселения полуострова”, видана в 1925 р. 
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Б.А. Куфтін дослідив і встановив чотири 
головні районні типи житла кримських 
татар. Розкрив їхні відмінності, зовнішні 
чинники, що вплинули на їхнє конструк-
тивне і планувальне рішення, а також ор-
ганізацію інтер’єрів. У 30-х роках ХХ ст., 
після участі в Ескі-Керменській експедиції 
ДАІМК у гірському Криму, археолог-схо-
дознавець А.Н. Бернштам свої досліджен-
ня традиційного житла кримських татар 
виклав у доповіді, що була прочитана на 
засіданні етнографічного відділу. Він роз-
крив історію розвитку різних типів житла, 
особливості печерних, саманових, плото-
вих, кам’яних і дерев’яних споруд. Описав 
внутрішнє оздоблення, символічне зна-
чення орнаментації окремих будівельних 
деталей, улаштування опалювання, періо-
дизацію будівництва.

Наукове вивчення окремих видів на-
родного декоративного мистецтва почина-
ється на початку XX століття. З’являються 
спеціальні дослідження певних галузей 
матеріальної культури кримських татар. 
Цьому сприяли численні експедиції, ор-
ганізовані місцевими і центральними му-
зеями та навчальними закладами. Окрім 
польового, збирали й інші матеріали. У 
наші дні в багатьох музейних архівах збе-
рігаються щоденники відомих вчених, які 
брали участь у цих експедиціях. У Ро-
сійському етнографічному музеї (Санкт-
Петербург) зберігаються польові записи 
П.Н. Бекетова, який у 1906 р. обстежив 
степову частину півострова, звіт О.М. Са-
мойловича про поїздку в 1916 р. до Євпа-
торійського і Перекопського повітів, описи 
колекцій, зібраних співробітниками музею  
К.А. Іностранцевим, Р.А. Бонч-Осмолов-
ським, Ф.А. Фієльструпом. 

В архіві Музею антропології та етногра-
фії є записи таких відомих дослідників, як 
Д.К. Зеленін, З.В. Бахрушин і Б.А. Куфтін. 
У Кримському краєзнавчому музеї перебу-
ває частина архіву А.Л. Бертьє-Делагарда, 
що відноситься до початку XX ст. В осно-
вному ці матеріали представлені фотогра-
фіями.

Одним із перших організаторів архе-
олого-етнографічних експедицій зі збору 
матеріалів і вивчення культурної спадщи-
ни кримських татар у Криму був художник, 
мистецтвознавець і директор Бахчисарай-
ського музею У. Боданинський. Активне 

археологічне й етнографічне вивчення 
татар проводиться з моменту створення 
Бахчисарайського музею в дні Жовтневої 
революції. Вже на початку існування му-
зею його працівники заходилися вивчати 
монументальні пам’ятники татарської ар-
хітектури у вигляді цивільних і культових 
споруд, що залишилися на поверхні зем-
лі, в Чуфут-Кале, Салачике, Ескі-Юрті, 
с. Улаклі, Ходжа-Сала, у найближчих око-
лицях і районах Бахчисарая. Були здійсне-
ні докладні описи, обміри, фотофіксація 
пам’ятників, побудованих у XIV–XVI ст. 
(Френ, Терещенко, Павичів, Григор’їв, 
Смирнов), знайдені фрагменти фаянсо-
вих, скляних, глиняних поливних посудин, 
монет, які були викарбувані в м. Сараї та 
Криму в XIII і XIV ст. Проведено ще ряд 
експедицій у 1925–1927 роках, за наслід-
ками яких пізніше були опубліковані нау-
кові матеріали.

Найґрунтовніші відомості про різні 
виробництва і ремесла з’являються в ро-
боті П.В. Нікольського “Бахчисарай и его 
окрестности: Историко-этнографические 
экскурсии” (1927 р.), в якій автор деталь-
но описує обладнання ремісничих цехів і 
роботу кустарних промислів, процес ви-
готовлення повсті, виробів із вовни (торб і 
саков), токарних, ювелірних виробів. Авто-
ром розглядаються як історія формування й 
існування Кримського ханства, так і зміни 
в життєвому укладі кримських татар, що 
сталися після ліквідації ханства і приєд-
нання Криму до Росії. Разом з П.В. Ніколь-
ським над створенням видання працювали 
О. Акчокраклі, У. Боданинський та ін. 

Уже в перших публікаціях початку 
ХХ ст. У. Боданинський, хоча й у загаль-
них рисах, позначив періоди художньої 
культури кримських татар залежно від пе-
реважаючих культурних впливів, дав ха-
рактеристику різних виробництв (із вовни, 
ювелірно-філігранного, вишивки, ткацтва, 
обробки дерева). Він вперше розкриває 
тему кримськотатарського килимарства, 
стверджуючи, що у XVIII – до середини 
XIX ст. у Криму вироблялися килими (без-
ворсові) високої технічної та художньої 
якості, виробництво яких до 30-х років ХХ 
ст. збереглося лише в Бахчисараї та Схід-
ному Криму – в селах Ускут, Капсихор, 
Таракташ [Бертье-Делагард 1918]. Об-
ґрунтувавши припущення про кримське 
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походження партії старовинних килимів, 
що надійшли на початку 1927 р. у Бахчи-
сарайський музей, він класифікує їх на три 
типи за технічними і художньо-декора-
тивними якостями, розкриває особливості 
композиційної побудови, барвистої гами, 
технічного виконання, орнаментації. До 
публікацій У. Боданинського лише в Е. Че-
лебі зустрічається підтвердження існуван-
ня в XVII ст. килимарства в Криму. 

У наш час поодинокі публікації М. Чур-
лу, Т. Максимової, О. Желтухіної, І. Заато-
ва, на жаль, не дають повноти розкриття 
теми татарського килимарства. 

Єдине повідомлення в довоєнних до-
слідженнях про знайдене домашнє ви-
робництво на горизонтальних ткацьких 
верстатах вовняної смугастої або картатої 
тканини, саков “ейбе” (або егбе) і торб 
невеликої ширини з’являється в резуль-
таті експедиції, очоленої Боданинським у 
1925 р. у Східному Криму, в селі Капсихор 
і суміжних селах.

Техніка ткацтва і мистецтво вишив-
ки, орнаментика деталей костюма, ана-
ліз значення колірних поєднань у 1920–
1930-х роках вивчалися П.Я. Чепуріною, 
Е.Ю. Спаською (за матеріалами, зібрани-
ми А.М. Петровою), У. Боданинським. Їхні 
роботи ґрунтувалися на дослідженні бага-
тих колекцій музеїв Криму. 

Неоцінимий внесок у вивчення орна-
ментального мистецтва кримських татар 
зробила П.Я. Чепуріна. З 1916 р., будучи 
директором Євпаторійського музею, вона 
проводила наукові дослідження тради-
ційної культури кримських татар, брала 
участь в організації читань “Вечера старой 
Евпатории” разом з Р.А. Бонч-Осмолов-
ським і М.Я. Гінзбургом. Проводила по-
льові дослідження, співпрацювала з Кри-
мохрисом, ТТІАЕ, публікувала матеріали 
своїх досліджень, сприяла збереженню і 
розвитку традиційних ремесел. У 1938 р. 
була опублікована її книга, в якій описані 
старовинні види візерункового шиття, тех-
нологія їхнього виконання, здійснена їхня 
класифікація за групами, назвами і вжи-
ванням у різних районах Криму [Башки-
ров, Боданинский 1925]. На сьогоднішній 
день її роботи є єдиними, що якнайповні-
ше розкривають технічні види, орнамен-
тальні форми ткання і шиття кримських 
татар. У 2000 р. фахівцем Ялтинського іс-

торико-літературного музею Л.В. Петрен-
ко виявлено ще один (п’ятий) технічний 
вид візерункового ткацтва, знайдений у 
процесі вивчення книг і фотонегативів на 
склі, що надійшли з колишнього Східно-
го музею міста Ялти. В 1995–2003 роках 
публікується ряд статей (Асан, Желтухіна, 
Петренко, Ізідінова, Заатов) співробітни-
ків кримських музеїв, присвячених орна-
ментації й окремим видам кримськотатар-
ських тканих і вишитих виробів. 

У 2000 р. вийшла у світ монографія 
Л.І. Рославцевої “Одежда крымских татар 
конца XVIII – начала XX в.”. У ній де-
тально розглядається костюм степової й 
гірсько-узбережної груп етносу, описуєть-
ся техніка виконання візерунків, варіанти 
орнаментації та роль кожної деталі одягу в 
різних обрядах.

Вивчення пам’ятників каменерізного 
мистецтва Криму почалося на початку ХХ 
століття, у зв’язку з археологічними роз-
копками, що активно проводилися у Ста-
рому Криму, Отузах, Ескі-Юрті, в резуль-
таті яких був знайдений та описаний вели-
кий матеріал про мусульманські надгроб-
ки XIII–XV століть. Була здійснена велика 
робота з опису різноманітних типів, част-
кової класифікації, типології надгробків і 
розшифровки епітафій (А. Башкиров, У. 
Боданинський, І.Н. Бороздін, О. Акчокра-
кли). В 1927 р., на основі матеріалів науко-
во-етнографічної експедиції, публікується 
нарис О. Акчокракли “Татарские тамги в 
Крыму”. Надгробні камені зі знаками там-
ги, що були попередниками мусульман-
ських епіграфічних пам’ятників, які вини-
кли в XIV ст., були знайдені експедицією у 
великій кількості. На основі аналізу там-
гових зображень були встановлені форми і 
місця вживання тамг, родові імена племен, 
які проживали в Криму. 

Вивчення каменерізного декору серед-
ньовічних кримськотатарських пам’ят-
ників пов’язувалося в основному з дослі-
дженням архітектури. Бертьє-Делагард був 
одним із перших, хто висловив думку про 
безпосередній малоазійський вплив на по-
ширення сельджуцької стилістики в Кри-
му. Характеризуючи стиль кам’яного різь-
блення з розкопок Мангупської фортеці, він 
стверджував, що “деталі мусульманського 
архітектурного орнаменту” почали засто-
совуватися в декоруванні християнських 
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споруд не пізніше XIV ст. [Бертье-Дела-
гард 1918]. І.Н. Бороздін, А.З. Башкиров, 
О. Акчокракли у своїх працях вказували 
на пріоритет мусульманського середовища 
у створенні та поширенні архітектурного і 
каменерізного мистецтва в Солхаті та його 
околицях. Проведені А.С. Башкировим і 
У.Е. Боданинським дослідження некропо-
ля другої половини XIV–XV ст. Кирк-Азіз-
лер лягли в основу класифікації середньо-
вічних мусульманських надгробків Криму. 
Ними були встановлені подібність орна-
ментальних мотивів надгробків різьблен-
ням споруд Сельджуцької Коні, Самаркан-
да, християнських споруджень на терито-
рії Криму (Мангупських будов), Грузії та 
Вірменії [Башкиров, Боданинский 1925]. 
Б.Н. Засипкін висловлював думку про 
вплив не тільки малоазійського, а й серед-
ньоазіатського й візантійського мистецтва 
(1928 р.). У роботі “Сельджукизм в древ-
нем татарском искусстве” А.С. Башкиров 
указує на орнаменти, які часто зустріча-
ються в декорі малоазійських і кримських 
споруд. Він вважає, що в монументально-
му різьбленні кримських пам’ятників ви-
являються не тільки риси сельджуцького 
стилю, а присутні й інші впливи. Дослід-
ник відзначає широке розповсюдження 
лілейного орнаменту в період Середньо-
віччя в усьому басейні Середземномор’я 
(1926 р.). 

У післявоєнних дослідженнях такі вче-
ні, як І.А. Орбелі, А.Л. Якобсон, О.І. Домб-
ровський, В.А. Сидоренко, припускають, 
що кам’яне різьблення Південно-Східного 
Криму створювалося під впливом сель-
джуцького мистецтва, стильові принципи 
якого перенесені на кримський ґрунт ві-
рменськими майстрами. Що стосується 
“кримськотатарської” культури, то, на дум-
ку О.І. Домбровського і В.А. Сидоренко, її 
формування відноситься до XVI–XVII ст. і 
є продуктом злиття багатьох етнокультур-
них елементів, у першу чергу татарських, 
турецьких, грецьких, а також ірано-ві-
рменських і російсько-українських [Домб-
ровский, Сидоренко 1978]. 

Кам’яне різьблення мусульманських 
споруд останніми роками розглядалося 
в роботах С.М. Червонної, О.А. Айбаби-
ної. У праці “Мусульманская эпиграфика 
(резные надгробные камни) в Крыму. К 
вопросу об эстетике сунитского Ислама в 

искусстве крымских татар” С.М. Червонна 
проводить паралель між мусульманськими 
каменями-надгробками та архітектурними 
монументальними формами, надгробками 
і фонтанами-меморіалами. О.А. Айбаби-
на в дослідженні “Декоративная каменная 
резьба Кафы XIV–XVIII вв.” розкриває пи-
тання сельджуцького декоративного стилю 
в надгробках мусульманських некрополів 
Кафи. Сельджуцький стиль у різьбленні 
по каменю в християнських монастирях 
і мусульманських святинях Криму також 
розглянуто у статті Н. Акчуріної-Муфтіє-
вої (2005 р.).

У 30-х роках ХХ століття з’являються 
суто мистецтвознавчі роздуми М. Гінзбур-
га про особливості та взаємовпливи деко-
ративного мистецтва кримських татар, а 
також поетичний аналіз М.А. Волошина. 
Класифікацію етапів розвитку кримськота-
тарського мистецтва від найдавніших часів 
і до сьогодення С.М. Червонна здійснює у 
своїй роботі “Искусство татарского Крыма” 
(1994 р.). Мистецтвознавчий екскурс вклю-
чає в основному питання розвитку малої 
та монументальної архітектури, а також 
живопису і графіки молодих художників 
кінця ХХ століття. Декоративно-ужиткове 
та образотворче мистецтво XX століття, 
його становлення в контексті культурогене-
зу кримськотатарського народу розкрито в 
монографії І. Заатова (2003 р.).

На жаль, протягом всього часу не ви-
вчалися питання кримськотатарської кера-
міки і гончарного виробництва, ювелірних 
і художніх виробів із металу. Часткові уяв-
лення про ці види декоративно-ужитко-
вого мистецтва можна одержати з роботи 
А.Л. Якобсона [Якобсон 1979], присвяче-
ної проблемам вивчення історії та матері-
альної культури середньовічного Криму. 
В ній подано характеристики керамічних 
виробів, ювелірних прикрас, знайдених 
під час археологічних розкопок. Лише 
останніми роками з’явилися публікації 
Т.Н. Красних (1994 р.), І.І. Вдовиченко 
(2002 р.) про кераміку, О.О. Желтухіної 
[Желтухина 2000], З. Ниметулла (2002 р.), 
Н.М. Акчуріної-Муфтієвої – про художню 
обробку металу і ювелірне мистецтво [Ак-
чуріна-Муфтієва 2005].

Також відсутні фундаментальні дослі-
дження кримськотатарської орнаменти-
ки в різних видах народного мистецтва. 
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Уривчасті відомості про окремі орнамен-
тальні мотиви та їхню семантику мож-
на знайти в публікаціях А.Н. Малинов-
ської (1993 р.), М. Чурлу (1996, 2000 рр.), 
Л.В. Петренко (1998 р.). Аналіз типів, ком-
позиційної побудови орнаменту XVII–XIX 
ст. у кримськотатарській вишивці подано у 
публікаціях Т.М. Соковець [Соковец 1997] 
і Н.М. Акчуріної-Муфтієвої [“Ойма”… 
2005; Орнаментальна… 2005].

Таким чином, підводячи підсумок існу-
ючих нині досліджень, можна стверджу-
вати, що вони мають обмежені, тимчасові 

рамки та здійснювалися лише за окреми-
ми напрямками у вивченні декоративно-
ужиткового мистецтва кримських татар. 
Відсутні комплексні й будь-які серйозні 
дослідження в ювелірному, каменерізному 
мистецтві, різьбленні по дереву, виготов-
ленні зброї за період з XIV ст. і до теперіш-
нього часу, а в ткацтві та вишивці – з XV і 
до середини XVIII ст. Не розкриті питання 
типології та розвитку окремих видів деко-
ративно-ужиткового мистецтва, і особли-
во – типології, номінації і символіки крим-
ськотатарського народного орнаменту.

СКОРОЧЕННЯ
ДАІМК – Державна академія історії матеріальної культури.
ТТІАЕ – Таврійське товариство історії, археології і етнографії.
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ОДНІЄЮ з тих іраномовних етнічних 
груп, яка взяла участь у формуванні 

Хозарської держави, а можливо і хозар-
ського етносу, були маскути. На думку 
дослідників, маскути часів раннього Се-
редньовіччя – це нащадки масагетів часів 
Античності із Середньої Азії, про яких 
згадував Геродот. Сучасні історики вважа-
ють, що згодом, під час переселення сар-
матських племен у IV–III ст. до н.е., маса-
гети опинилися в степах Східної Європи, 
звідкіля вони в перші століття нової ери 
переселилися до Східного Кавказу. Слід 
зазначити, що ця проблема знайшла пев-
не відображення в монографіях М.І. Ар-
тамонова, О.В. Гадла, А.П. Новосельцева, 
Л.Б. Гмирі та інших дослідників [Артамо-
нов 1962, 51–52, 61, 212, 227; Гадло 1979, 
31–35; Новосельцев 1990, 92; Гмыря 1993, 
290–291]. Проте ці наукові розробки тор-
калися окремих аспектів маскутської про-
блеми і до сьогодні ще не було написане 
окреме дослідження, присвячене маску-
там, де б спеціально висвітлювались пи-
тання локалізації маскутів на Східному 
Кавказі, проблеми їхнього походження та 
зв’язку з аланами, питання їхньої участі в 
етногенезі народів Дагестану та Азербай-
джану, характер взаємовідносин маскутів 
із дагестанськими гунами, хозарами та ін-
шими сусідніми народами регіону тощо. 
Отже, запропонована наукова розвідка має 
на меті дати відповіді на існуючі питання 
з історії маловідомих маскутів Східного 
Кавказу.

У більшості сучасних дослідників вже 
не існує сумнівів, що маскути часів ран-
нього Середньовіччя – це нащадки масаге-
тів часів Античності із Середньої Азії. Ге-
родот у своїй “Історії греко-перських війн” 
першим з істориків навів досить докладну 
інформацію про масагетів. “Батько істо-
рії” локалізував масагетів десь у глибинах 
Азії: “Кажуть, що цей народ є і великий, і 
войовничий і мешкає там, де небо розви-
днюється і сходить сонце за рікою Арак-
сом і супроти ісседонів“ [Геродот І, 201]. 

Геродот увесь час вказує на те, що масаге-
ти живуть по той бік Араксу. Так, у розпо-
віді про похід перського царя Кіра проти 
“цариці масагетів” Томріди він зазначив: 
“А Кір після цього, бачачи, що хитрощами 
йому не досягти успіху, подався до Араксу 
і відкрито пішов війною проти масагетів” 
[Геродот І, 204]; “Коли він перейшов на 
той бік Араксу, він заночував там, і поки 
він спав у країні масагетів, він побачив 
сон...” [Геродот І, 209]; “Кір відійшов на 
один день шляху від Араксу...” [Геродот І, 
211]. Локалізуються масагети Геродотом 
за Араксом і в третій легенді про похо-
дження скіфів: “...із кочівниками-скіфами, 
що мешкали в Азії, воювали і завдали їм 
чимало прикростей масагети, і через це 
скіфи перейшли за ріку Аракс і прибули в 
Кімерію” [Геродот ІV, 11]. Геродот також 
дає докладні відомості про Аракс: “Ріка 
Аракс витікає з країни матієнців, звідкіля 
витікає і Гінд... Аракс звивається, маючи 
сорок гирлів, з яких всі, крім одного, вли-
ваються в болото та нетечі... Проте одне з 
гирлів Араксу вільно тече до Каспійського 
моря” [Геродот І, 202]. Якщо враховувати, 
що “болота” – це Аральське море і тільки 
одна ріка в давні часи періодично впада-
ла в Каспійське море, то під Араксом Ге-
родота слід розуміти Амудар’ю. Отже, за 
часів Геродота масагети мали проживати 
у степах на північ від цієї великої ріки. 
Таку локалізацію масагетів підтверджує 
й інше повідомлення Геродота: “Отже, за-
хідну частину цього моря, що називається 
Каспійським, обмежує Кавказ, але з боку, 
де небо розвиднюється і де сходить сонце, 
простягається безкінечна рівнина, куди не 
кинеш оком. Саме на обширній частині 
цієї великої рівнини живуть масагети, про-
ти яких забагнулося Кірові вирушити в по-
хід” [Геродот І, 204].

Геродот першим вказав на етнічну спо-
рідненість масагетів зі скіфами: “А є такі, 
які кажуть, що масагети належать до пле-
мені скіфів” [Геродот І, 201]. Це підтвер-
джують інші спостереження Геродота: 

О.Б. Бубенок

МАСКУТИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ
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“Масагети одягаються так, як скіфи, і спо-
сіб життя в них є такий самий. Воюють 
вони як кінні, так і піші (бо вміють вою-
вати обома способами). Вони – лучники і 
метальники дротиків і мають при собі со-
кири. Для всякої зброї вони використову-
ють золото і мідь...” [Геродот І, 215]. Проте 
масагети на деякий період зникли зі сторі-
нок історичних творів, бо не брали актив-
ну участь у політичних подіях.

Грецький автор Страбон у своїй “Гео-
графії” також підтвердив факт перебування 
у І ст. до н.е. масагетів у центрі Азії і при 
цьому не тільки повторив інформацію Ге-
родота про масагетів, а й додав нові подро-
биці щодо масагетів, чого не було у творі 
Геродота. Так, Страбон продовжував лока-
лізувати масагетів на схід від Каспійського 
моря: “Что же касается племен, обитавших 
за Каспийским морем, то одних они (гре-
ческие историки. – О.Б.) называли саками, 
других – массагетами, не будучи в состоя-
нии сообщить о них ничего определенного, 
хотя эти историки и описывали войну Кира 
с массагетами (XI, VI, 1)… Большинство 
скифов, начиная от Каспийского моря, на-
зывается даями. Племена, живущие вос-
точнее последних, носят названия масса-
гетов и саков, прочих же называют общим 
именем скифов, но у каждого племени есть 
свое особое имя (XI, VIІІ, 1)” [Страбон 
1964, 480, 483]. При цьому Страбон дає 
зрозуміти, що масагети – це не одне плем’я, 
а угруповання племен, які належали навіть 
до різних господарсько-культурних типів: 
“О массагетах передают рассказы в таком 
роде: одни из них обитают в горах, дру-
гие – на равнинах, третьи – на болотах, ко-
торые образуют реки, четвертые – на ост-
ровах и болотах. Более того, по их словам, 
страна наводняется рекой Араксом (Аму-
дарьей. – О.Б.), которая, разветвляясь на 
множество рукавов, впадает на севере все-
ми остальными своими устьями в другое 
море (Аральское. – О.Б.) и только одним 
устьем – в Гирканский залив (восточное 
побережье Каспийского моря. – О.Б.) (XI, 
VІІI, 6)… Массагеты, живущие на остро-
вах, питаются ввиду отсутствия зерна для 
посева кореньями и дикорастущими плода-
ми; одеждой им служит древесное лыко…. 
Болотные жители питаются рыбой и одева-
ются в шкуры тюленей, заходящих сюда с 
моря. Жители гор также питаются дикорас-

тущими плодами; у них есть лишь немно-
го овец, поэтому они режут их, сохраняя 
на шерсть и молоко… Обитатели равнин 
не занимаются земледелием (хотя земля у 
них есть), но живут на манер кочевников 
и скифов, питаясь бараниной и рыбой. У 
всех такого рода племен находим и некий 
общий образ жизни, о чем я нередко упо-
минаю: их погребальные обряды, обычаи 
и весь быт схожи (XI, VIІІ, 7)” [Страбон 
1964, 485]. При цьому Страбон навіть зга-
дує деякі назви масагетських племен: “К 
племени массагетов и саков относятся так-
же аттасии и хорасмии (XI, VIІІ, 8)” [Стра-
бон 1964, 485]. 

Вже на початку нової ери масагети ста-
ли активними учасниками подій, але за 
межами Середньої Азії, що було пов’язано 
з експансією аланів. Так, Пліній у своєму 
історичному творі відзначив, що у І ст. н.е. 
на північному кордоні від землі албанів 
проживала етнічна група mazacas, у якій 
О.В. Гадло схильний був бачити масагетів 
[Гадло 1979, 35]. А грекомовний автор ІІ–
ІІІ ст. Кассій Діон у своїй “Римській істо-
рії”, при описі політичних подій на Кавка-
зі у 135 р., не тільки локалізував масагетів 
на Кавказі, а й поставив знак рівності між 
аланами і масагетами: “Таким образом, 
война против иудеев подошла к концу, но 
другая, начатая по Фарасманову подстре-
кательству аланами (которые суть массаге-
ты), жестоко потрясла Албанию и Мидию, 
достигнув Армении и Каппадокии. Однако 
затем она прекратилась, так как аланы, с 
одной стороны, были ублаготворены да-
рами Вологеза, с другой – остановились 
в страхе перед Флавием Адрианом, пра-
вителем Каппадокии…” [Алемань 2003, 
130–131].

Латиномовний автор IV ст. Амміан 
Марцеллін у своєму творі “Діяння” при 
описі подій IV ст. зазначив, що під час по-
ходу проти перського шаха Шапура ІІ рим-
ський імператор Юліан у своїй промові до 
воїнів згадав про масагетів як про аланів і 
також локалізував їх на Східному Кавказі: 
“…не говоря уже о Лукулле или Помпее, 
который, пройдя земли албанов и массаге-
тов, которых мы тепер называем аланами, 
видел Каспийское море, – мы знаем, что 
легат Антония Вентидий нанес в этих мес-
тах бесчисленное множество поражений 
врагам”1 [Алемань 2003, 68–69]. Проте 
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при описі північної частини Тавріки (Che-
ronesus Taurica) Амміан Марцеллін згаду-
вав про масагетів і аланів як про окремі на-
роди: “В самом начале этого края, там, где 
кончаются Рипейские горы, живут арем-
феи, справедливые люди, известные своим 
миролюбием. Через их страну протекают 
реки Хрон и Бисула. Около этого народа 
обитают массагеты, аланы и саргеты, а 
также многие неизвестные народы, но ни 
названия их, ни обычаи нам неведомы”2 
[Алемань 2003, 68].

Виходячи з даних античних авторів, 
можна припустити, що від початку масаге-
ти являли собою іраномовну етнічну групу, 
яка до нової ери мешкала у глибинах Азії. 
Проте у перші століття нової ери масагети 
у складі аланської орди переселилися на 
захід, внаслідок чого частина з них опи-
нилася на Східному Кавказі, а решта пе-
реселилася до Північного Причорномор’я. 
Тому зрозуміло, чому античні автори ста-
вили знак рівності між масагетами та ала-
нами. У зв’яку з цим доречно нагадати 
спостереження Амміана Марцелліна щодо 
поширення назви алани: “Аланы делят на 
две части земли (Европы и Азии. – О.Б.), и 
хотя довольно отделены от других… они 
объединяются одним именем и все назы-
ваются Аланы, потому что имеют подо-
бные обычаи, дикий образ жизни и такое 
же оружие” [Аммиан Марцеллин 1949, 
304–305]. З огляду на це можна припусти-
ти, що згадані за часів пізньої Античності 
та раннього Середньовіччя на Східному 
Кавказі алани могли являти собою влас-
не масагетів, які оселилися там. Аналіз 
повідомлень грекомовних та латиномов-
них авторів про події I–VI ст. – Светонія 
(І–ІІ ст.), Тацита (І–ІІ ст.), Йосипа Флавія 
(І ст.), Фемістія (ІV ст.), Менандра (VІ ст.) 
та Прокопія Кейсарійського (VІ ст.) – свід-
чить про постійне перебування аланів за 
часів пізньої Античності та раннього Се-
редньовіччя біля Каспійських воріт (Дер-
бентського проходу), і це при відсутності 
згадок про масагетів [Алемань 2003, 53, 
57, 138, 158, 253, 264]. Хоча ми знаємо, що 
там перебували масагети! Проте за часів 
раннього Середньовіччя у письмових дже-
релах вірменського походження як жителі 
Східного Кавказу були представлені не 
стільки алани, скільки масагети, більш ві-
домі як маскути.

Вже вірменські історики V ст. згадува-
ли маскутів у зв’язку з подіями, що відбу-
валися на Близькому та Середньому Сході. 
Так, про маскутів йдеться в “Історії” вір-
менського автора Агантагехоса, написаній 
як у вірменській скороченій редакції, так 
і в розширеній грецькій десь між 461-м 
та 465 рр. У грецькій редакції повідомля-
ється, що при вірменському цареві Трда-
ті після 301 р. християнство поширилося 
“до границ масаха-гуннов и ворот каспиев 
и той части, где сторона алан”. У вірмен-
ській же редакції зазначено: “…до границ 
маскутов и по направлению к стране алан, 
до страны касиев” [Гадло 1979, 32]. З цього 
виходить, що “масахи” в грецькому тексті і 
“маскути” у вірменсьму варіанті – це один 
і той же народ. Далі в грецькому тексті при 
переліченні посад при дворі вірменсько-
го царя Агантагехос згадує “топократора 
страны масаха-гуннов”, чим підкреслю-
ється його високий соціальний статус. Це 
підтверджується у вступі до грецького ва-
ріанта твору Агантагехоса, де цар “масаха-
маскутів” названий одним із чотирьох ца-
рів парфянської династії [Гадло 1979, 32].

В “Історії Вірменії” Фавтоса Бузанда, 
написаній у 70-ті рр. V ст., повідомляєть-
ся про боротьбу вірменського царя Хосро-
ва ІІ Котака, який перебував на престолі з  
332-го по 338 р., з царем маскутів Санеса-
ном, який був його родичем і ще Трдатом 
був відправлений до північно-східних об-
ластей вірменської держави, в м. Патака-
ракан, разом із просвітницькою місією свя-
того Григоріса. Проте після смерті Трдата 
Санесан відокремився від Вірменії, сприяв 
відновленню язичництва та взяв участь у 
вбивстві Григоріса. Далі Санесан напав на 
Вірменію, але, незважаючи на великий пе-
релік племен у його війську, зазнав пораз-
ки від вірменського царя Хосрова. Цікаво, 
що Санесан був названий не тільки царем 
маскутів, а й “повелителем гунів” [Фавтос 
1962, 14–15].

Про ці ж події йдеться в “Історії країни 
Алуанк” більш пізнього вірменського істо-
рика Мовсеса Калакантуаці. Проте у нього 
цар маскутів в одному випадку названий 
Санатруком, а в іншому – Санесаном [Мов-
сэс Калакантуаци 1984, 34, 71]. О.В. Гад-
ло, керуючись перекладом К. Патканяна, 
прийшов до висновку, що у тій частині тво-
ру Мовсеса Калакантуаці, де йдеться про 
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битву біля Ошаканської скелі, полководець 
Санатрука (Санесана) згадується під іме-
нем Анаріска, в якому О.В. Гадло вбачає 
осетинський термін æнæрисгæ – “той, хто 
не відчуває болю” [Гадло 1979, 36]. Однак 
автор останнього перекладу твору Мов-
сеса Калакантуаці з давньовірменської на 
російську Ш.В. Смбатян не згоден з цим, 
бо вважає, що в даному випадку йдеться 
не про антропонім, а про словосполучен-
ня, яке має означати давньовірменською 
“велетень жахливий” [Мовсэс Калаканту-
аци 1984, 186, прим. 59].

Таким чином, дані письмових джерел 
про маскутів у IV ст. дають підстави вва-
жати, що первісна територія маскутів була 
розташована на Каспійському узбережжі 
в Південному Дагестані на північ від су-
часного Дербента, там, де джерела в більш 
пізній період локалізували “країну гунів” 
[Артамонов 1962, 61; Гадло 1979, 35; Но-
восельцев 1990, 92]. Проте у другій поло-
вині IV ст. ситуація дещо змінилася.

Так, вірменський автор V ст. Єгіше по-
відомляє, що в 460–462 рр. албанський 
князь Ваче підняв повстання проти персів 
і за допомогою маскутів та одинадцяти ца-
рів горців оволодів фортецею Чора в Да-
гестані. Однак протягом року він змуше-
ний був воювати з хайландурами, які були 
союзниками персів. Після цього цар Алба-
нії переселив частину маскутів на південь 
від укріплень, тобто розселив їх у Північ-
ній Албанії [Егишэ 1971, 169]. Таким чи-
ном, ранні зведення вірменських істориків 
дозволяють окреслити територію маскутів 
до 463 р. в приморському Дагестані, а піс-
ля того їхня територія поширювалась і на 
Північну Албанію [мал. 1]. У зв’язку з цим 
інтерес становить припущення А.П. Ново-
сельцева, згідно з яким у першій половині 
IV ст. у приморському Дагестані існувало 
могутнє політичне об’єднання маскут-
ських племен, яке згодом було знищене гу-
нами [Новосельцев 1990, 92]. Згадки пись-
мових джерел про маскутів більш пізнього 
періоду дозволяють локалізувати маскутів 
як на південь, так і на північ від Дербента.

Так, у VII ст. автор “Вірменської гео-
графії” відзначав, що маскути проживали 
на південь від Дербента, а по сусідству з 
ними, на північ від Дербента, знаходились 
володіння гунів [Патканов 1883, 31]. У 
VIII ст. Гевонд, розповідаючи про арабо-хо-

зарські війни, відзначив, що у 730–731 рр. 
хозарські війська з півночі пройшли через 
володіння гунів, минули прохід Чора (Дер-
бент) та досягли землі маскутів і згодом 
форсували р. Аракс та опинилися в Пай-
такарані [Гевонд 1862, 71–72]. Проте араб-
ські автори часів Аббасидського халіфату, 
розповідаючи про драматичні події почат-
ку VIII ст., згадують на Східному Кавказі 
одинадцять царів гір, і серед них царя во-
лодіння Маскат, що знаходилось між Сері-
ром та Філаком. Як справедливо зазначив 
М.І. Артамонов, “Маскат явно відповідає 
країні маскутів вірменських авторів” [Ар-
тамонов 1962, 226–227]. Навіть на почат-
ку Х ст. Ібн Факір, розповідаючи про на-
роди, які мешкали на північ від Дербента, 
все ж таки згадав правителя маскутів: “За 
Дербентом – царь сабиров и лесгов, царь 
филина, царь маскутов” [Алемань 2003, 
326]. У даному випадку логічно припусти-
ти, що йдеться насамперед про північних 
маскутів, які з часом могли відокремитись 
від опіки гунів та стати автономним дер-
жавним утворенням у межах Хозарського 
каганату. За даними хроніки “Таріх ал-Аб-
ваб”, країна Маскат аж до 833 р. зберігала 
своїх самостійних правителів [Минорский 
1963, 110–112]. Проте у даному випадку 
не зрозуміло, про яких маскутів йдеться: 
тих, хто жив на північ від Дербента, чи 
тих, хто проживав на південь від цієї фор-
теці. О.В. Гадло вважав, що це були маску-
ти, які мешкали на південь від Дербента. 
Аналізуючи повідомлення Ібн Хордадбеха 
про ситуацію на Східному Кавказі в ІХ ст., 
дослідник помітив деякі, на його погляд, 
помилки: “Царство Алан названо раніше 
Серір, Філан та Маскат, а Маскат, розта-
шований на південь від Дербента, назва-
ний за країною Філан, що локалізується 
на місці федерації Акуша-Дарго на північ-
ний захід від Дербента”. Саме ця розбіж-
ність і дала підстави О.В. Гадлу вважати, 
що “список “володінь за ал-Бабом” являє 
собою непослідовну компіляцію, в якій 
переплутана послідовність реально існу-
ючих політичних утворень” [Гадло 1979, 
35, 151]. Проте якщо виходити з того, що 
перелік державних утворень в Ібн Хордад-
беха поданий правильно з півночі на пів-
день, то виходить, що у ІХ ст. маскути про-
живали на північ від Дербента і мали сво-
го правителя. І вже при описі подій кінця 
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IX – початку X ст. маскути не згадуються 
в письмових джерелах, що може свідчити 
про процес асиміляції маскутів сусідами. 
Виходячи з того, що ще з часів пізньої Ан-
тичності масагети (маскути) ототожнюва-
лися з аланами, є сенс вважати маскутами 
тих аланів, які проживали за часів ранньо-
го Середньовіччя біля Дербентського про-
ходу. Про присутність аланів у Дагестані в 
цей період можуть свідчити дані письмо-
вих джерел. Проте алани згадуються у тво-
рах ранньосередньовічних вірменомовних 
авторів – Фавтоса, Мойсея Хоренського, 
Єгіше та ін. лише як населення централь-
ної частини Північного Кавказу. При цьо-
му маскути й алани не згадувались разом, 
якщо йшлося про населення Східного Кав-
казу [Фавтос 1962, 16; Моисей Хоренский 
1858, 134; Егишэ 1971, 236; Алемань 2003, 
364–388]. Крім того, повідомлення інших 
пізньоантичних та ранньосередньовічних 
авторів дозволяють локалізувати аланів не 
лише на Центральному Кавказі, а й у ра-
йоні Дербентського проходу. З огляду на 
це великий інтерес становить ситуація із 
вживанням за часів пізньої Античності та 
раннього Середньовіччя терміна “Воро-
та аланів”. Традиційною є думка, що така 
назва відповідала тільки Дар’яльському 
проходові в центрі Кавказу. Проте аналіз 
деяких письмових джерел дозволяє висло-
вити певні сумніви щодо цього.

Вже першу появу аланів на Близькому 
Сході грекомовний історик Йосип пов’я-
зав із Каспійськими воротами. Саме в 35 р. 
царі іберів та албанів для боротьби з пар-
фянським царем Артабаном звернулися по 
допомогу до аланів: “…призвали против 
Артабана аланов, открыв Каспийские во-
рота и дав проход через свои земли” [Але-
мань 2003, 138]. В перші ж століття нової 
ери починають з’являтися перші відомості 
про “Ворота аланів”, що мали знаходитись 
поруч з Албанією. Так, у пехлевійському 
написі Кірдіра, де описуються події ча-
сів правління сасанідського шаха Шапу-
ра І (ІІІ ст. н.е.), зазначені області, на які 
здійснив свої походи шах: “…страна Ар-
мения, Иберия, Албания и Баласаган до 
самых Врат аланов” [Алемань 2003, 444]. 
На думку А. Алеманя, сусідня з “Ворота-
ми аланів” область Баласаган – це східна 
частина Албанії, тобто та територія, що 
була сусідньою до Каспійських воріт (Дер-

бентського проходу) [Алемань 2003, 446]. 
Сам Шапур І у своєму написі на “Каба-і 
Зарадушт” перелічує провінції власної ім-
перії у такому порядку: “Армения, Иберия, 
Македония, Албания и Баласаган вплоть 
до горы Кавказ и Врат аланов и всей горы 
Парешавара”. На думку А. Алеманя, Паре-
шавар – це гори Ельбурс [Алемань 2003, 
444–447]. Отже, у ІІІ ст. н.е. “Ворота ала-
нів” в уявленнях персів знаходилися не на 
Центральному Кавказі, а на Східному.

В V ст. вірменський історик Єгіше та-
кож локалізував “Ворота аланів” на пів-
нічних кордонах Албанії. За його дани-
ми, під час свого перебування на престолі 
перський шах Пероз (457–484 рр.) зазнав 
непокори з боку албанів. Тоді довелося 
вдатися до рішучих дій: “Когда [персы] 
увидели, что ни силой, ни добром не смо-
гли прийти к согласию, они взяли много 
сокровищ в стране хайландуров, открыли 
Аланские Ворота, вывели многочислен-
ное войско гуннов и воевали один год с 
царем албанов” [Алемань 2003, 372]. Про 
присутність аланів на Східному Кавказі в 
VI ст. продовжували свідчити візантійські 
автори. Так, Меандр повідомляв про те, що 
в 561 р. візантійський посол Петро і пер-
ський посланець Ґазд-Гушнасп Зіх у Дарі, 
що знаходилась у Верхній Месопотамії, 
підписали мирну угоду на п’ятдесят років, 
де “в первом решении было записано, что-
бы не позволять персам, гуннам, аланам 
или другим варварам переходить через 
ущелье прохода, называемого Хоруцон, и 
через Каспийские Ворота во владения ро-
меев” [Алемань 2003, 253–255; Менандр 
1860, 342]. Інформацію Менандра під-
тверджує його сучасник та співвітчизник 
Прокопій Кейсарійський: “Всю страну, 
которая простирается от горы Кавказ до 
Каспийских Ворот, населяют аланы, народ 
независимый, из которого большая часть 
является союзниками персов…” [Алемань 
2003, 264; Прокопий... 1959, 381]. Досить 
цікаво, що за часів раннього Середньо-
віччя продовжували локалізувати аланів 
та “Ворота аланів” на Східному Кавказі і 
вчені Арабського халіфату.

Так, арабський географ Х ст. Ібн Ха-
укаль відніс до жителів Дербента також 
аланів: “Город Дербент (Bab al-Abwab) у 
Каспийского моря (bahr al-Hazar) являет-
ся портом дагестанских сариров (as-Sarir), 
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аланов (al-Lan), всех областей Табарис-
тана, Гурмана, областей, населенных не-
верными (buldan al-kufur), и Делема” 
[Алемань 2003, 327]. Проте найбільший 
інтерес становить інформація про зна-
ходження “Воріт аланів” на Східному 
Кавказі. Так, перський компілятор ат-Та-
барі – ал-Баламі, розповідаючи про похід 
Мервана в 735 р. проти хозарів, відзначив 
його дії: “…собрал войско и вторгся через 
долину, которая называется Bab al-Lan 
(Аланские ворота. – О.Б.), убивая и сжи-
гая все, пока не достиг Самандара” [Але-
мань 2003, 356]. У творах мусульманських 
географів ІХ ст. також утримується до-
сить суперечлива інформація про перебу-
вання аланів поблизу Дербентського про-
ходу. Так, Сухраб (Ібн Сарабійун) подає 
інформацію про ріку Кура: “Знакомство с 
ал-Кур, а это – река Внутренней Армении. 
Начало ее – из горы, около которой нахо-
дится Баб ал-Абваб в стране ал-Лан, идет 
эта река, простираясь до города Тифлиса с 
его восточной стороны. Затем идет к месту 
слияния, затем впадает в море Джурджа-
на” [Калинина 1988, 113, 117]. На перший 
погляд може скластися враження, що ала-
ни проживали поруч із Дербентським про-
ходом, який у мусульманських джерелах 
традиційно називався Баб ал-Абваб – “Во-
рота воріт”. Проте детальний аналіз цього 
повідомлення дозволяє зробити висновок, 
що Сухраб помилково назвав “Воротами 
воріт” не Дербентський прохід, а Дар’яль-
ський. Однак у мусульманських географів 
є інший термін, що більш підходить для 
позначення Дербентського проходу. Так, 
ал-Хварізмі (ІХ ст.) та Сухраб згадують 
гору (?) Баб ал-Хазар ва ал-Лан – “Воро-
та хозарів та аланів” [Калинина 1988, 42, 
115]. Як зазначила Т.М. Калініна, «ал-Хва-
різмі, окрім “країни аланів”, знає також 
пункти “Ворота хозарів та аланів” – до-
сить реальну, сучасну йому назву» [Кали-
нина 1988, 96]. Є підстави вважати, що так 
у ІХ ст. вчені Арабського халіфату могли 
називати Дербентський прохід, бо хозари 
мешкали поблизу Дербента, а не Дар’яла, 
щодо якого використовували термін Баб 
ал-Лан. Проте щодо Дербентського про-
ходу мусульманські автори найчастіше ви-
користовували термін Баб ал-Абваб – “Во-
рота воріт” [Калинина 1988, 17, 42. 83, 84, 
116, 117,125, 146, 149].

У періоди пізньої Античності та ранньо-
го Середньовіччя греко-римські, а згодом 
і візантійські автори називали Дербент-
ський прохід “Каспійськими воротами” 
[Алемань 2003, 253–255, 264; Менандр 
1860, 342]. Вірменські ж автори називали 
цей прохід Чора (Джора) – “ущелина” 
[Артамонов 1962, 170; Моисей Хоренский 
1858, 134; Егишэ 1971, 31; Патканов 1883, 
31]. За часів Хосроя Ануширвана тут було 
збудовано фортецю Дербент, назва якої пе-
рекладається із середньоперської як “За-
криті ворота”. Аналізуючи повідомлення 
ранньосередньовічних авторів, М.І. Ар-
тамонов прийшов до висновку, що “місто 
Чора і Дербент – це одне і те ж і можли-
ві нюанси в значенні цих термінів ваго-
мої ролі не відіграють” [Артамонов 2001, 
170]. Отже, різними авторами щодо одного 
і того ж проходу використовувались різно-
манітні терміни: Каспійські ворота, Воро-
та Чора, Баб ал-Абваб, Ворота хозарів, 
Дербентський прохід тощо. Якщо виходи-
ти з того, що за часів пізньої Античності і 
раннього Середньовіччя з обох боків про-
ходу, на південь і на північ, проживали ма-
сагети-маскути [мал. 1], яких традиційно 
відносили до числа аланів, то є підстави 
вважати, що іноді Дербентський прохід 
називали “Ворота аланів” та у деяких ви-
падках плутали з Дар’яльським проходом.

Великий інтерес становить насамперед 
доля тих маскутів, які залишилися на те-
риторії Дагестану, на північ від Дербента. 
Письмові джерела свідчать, що сусіднім до 
маскутів етносом були дагестанські гуни, 
подорож до яких здійснив у другій поло-
вині VII ст. албанській єпископ Ісраель, 
що знайшло своє відображення у творі вір-
менського автора Мовсеса Каланкатуаці. 
Проте вірменський інформатор, посилаю-
чись на повідомлення Ісраеля, особливо 
відзначив поховальні традиції дагестан-
ських гунів, що знаходять аналоги серед 
язичницьких поховальних обрядів бага-
тьох іраномовних народів [Bubenok 2001]. 
Про похорон у “гунів” він писав так: “Тру-
били [в трубы] и били в барабаны над тру-
пами, ножом или палашом делали крово-
точащие надрезы на своих щеках, на руках 
и ногах. То было адское зрелище, когда 
совершенно нагие мужчины – муж за му-
жем и отряд за отрядом – бились мечами 
на ристалище у могил. Многочисленные 
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толпы людей состязались друг с другом, а 
после предавались разврату и скакали на 
лошадях то в ту, то в другую сторону. Кто 
плакал и рыдал, а кто забавлялся по дья-
вольскому обычаю своему. Они забавля-
лись, резвились, пускались в пляски и пре-
давались скверным поступкам…” [Мовсэс 
Калакантуаци 1984, 124]. Досить цікаво, 
що аналогічні поховальні звичаї були за-
фіксовані Геродотом у скіфів. За даними 
грецького історика, під час похорону сво-
го царя скіфи чинили таке: “Ті, до яких 
привозять померлого, роблять те саме, що 
й царські скіфи: відрізують кінчик вуха, 
стрижуть на голові волосся, дряпають в 
різних місцях рамено, вкривають синцями 
лоб і ніс і проколюють стрілою ліву руку” 
[Геродот IV, 71]. За даними Б.О. Калоєва, 
ще у XIX ст. аналогічні поховальні тради-
ції зберігалися серед кавказьких нащадків 
аланів – осетинів. Так, під час похорону 
в осетинів чоловіки і жінки дряпали собі 
обличчя, лупцювали себе кулаками, пал-
кою та навіть спеціальним батогом. А ще 
під час похорону і через рік на поминках 
осетини влаштовували кінські змагання на 
честь небіжчика, тобто кінь, який прихо-
див першим, присвячувався йому [Калоев 
1984]. А.П. Новосельцев, який вважав да-
гестанських гунів хозарами, проаналізу-
вавши їхні поховальні звичаї, прийшов до 
такого висновку: “Описані Ісраелем звичаї 
нагадують деякі звичаї стародавніх скіфів, 
охарактеризовані Геродотом, і, здається, 
доводять спадкоємність між давньоіран-
ськими кочівниками і хозарами VII ст.” 
[Новосельцев 1990, 145].

Якщо поховальні традиції є дуже стійки-
ми ідеологічними уявленнями, то інші релі-
гійні уявлення у кочівників з часом можуть 
піддаватися трансформації. Як доказ цього 
можна навести дані Мовсеса Калакантуаці, 
який, посилаючись на єпископа Ісраеля, 
відзначив у пантеоні дагестанських гунів 
два божества: “Если громогласное огнен-
ное сверкание молнии, обжигающее эфир, 
поражало человека или другое животное, 
то они считали, что это жертва, посвящен-
ная богу Куару, и служили ему. И еще почи-
таемому ими идолу какому-то, огромному 
и безобразному богу Тангри-хану, которого 
персы называют Аспандиант, приносили 
в жертву коней на кострах” [Мовсэс Кала-
кантуаци 1984, 124].

Великий інтерес становлять імена богів 
дагестанських гунів. Так, ім’я “гунсько-
го” бога Куар дуже добре нагадує назву 
язичницького божества східних слов’ян 
Хоръс, що згадується в “Повісті врем’я-
них літ” при описі подій 980 р. [Повість 
врем’яних літ 1990, 132–133]. В.І. Абаєв 
вважав, що ім’я бога Хоръс мало іранське 
походження і тому в Хорсі слід вбачати 
старого аланського бога, ім’я якого слід 
перекладати як “добрий, хороший” [Аба-
ев 1965, 115]. Б.О. Рибаков вважав Хорса 
богом сонячного світила, невід’ємного від 
образу Даждьбога – Сонця, що в принципі 
не суперечить висновкам В.І. Абаєва про 
функції цього слова як епітета [Рыбаков 
1981, 432; Рыбаков 1988, 444]. До цього 
слід додати, що навіть у сучасній перській 
мові існує термін хоршид для позначення 
сонця. Отже, можна погодитись із припу-
щенням А.П. Новосельцева, що ім’я бога 
Куар походить “від іранської назви сонця” 
[Новосельцев 1990, 145].

Що стосується походження назви іншо-
го бога – Тенгрі – Аспандіанта, то можна 
повністю погодитися з думкою А.П. Но-
восельцева, що перша назва Тенгрі – це 
“відоме тюркське племінне божество”. 
Окрім того, дослідник переконливо довів, 
що “немає сенсу пов’язувати хозарського 
(гунського. – О.Б.) Аспандіанта з давньо-
перськими або навіть вірменськими бога-
ми”, оскільки “у формі Аспандіант, а та-
кож у культі цього бога в хозарів (гунів. – 
О.Б.), безумовно, закладена й інша осно-
ва, пов’язана з іранським аспа – «кінь»”. 
Тому великий інтерес становить висновок 
А.П. Новосельцева: “Ймовірно, це було 
сарматське (масагето-аланське) божество, 
що відображало культ коня, дуже важли-
вий для кочівників. У цьому середовищі 
з ним міг асоціюватись і давньоіранський 
культ героя Спендодата” [Новосельцев 
1990, 145–146]. Те, що це так, засвідчують 
дані Геродота про релігійні вірування ма-
сагетів.

Про релігійні вірування масагетів “бать-
ко історії” повідомляє: “Шанують вони 
лише одного бога – сонце і приносять 
йому в жертву коней. Значення цієї жертви 
таке: найшвидшому серед богів приносять 
у жертву найшвидшу серед усіх тварин” 
[Геродот I, 216]. Така ж інформація міс-
титься в “Географії” Страбона: “Богом они 
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почитают одно только солнце и ему при-
носят в жертву коней” (XI, VIІІ, 8)” [Стра-
бон 1964, 485]. Отже, за часів Античності 
у масагетів мало існувати головне боже-
ство Куар – Аспандіант, яке уособлювало 
собою сонце і якому приносили як жертву 
коней. Проте з часом масагети-маскути у 
Дагестані об’єдналися з тюрками-гуна-
ми в один племінний союз і таким чином 
виник міжплемінний культ богів, унаслі-
док чого функції божеств змінилися, хоча 
старі назви богів залишились. О.В. Гадло 
про це зробив такий висновок: “...культ 
Куара – Аспандіанта, очевидно, являв на 
ґрунті Східного Дагестану дещо транс-
формований культ іраномовних кочівни-
ків, найвірогідніше, масагетів-маскутів. 
Що стосується найменування антрополо-
гізованої іпостасі Куара Тенгрі-Ханом, то 
тут неважко побачити намагання пояснити 
іранський культ через тюркські космого-
нічні уявлення. Очевидно, тюрки (влас-
не гуни), які зустрілися з культом Куара, 
сприйняли його як культ свого верховного 
божества – Тенгрі-Небо – та підтвердили 
його панівне становище у демонологічній 
ієрархії, що формувалася, титулом хан” 
[Гадло 1979, 147].

Є сенс також звернути увагу на парале-
лі у сімейно-шлюбному житті, що впадає 
в очі при порівнянні відомостей Мовсеса 
Калакантуаці про традиції частини да-
гестанських “гунів” і Геродота про такі 
ж традиції у середовищі масагетів. І хоча 
етнологи-еволюціоністи будуть вважати ці 
збіжності лише наслідком близького рівня 
суспільного розвитку, хочеться відзначити, 
що кочове суспільство було дуже консерва-
тивне і досить часто паралелі в середовищі 
номадів являли собою не стільки наслідок 
спільної схеми розвитку, скільки результат 
генетичної близькості. Так, опираючись 
на дані Ісраеля, Мовсес повідомляє про 
традиції групового шлюбу в середовищі 
дагестанських гунів: “И еще, преданные 
похотливым желаниям, [присущим Афро-
дите], по диким языческим нравам своим 
жен отцов своих брали себе, или два брата 
брали одну жену, или [один] брал много 
разных жен” [Мовсэс Калакантуаци 1984, 
124]. Про груповий шлюб у масагетів Ге-
родот повідомляє таке: “У кожного з них 
одна жінка, але жінки в них спільні. Еллі-
ни кажуть, що такий звичай є в скіфів, але 

це не в скіфів, а саме в масагетів. Отже, 
яку тільки побажає мати жінку масагет, він 
підходить до її кибитки і вішає на неї свій 
сагайдак, а потім спокійно злягається з 
нею” [Геродот I, 216]. Інформацію Геродо-
та про ці звичаї масагетів повторює Стра-
бон, який зазначає: “Каждый мужчина у 
них женится только на одной женщине, но 
они пользуются и женами других людей, 
что даже вовсе не скрывают; тот, кто хо-
чет сойтись с чужой женой, вешает свой 
колчан на повозке и откровенно сходится 
с ней (XI, VIІІ, 6)” [Страбон 1964, 485]. У 
зв’язку з поширеністю групового шлюбу 
серед частини дагестанських гунів і ма-
сагетів можна висловити припущення про 
спадкоємність цієї традиції крізь віки, хоча 
цьому знайдуться певні заперечення.

Походження спеціальних термінів та 
паралелей у поховальних традиціях та 
пантеоні дагестанських гунів й іраномов-
них номадів дослідники пояснюють тим, 
що в Дагестані гуни включили до складу 
свого племінного союзу залишки маскутів, 
які піддалися процесу асиміляції з боку гу-
нів-тюрків [Новосельцев 1990, 92; Гадло 
1979, 148]. Але цей процес виявився неза-
вершеним. Так, О.В. Гадло звернув увагу 
на те, що в тому фрагменті “Історії країни 
Алуанк”, де йдеться про гунів Алп-Іліт-
вера другої половини VII ст., згадується 
“постельник” Чаткасар [Мовсэс Калакан-
туаци 1984, 132], в назві якого дослідник 
бачить осетинський (алано-маскутський) 
термін “людина, наближена до дому” (від 
осетинського цæдисон – “співучасник”, 
хæдзар – “дім, родина”), що, на його дум-
ку, може свідчити про маскуто-гунський 
симбіоз у Південному Дагестані [Гадло 
1979, 148].

А.П. Новосельцев вважав дагестан-
ських гунів хозарами, оскільки, на його 
думку, у Дагестані “відбувався інтенсив-
ний синтез місцевих іранців (а можливо, 
і кавказців) із прибульцями, які тривалий 
час називалися гунами, можливо і тому, 
що серед них гунський елемент був досить 
впливовим” [Новосельцев 1990, 81]. Про-
те є підстави вважати, що у VII ст. дагес-
танські гуни являли собою лише окреме 
етнополітичне утворення і були включені 
до складу Хозарського каганату та пере-
бували у васальних відносинах щодо хо-
зарського кагана. “Хроніка Міхрінідів”, 
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що є складовою частиною “Історії країни 
Алуанк” Мовсеса Калакантуаці, свідчить 
про те, що у другій половині VII ст. цар 
дагестанських гунів Алп-Ілітвер підкоряв-
ся “хозарському хану”, який знаходився в 
Туркестані, і змушений був віддати свою 
дочку до його гарему [Мовсэс Калакан-
туаци 1984, 127–128]. Це дало О.В. Гадлу 
справедливі підстави вважати, що дагес-
танських гунів тих часів ні в якому разі 
не можна ототожнювати з хозарами [Гад-
ло 1979, 141]. Аналогічних поглядів до-
тримувались М.І. Артамонов [Артамонов 
2001, 253–268], Л.Б. Гмиря [Гмыря 1993, 
279–282] та інші дослідники. У VIII ст. 
вірменський історик Гевонд, описуючи 
бурхливі події першої половини VIII ст., 
відзначав відокремлене становище країни 
гунів у межах Хозарської держави [Гевонд 
1862, 28, 71, 80, 111, 261]. На підставі цьо-
го О.В. Гадло висловив припущення, що 
після 684 р. дагестанські гуни ще досить 
тривалий час не втрачали своєї етнічної 
самобутності завдяки тому, що хозари зна-
ходились на півночі, залишивши гунам те-
риторію Прикаспійського Дагестану [Гад-
ло 1979, 154]. На думку О.В. Гадла, полі-
тичним та етнічним спадкоємцем “царства 
гунів” у Дагестані в Х ст. стало “царство 
Хайтаг” [Гадло 1979, 150], відоме у ал-Ма-
суді як Джідан [Минорский 1963, 126–129, 
192]. Однак арабські автори часів Абба-
сидського халіфату, розповідаючи про на-
роди, які мешкали на північ від Дербента, 
згадували правителя маскутів [Алемань 
2003, 326]. Все це дає підстави вважати, 
що об’єднання гунів у Приморському Да-
гестані являло собою залежне від хозарів 
досить неміцне політичне утворення, до 
складу якого тимчасово входили північні 
маскути. Внаслідок арабо-хозарських війн 
наприкінці VII – на початку VIII ст. об’єд-
нання гунів розпалося і північні маскути 
утворили окреме володіння поблизу Дер-
бента, очевидно зберігаючи номінальну 
залежність від хозарського кагана. Отже, 
єпископ Ісраель описав релігійні віруван-
ня та інші язичницькі традиції саме маску-
тів, які тимчасово входили у VII ст. до гун-
ського політичного утворення в Дагестані.

Дослідники вважають, що маскути не 
зникли безслідно зі сторінок історії, а за-
лишили по собі певну пам’ять у топоні-
міці. Так, О.В. Гадло припускав, що назва 

країни маскутів утримується у формі Муш-
кур, районі між р. Ялама в гирлі р. Самура 
і р. Бельбек на кордоні між Дагестаном і 
Північним Азербайджаном [мал. 1] [Гад-
ло 1979, 35]. Крім того, А.П. Новосельцев 
стверджував, що з перебуванням маскутів 
можна пов’язувати походження назв рі-
чок у Дагестані, які, на його думку, мають 
іранське походження, – Рубас – “лисиця”, 
Самур – “соболь” [мал. 1], а також назву 
хозарського міста Самандар, яке дослід-
ник перекладав із середньоіранських мов 
як “Білий дім” (Саман – “білий”, дар – 
“дім, палац”) [Новосельцев 1990, 92, 126]. 
Проте останнє припущення щодо зв’язку 
назви Самандар із перебуванням ірано-
мовних маскутів суперечить власним спо-
стереженням А.П. Новосельцева, бо той 
вважав, що це місто знаходилося “в межах 
сучасного Північного Приморського Да-
гестану” [Новосельцев 1990, 126], хоча 
сам дослідник локалізує країну маскутів у 
районі Дербента [Новосельцев 1990, 92]. 
Таким чином, походження назви Саман-
дар можна пов’язувати з перебуванням 
не маскутів, а інших іраномовних етніч-
них груп, які потрапляли за часів пізньої 
Античності та раннього Середньовіччя до 
Дагестану, наприклад з барсилами.

Наявність у ранньосередньовічному 
Дагестані етнічних груп сармато-алансько-
го походження (аланів, барсилів, маскутів), 
на думку деяких дослідників, знаходить 
підтвердження в археологічному матеріа-
лі, насамперед у поховальних пам’ятках. 
За даними археологічних досліджень, у 
VI–VII ст. у Прикаспійському Дагестані 
набули поширення підкурганні катакомбні 
поховання, ґрунтові катакомбні могильни-
ки, ґрунтові поховання в підбоях, ґрунтові 
ямні поховання, поховання в кам’яних ящи-
ках, склепи тощо [Гмыря 1993, 136–228]. 
Дослідники намагались пов’язати різнома-
нітні поховальні споруди з перебуванням у 
Дагестані конкретних етнічних груп часів 
раннього Середньовіччя. Внаслідок цього 
Л.Б. Гмиря стверджує, що з маскутами слід 
пов’язувати підкурганні катакомби Пала-
са-Сиртського могильника на півдні Дагес-
тану (мал. 1) [Гмыря 1993, 293–305]. При-
пущення про маскутську приналежність 
Паласа-Сиртського могильника дотриму-
вались також В.Г. Котович [Котович 1959, 
156; Котович 1975, 97] та В.О. Кузнецов 
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[Кузнецов 1984, 21]. Проте 
О.В. Гадло появу підкурган-
них катакомб Паласа-Сирт-
ського могильника пояснив 
таким чином: “Просунення 
до Південного Дагестану у 
IV–V ст. населення з харак-
терними ознаками степової 
культури, близької до куль-
тури аланських пам’яток, 
добре засвідчене археологі-
єю. Величезний курганний 
некрополь на плато Пала-
са-Сирт (на р. Рубас-чай), 
відомий завдяки розкопкам 
Н.О. Цалассані, О.О. Русо-
ва та В.Г. Котовича, дав се-
рію підкурганних катакомб, 
не відзначених у Дагестані 
в більш ранню епоху. Прав-
да, конструкції катакомб 
на могильнику неоднорідні 
і могильник у цілому свід-
чить більш про існування на 
південь від Дербента етніч-
ного конгломерату, ніж про 
наявність тут однорідної 
етнічної групи. Проте усі 
зв’язки компонентів цього конгломерату, 
як правильно визначили В.Г. Котович та 
В.О. Кузнецов, ведуть до більш північних 
областей Північного Кавказу, де переважа-
ло до IV ст. сармато-аланське населення” 
[Гадло 1979, 35–36]. Не менший інтерес 
становить те, що на південь від Прикас-
пійського Дагестану, в північно-західних 
районах Азербайджану, на могильнику 
Мінгечаур поруч з іншими поховальними 
конструкціями виявлені катакомбні похо-
вання, що датуються V–VII ст. Автори роз-
копок цього могильника І. Алієв та Г. Ас-
ланов схильні пов’язувати поховання в ка-

такомбах з аланами [Али-
ев, Асланов 1976, 229–231; 
Алиев 1988, 60–61]. Якщо 
вони дійсно мають рацію, 
то справджується гіпотеза 
про ототожнення маскутів 
із частиною аланів.

Таким чином, можна 
відзначити, що в I – на 
початку IX ст. в районі 
Дербентського проходу 
проживала іраномовна ет-
нічна група маскути, яка 
походила від масагетів Се-
редньої Азії і була близь-
коспорідненою до скіфів 
та аланів. Появу масаге-
тів-маскутів у Південному 
Дагестані слід пов’язувати 
не з переселенням сарма-
тів наприкінці І тис. до н.

е., а з міграцією народів 
із глибин Азії на захід, що 
було пов’язано з експан-
сією аланів у І ст. н.е., до 
складу орди яких увійшли 
масагети-маскути. Тому 
пізньоантичні та ранньо-

середньовічні автори плутали масагетів-
маскутів з аланами, окрім вірменських 
авторів, які називали нащадків масагетів 
“маскутами”. Ця етнічна група у VII ст. 
увійшла до складу конфедерації племен 
дагестанських гунів, які перебували у ва-
сальній залежності від хозарів. Починаю-
чи з кінця IV ст., маскути проживали як на 
північ, так і на південь від Дербентського 
проходу. У VIII – на початку IX ст. маску-
ти ще являли собою окрему етнічну групу, 
яка згодом розчинилася у середовищі на-
селення Південного Дагестану та Північ-
ного Азербайджану.

Мал. 1. Етнополітична си-
туація на Північно-Східному 
Кавказі у VI–VII ст.

1 – Паласа-Сиртський кур-
ганний могильник;

2 – гідроніми іранського по-
ходження.

1 …namque ut Lucullum transeam vel Pompeium, qui per Albanos et Massagetas, quos Alanos, nunc 
apellamus, hac quoque natione perrupta vidit Caspios lacus, Ventidium novimus Antoni legatum strages 
per hos tractus innumeras edidisse.

2 …ergo in ipso huius compagis exordio, ubi Riphaei deficient montes, habitant Arephaei, iusti ho-
miness placiditateque cogniti, quos amnes Chronus et Bisula praeterfluunt, iuxtaque Massagetae Halani
et Sargatae alique plures obscure, quorum nec vocabula nobis sunt nota nec mores.
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І. ЗАВОЮВАННЯ ПТОЛЕМЕЄМ 
САТРАПІЇ ЛАОМЕДОНТА І ХРОНО-
ЛОГІЯ ПЕРШОЇ ВІЙНИ ДІАДОХІВ

Проблема датування першого заво-
ювання Сирії, Фінікії та Палестини 

єгипетським сатрапом Птолемеєм є дис-
кусійною вже протягом майже двох сто-
літь [пор. Дройзен 1995, 123–125; Mahaffy 
1899, 32; Bevan 1927, 24, 55, not. 11; Win-
nicki 1989, 13–14, 21, Przyp. 22; Wheatley 
1995, 433–440; Hoelbl 2001, 16; Huss 2001, 
123–124]. Достеменно відомо, що ці об-
ласті увійшли до складу сатрапії, котру у 
323 році до Р.Х.1 після смерті Александра 
отримав Лаомедонт з Мітилени [Diodorus 
1884, XVIII, 3; Justinus 1911, XIII, 4; Ap-
pianus 1982, 52; Curtius 1963, X, X; Arria-
nus 1926, FGH2, 156, 9, 5; Orosius 1889, III, 
23, 7; пор. Bosworth 1974, 64; Huss 2001, 
88]3. Підчас Першої війни діадохів, у якій 
коаліція на чолі з Антіпатром і Кратером 
вступила у боротьбу супроти регента імпе-
рії Пердікки та його союзників [Diodorus 
1884, XVIII, 29–37; Trogus 1956, XIII; Justi-
nus 1911, XIII, 6, 8; Epitome Heidelbergensis 
1926, FGH, 155, 1; Arrianus 1926, FGH, 156, 
9, 26–28; 10, 2–10; Chronicon Oxyrhynchi 
1926, FGH, 255, 10; Plutarchus 1869, 5–8; 
Orosius 1889, III, 23, 18–23; пор. Huss 2001, 
104–117], сирійський сатрап пристав на 
бік останнього [Huss 2001, 113, Anm. 136; 
116, Anm. 165]. Лаомедонт не лише віддав 
у розпорядження Пердікки фінікійський 
флот [Arrianus 1926, FGH, 10, 6], а й дозво-
лив регенту використати Сирію як збірний 
пункт, а пізніше – і як плацдарм для на-
паду на Єгипет [Diodorus 1884, XVIII, 37; 
Arrianus 1926, FGH, 156, 9, 28; Huss 2001, 
113, Anm. 134]4. Коли Пердікка загинув під 
час боротьби з єгипетським сатрапом Пто-
лемеєм [Marmor Parium 1926, FGH, 239b, 
11; Diodorus 1884, XVIII, 36; Justinus 1911, 
XIII, 8; Plutarchus 1869, 8; Epitome Heidel-
bergensis 1926, FGH, 155, 1; Arrianus 1926, 
FGH, 156, 9, 28; Orosius 1889, III, 23, 23], 
Лаомедонт розпочав подвійну гру. Він не 
чинив перешкод вбивцям Пердікки – Пі-
тону [Diodorus 1884, XVIII, 36] й Аррідею, 
котрі провели військо майже через усю 

Сирію задля з’єднання з Антіпатром (Di-
odorus 1884, XVIII, 39; Arrianus 1926, FGH, 
156, 9, 30–32; Errington 1970, 67]. Разом з 
тим сатрап Сирії й Фінікії дозволив неско-
реному родичу загиблого регента Атталу 
[Diodorus, 1884, XVIII, 39; Arrianus 1926, 
FGH, 156, 9 32–33; Errington 1970, 67–68] 
заволодіти Тиром, отримати від місцево-
го коменданта Архелая 8 тисяч талантів, 
свого часу залишених у місті Пердіккою 
[Diodorus 1884, XVIII, 37, 39; Errington 
1970, 67, not. 131; Huss 2001, 116], і безбо-
ронно відпливти до Малої Азії [Diodorus 
1884, XVIII, 39; Arrianus 1926, FGH, 156, 
11, 39] з метою приєднання до табору, очо-
люваного найнебезпечнішим прибічником 
Пердікки Євменом [Diodorus 1884, XVIII, 
39, 41, 50;Wheatley 1995, 435–436; Dreyer 
1999, 59; пор. Plutarchus 1869, 8].

На перший погляд, така політика си-
рійського сатрапа себе виправдала. Під час 
перерозподілу сатрапій, здійсненого ново-
обраним регентом імперії Антіпатром, Си-
рію та Фінікію було залишено Лаомедонто-
ві [Diodorus 1884, XVIII, 39; Appianus 1982, 
52; Arrianus 1926, FGH, 156, 9, 34]. Певно, 
підтвердити свою лояльність мітиленцю 
допомогла та обставина, що питання пере-
розподілу влади в імперії вирішувалось 
у містечку Трипарадісі у Сирії [Diodorus 
1884, XVIII, 39]. 

Проте за політичними ходами Лаоме-
донта пильно спостерігав Птолемей. Піс-
ля того як Антіпатр вирушив до Європи, 
правитель Єгипту спробував примусити 
свого північного сусіда поступитися са-
трапією, пообіцявши значну суму грошей 
[Appianus 1982, 52]. Коли ж той відмовив-
ся, Птолемей заволодів Сирією, Фінікією 
й частково Палестиною5, а самого Лао-
медонта захопив у полон [Marmor Parium 
1926, FGH, 239b, 12; Diodorus 1884, XVIII, 
43; 48; Appianus 1982, 52; Pausanias 1973, 
I, VI, 4; пор. Wheatley 1995, 433, not. 2]6. 
Полоненому сатрапу вдалося підкупити 
сторожу і втекти до Карії під захист Алке-
та, рідного брата Пердікки [Appianus 1982, 
52]. Подальша доля Лаомедонта невідома 
[Wheatley 1995, 436].

А.Л. Зелінський

ТРИ ПРИМІТКИ ДО ІСТОРІЇ ДІАДОХІВ



Східний світ №1 2007 35

А.Л. Зелінський

Встановлення дати анексії Птолемеєм 
Сирії і Фінікії ускладнюється двома обста-
винами. Перша з них полягає в розбіжно-
стях у повідомленнях щодо визначення дати 
цієї події самих авторів античних джерел. 
Діодор Сицилійський стверджує, що при-
єднання сатрапії Лаомедонта відбулося не-
задовго до початку архонтату Аполлодора в 
Афінах [Diodorus 1884, XVIII, 43], тобто до 
липня 319 року [пор. Errington 1970, 75; він 
же 1977, 501; Wheatley 1995, 434]. У свою 
чергу, автор так званого Пароського напису 
датує цю подію безпосередньо архонтатом 
Аполлодора [Marmor Parium 1926, 239b, 
12] – липнем 319-го або 318 року. При цьо-
му, обидва джерела не є бездоганними з 
точки зору хронології [Smith 1961, 283–290; 
Anson 1986, 208–211; Bosworth 1992, 74]. 

Друга обставина, що ускладнює визна-
чення дати завоювання Сирії єгипетським 
сатрапом, полягає у приналежності цієї 
проблеми до кола питань, пов’язаних з ре-
конструкцією хронології подій, які відбули-
ся у період між смертю Александра і пере-
розподілом влади у Трипарадісі, котрий 
ознаменував собою закінчення Першої вій-
ни діадохів [пор. Winnicki 1989, 20, Przyp. 
20, 21, Przyp. 22; Wheatley 1995, 433–440]7. 

Яскравим прикладом комплексного під-
ходу до розв’язання проблеми датування 
анексії Сирії стала стаття “Ptolemy Soter’s 
Annexation of Syria 320 B. C.” [Wheatley 1995, 
433–440]. Автор цієї публікації, австралійсь-
кий дослідник P. Wheatley, посилаючись на 
низку нарративних і нумізматичних джерел, 
датував вищезгадану подію літом 320 року. 
Виходячи з цього, він припустив, що зустріч 
діадохів у Трипарадісі відбулася не восени 
320 року, як вважають прихильники низь-
кої хронології, а восени 321 року [Wheatley 
1995, 440], згідно з так званою високою хро-
нологією (див. прим. 4). 

На мій погляд, з висновками австра-
лійського дослідника можна погодитися 
лише частково. Так, він навів дуже перекон-
ливі докази на користь достовірності хро-
нології Діодора. За допомогою порівнян-
ня свідчень, що містяться у “Сирійських 
справах” Аппіана, з текстом нещодавно 
віднайденої десятої книги “Історії діадо-
хів” Арріана8, P. Wheatley довів, що втор-
гнення Птолемея до Лаомедонтової сатра-
пії відбулося не пізніше лютого 319 року 
[Wheatley 1995, 434–437]. 

Проте припущення, згідно з яким 
Птолемей здійснив анексію сусідньої са-
трапії до осені 320 року [Wheatley 1995, 
438–440], на мій погляд, не є достатньо 
переконливим. По-перше, сам науковець, 
хоча й з певною натяжкою, припускає 
можливість здійснення анексії Сирії взим-
ку 320/319 року [Wheatley 1995, 436–437]. 
По-друге, інтерпретація Гетеборзького па-
лімпсесту, яку запропонував B. Dreyer, ро-
бить таку можливість цілком імовірною9. 
По-третє, відсутність Птолемея на зустрічі 
у Трипарадісі [Winnicki 1989, 12, 20, Przyp. 
12], можливо, була зумовлена підготовкою 
єгипетського сатрапа до проведення зимо-
вої сирійсько-фінікійської кампанії. 

Подальшу аргументацію своєї гіпотези 
P. Wheatley базує на нумізматичному ма-
теріалі, який походить з фінікійського мі-
ста Сидон. Йдеться про монети, датовані 
320/319 роком. Якщо на монетах поперед-
ніх років було викарбувано ім’я Александр, 
то із жовтня 320 року – Філіпп [Wheatley 
1995, 438–439]10.

Дослідник вважає, що причиною зміни 
легенди на сидонських монетах стало за-
воювання Птолемеєм сатрапії Лаомедонта. 
На думку P. Wheatley, поява монет нової 
чеканки мала водночас продемонструва-
ти зміну правителя області та збереження 
лояльності Птолемея до царського дому 
Аргеадів, а отже – і до регента імперії 
Антіпатра [Wheatley 1995, 439]. 

Проте можна знайти інші, не менш 
логічні пояснення заміни на сидонсь-
ких монетах імені Александр іменем 
Філіпп. Згадаймо, що у період між смертю 
Пердікки в Єгипті й укладенням трипара-
діської угоди Лаомедонт, бажаючи зберег-
ти власну сатрапію, намагався бути лояль-
ним як до Антіпатра, так і до прибічників 
загиблого регента. У контексті цієї полі-
тики сирійського сатрапа зміна у легенді 
сидонських монет виглядає навіть більш 
логічною, аніж гіпотетична демонстрація 
відданості царському дому, начебто здійс-
нена Птолемеєм.

В разі необхідності Лаомедонт міг би 
інтерпретувати видозміну монет, викар-
буваних на території його сатрапії, як до-
каз відданості представникам обох во-
рогуючих таборів. Така зміна у легенді 
сидонських монет могла бути з прихиль-
ністю сприйнята Антіпатром, котрий не 
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лише протягом довгого часу ворогував з 
матір’ю Александра Великого Олімпіадою 
[Diodorus 1884, XVII, 118; XVIII, 49; XIX, 11; 
Plutarchus 1968, 39, 68; він же 1925, 26, 14; 
Arrianus 1899, VII, 12], а й мав перспективу 
царської немилості протягом останніх ро-
ків правління знаменитого македонянина 
[Diodorus 1884, XVII, 118; Justinus 1911, XII, 
12, 14; Curtius 1963, X, X; Plutarchus 1968, 
49, 74; він же 1925, 26, 17, 32, 1; Arrianus 
1899, VII, 12; пор. Шахермайр 1984, 316–
317]11. Отже, потенційний новий регент 
імперії не мав приводу для заохочення 
проявів відданості Александру IV – сину 
невдячного Александра Македонського й 
онуку вороже налаштованої Олімпіади.

З іншого боку, ім’я Філіппа, викарбу-
ване на монетах з області Лаомедонта, 
могло сприяти порозумінню сирійського 
сатрапа з ворогами Антіпатра. Не слід за-
бувати, що Аттал, котрий безборонно зай-
няв Тир, а потім приєднався до прибічни-
ків Пердікки, перед цим обіймав посаду 
секретаря дружини Філіппа ІІІ Евридіки 
[Diodorus 1884, XVIII, 37; Arrianus 1926, 
FGH, 156, 9, 33]. Його ж поява у Тирі була 
пов’язана з провалом спроби Евридіки 
відібрати владу у тимчасових царських 
опікунів Пітона й Аррідея [Diodorus 1884, 
XVIII, 37, 39; Arrianus 1926, FGH, 156, 9, 
31–33].

Таким чином, якщо свідченням нуміз-
матичних джерел з Сидону й не може бути 
стовідсотковим аргументом на користь за-
стосування низької хронології для Першої 
війни діадохів і трипарадіської угоди, його 
не можна розцінювати і як переконливий 
аргумент на користь високої хронології12. 
Аналіз наративних джерел, здійснений 
P. Wheatley, лише підтверджує свідчення 
Діодора про час завоювання Птолемеєм 
Сирії, але не доводить бездоганність висо-
кої хронології.

II. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗУ-
СТРІЧІ В ЕКРЕГМІ

Сепаратні переговори між єгипетсь-
ким сатрапом Птолемеєм і стратегом Азії 
Антігоном до нашого часу залишають-
ся одним з найменш вивчених епізодів 
Третьої війни діадохів13 315–311 років14 
[Simpson 1954, 25; пор. Дройзен 1995, 266; 
Errington 1977, 497, 502; Huss 2001, 152; 
Самохина 2005, 207]. 

Зустріч між обома супротивниками, 
найімовірніше, відбулася у другій поло-
вині 314 року у палестинському містечку 
Екрегма поблизу єгипетського кордону15 
[Diodorus 1884, XIX, 64; Simpson 1954, 25; 
пор. Huss 2001, 152; Самохина 2005, 207]. 
Дуже стисла згадка про ці переговори зу-
стрічається лише у Діодора. З цього корот-
кого повідомлення видно, що зустріч було 
інспіровано Птолемеєм. Офіційним при-
водом для особистого контакту між цими 
двома діадохами стало повернення стра-
тегу Азії полонених, захоплених птолеме-
ївським навархом Полеклітом під час до-
сить вагомої перемоги над антігонівськими 
полководцями при кілікійському Афродісії 
[Diodorus 1884, XIX, 64]. За словами антич-
ного історика, справжньою метою зустрічі 
стала спроба Птолемея укласти сепаратний 
мир з могутнім противником. Не вдаючись 
до подробиць цієї зустрічі, Діодор лише 
сповіщає про відмову Антігона пристати 
на мирні умови, запропоновані єгипетсь-
ким сатрапом [Diodorus 1884, XIX, 64]16. 

Нечисленні дослідники, котрі побіжно 
згадують цей епізод, повністю погоджую-
чись із Діодором, розглядають переговори 
в Екрегмі виключно як спробу Птолемея 
укласти сепаратний мир з якомога менши-
ми територіальними втратами [Дройзен 
1995, 266; Simpson 1954, 25; Huss 2001, 152; 
Самохина 2005, 207]. R. Simpson – єдиний 
науковець, котрий спробував більш деталь-
но розглянути й проаналізувати цей епізод, 
виходячи із загального історичного контек-
сту Третьої війни діадохів [пор. Huss 2001, 
152, Anm. 452], він висловив цілком досто-
вірне припущення, згідно з яким непри-
йнятною для Антігона вимогою єгипетсь-
кого сатрапа стало повернення Вавилонії 
Селевку [Simpson 1954, 25–31]. 

Справді, в будь-якому разі Птолемей під 
час проведення переговорів з Антігоном не 
міг оминути питання, пов’язаного з колиш-
нім вавилонським сатрапом. Це поясню-
ється тією важливою роллю, котру Селевк 
відігравав у боротьбі правителя країни 
Нілу проти стратега Азії – не лише як та-
лановитий воєначальник, а й як фактичний 
командир усіх східносередземноморських 
сил єгипетського сатрапа [Diodorus 1884, 
XIX, 60, 62, 64; пор. Wheatley 1998, 270]17. 
Імовірний перехід ображеного відвертою 
зрадою Селевка до ворожого табору мав 
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стати для Птолемея неприємністю, по-
рівняно з якою усі вигоди від сепаратного 
миру втрачали будь-який сенс.

З іншого боку, Антігон, чиє станови-
ще, попри тактичну перемогу Полікліта, 
було далеко не катастрофічним [пор. Si-
mpson 1954, 25–27; Huss 2001, 150–152; 
Самохина 2005, 205–208], не мав жодних 
причин погоджуватися на приниження, 
пов’язане з примусовим поверненням не-
покірного й до того ж небезпечного сатра-
па [пор. Diodorus 1884, XIX, 55; Appianus 
1982, 53; Pausanias 1973, I, VI, 4].

Але за таких обставин постає нова про-
блема, яку не врахував R. Simpson. Якщо 
єгипетський сатрап не міг під час перего-
ворів оминути вимогу, пов’язану з долею 
Селевка, а стратег Азії не міг з цією вимо-
гою погодитися, то спроба Птолемея укла-
сти сепаратний мир була апріорі прирече-
ною на невдачу. І правитель країни Нілу не 
міг цього не розуміти. Таким чином, знову 
постає питання про справжню мету, яку 
мав Птолемей, вдаючись до сепаратних 
переговорів з Антігоном. 

Подібно до R. Simpson, я спробую 
віднайти відповідь на це запитання, ана-
лізуючи події, що мають безпосеред-
ній хронологічний зв’язок із зустріччю 
в Екрегмі. Протягом 315–314 років на 
плечі єгипетського сатрапа ліг основний 
тягар війни. По-перше, саме він «зв’я-
зав руки» Антігонові, котрий майже два 
роки був змушений боротися з птолеме-
ївськими залогами у містах Палестини, 
Койлесирії та Фінікії (апогеєм цієї бо-
ротьби стала п’ятнадцятимісячна облога 
Тиру) [Diodorus 1884, XIX, 58–59, 61; 
Appianus 1982, 53; Memnon 1956, FGH, 
434, IV, 6; пор. Wheatley 1998, 279–281, 
tabl. 1–2]. По-друге, Птоломей, завдяки 
своїм або Селевковим дипломатичним 
здібностям, уклав союз із карійським 
сатрапом Асандром, а це призвело до 
виникнення нового осередку протидії 
стратегу Азії [Diodorus 1884, XIX, 57, 
61–62; пор. Дройзен 1995, 260–265; Huss 
2001, 150]. І по-третє, правитель Єгипту 
перекинув значні військово-морські та 
сухопутні сили, очолювані його братом 
Менелаєм, Селевком, а також його “дру-
зями” (Philoi) Поліклітом і Мирмідонтом, 
задля поновлення контролю над Кіпром, 
несподіваних рейдів по тилах Антігона, а 

в разі потреби – й надання необхідної до-
помоги союзникам у Греції та Малій Азії 
[Diodorus 1884, XIX, 60, 62, 64; Huss 2001, 
148]. Так, Полікліт у середині 314 року 
на чолі ескадри з п’ятдесяти кораблів ви-
рушив до берегів Пелопоннесу. Але, діз-
навшись, що його допомоги там уже не 
потребують, оскільки Кассандру вдалося 
привернути на свій бік Антігонового со-
юзника Александра, сина Полісперхонта 
[Diodorus 1884, XIX, 61, 64], птолемеївсь-
кий наварх повернувся до берегів Кіпру 
й Кілікії. Саме там, біля міста Афродісія, 
він здобув вищезгадану перемогу над 
Антігонівськими полководцями – на-
вархом Теодотом і генералом Перілаєм 
[Diodorus 1884, XIX, 64].

Протягом усього цього часу головні со-
юзники Птолемея Кассандр і Лісімах не 
доклали жодних зусиль для того, щоб до-
помогти своєму союзникові. Кожен з них, 
користуючись тим, що стратег Азії застряг 
у Фінікії, поспішав вдовольнити власні ло-
кальні інтереси. Кассандр намагався укрі-
пити свої позиції на Пелопоннесі [Diodorus 
1884, XIX, 62, 64] і заволодіти східним 
узбережжям Адріатичного моря [Diodorus 
1884, XIX, 67; Polyaenus 1899, IV, 11, 4], а 
Лісімах намагався підкорити грецькі міста 
Західного Причорномор’я [Diodorus 1884, 
XIX, 73]. Зрозуміло, що ці дії союзників 
не могли безпосередньо зашкодити стано-
вищу Антігона, котрий нарешті заволодів 
Тиром [Diodorus 1884, XIX, 61], після чого 
зміг зосередити свої основні сили на єги-
петському кордоні.

Ситуація різко змінилася наприкінці 
314 року. Кассандр перекинув до сатрапа 
Карії значне підкріплення для боротьби 
з Антігоновим племінником Полемеєм 
(Птолемеєм) [Diodorus 1884, XIX, 68; пор. 
Wheatley 1998, 264, not. 40, 275, 279–280, 
tabl. 1–2]. І хоча Полемей розбив одного з 
Кассандрових воєначальників, Євполема 
[Diodorus 1884, XIX, 68], Антігон відчув 
загрозу для своїх малоазійських володінь. 
У результаті він уже взимку 314/313 року 
виїхав із Сирії де залишив військовий кон-
тингент на чолі зі своїм 22-річним сином 
Деметрієм, і вирушив з основними сила-
ми до Малої Азії [Diodorus 1884, XIX, 69; 
Appianus 1982, 54; Pausanias 1973, I, VI, 5; 
Plutarchus 1875, 5–6; пор. Wheatley 1998, 
279–280, tabl. 1–2]. 
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На мій погляд, чинником, який докорін-
но змінив ставлення правителя Македонії 
до ситуації у Сирії та Малій Азії, ста-
ли саме переговори між Птолемеєм й 
Антігоном в Екрегмі. Дуже правдоподібно 
виглядає припущення, що справжню мету 
цієї зустрічі Єгипетський правитель вба-
чав не в укладанні сепаратного миру (тим 
більше, як ми вже побачили, це було не-
можливо), а у залякуванні своїх невдячних 
і егоїстичних союзників перспективою та-
кої мирної угоди. 

На мою думку, Птолемей прагнув 
примусити Кассандра і до певної міри 
Лісімаха реально оцінити усю небезпеку, 
яку становив би для їхніх володінь стратег 
Азії зі своїм новозбудованим військово-
морським флотом і плацдармами на півдні 
Пелопоннесу, в Етолії, на Геллеспонті та 
у Південному Причорномор’ї [Diodorus 
1884, XIX, 58, 60, 64, 66, 68; Memnon 1956, 
FGH, 434, IV, 6; Huss 2001, 148] після гіпо-
тетичного виходу з війни Єгипту. 

До того ж правитель країни Нілу враху-
вав можливість відмови хитрого Антігона 
від особистого контакту і розповсюдження 
інформації про те, що Птолемей буцімто, 
бажав зустрітися зі стратегом Азії з метою 
укласти мир, навіть ціною зради інтересів 
усіх своїх союзників18. Тоді Птолемей опи-
нився б у дуже неприємному становищі, 
оскільки не зміг би переконливо спросту-
вати подібний наклеп. Щоб не допустити 
такого розвитку подій, єгипетський сатрап 
створив Антігонові такі умови, за яких той 
просто не міг відмовитися від запропонова-
ної зустрічі. Як ми пам’ятаємо, офіційним 
приводом для неї стала передача cтратегу 
Азії полонених, захоплених при Афродісії. 
Звичайно, Антігон не міг проігнорувати 
люб’язну пропозицію Птолемея і тим са-
мим покинути напризволяще своїх воїнів і 
полководців, а отже, втратити авторитет у 
власному війську. Таким чином, відбулася 
особиста зустріч двох ворогуючих сторін, 
під час якої правитель країни Нілу май-
стерно розіграв виставу, призначену на-
самперед для Кассандра й Лісімаха. 

Зрештою, сепаратні переговори в 
Екрегмі мали саме той результат, яко-
го, на мою думку, й очікував Птолемей. 
Кассандру, занепокоєному таким демар-
шем з боку правителя країни Нілу, довело-
ся відкоригувати свої воєнні пріоритети й 

спрямувати збройний контингент карійсь-
кому сатрапу, а це, в свою чергу, примуси-
ло Антігона негайно вирушити до Малої 
Азії. Таким чином, єгипетський сатрап от-
римав перепочинок, необхідний після двох 
років напруженої боротьби з головним су-
противником другої коаліції діадохів.

III. ДО ХРОНОЛОГІЇ ПРАВЛІННЯ 
МАГАСА КИРЕНСЬКОГО

Чітке встановлення хронологічних ра-
мок правління Магаса, пасинка Птолемея I 
[Pausanias 1973, I, VI, 8], Киреною19 на да-
ному етапі видається мені неможливим20. 
Це пояснюється майже повною відсутні-
стю джерельної бази, котра б могла належ-
ним чином висвітлити дане питання.

Завдяки розповіді Агатархіда Кнід-
ського, процитованій Афінеєм, ми знаємо, 
що пасинок Птолемея управляв Киреною 
протягом п’ятдесяти років [Athenaeus 
1887, XII, 550b–c]. При цьому на підставі 
дуже ненадійних комбінацій, вибудуваних 
за допомогою уривчастих свідчень нара-
тивних і епіграфічних джерел, виникло дві 
гіпотези щодо місця цих п’ятдесяти років 
у часовому контексті21. 

Прихильники високої хронології вва-
жають, що Магас правив Киреною про-
тягом 308–259/258 років [Дройзен 1995, 
325, Mahaffy 1899, 47; Bevan 1927, 27, 73; 
Capovilla 1963, 152; Бикерманн 1975, 258, 
261; Жигунин 1980, 108, 183, прим. 91; 
Gutzwiller 1992, 368]. Прибічники низь-
кої хронології (ця теорія протягом остан-
нього часу превалює над попередньою) 
датують правління Магаса приблизно 
300–250 роками [Beloch 1927, 186–190; 
Chamoux 1956, 20–24; Бенгтсон 1982, 47, 
157–158; Winnicki 1989, 52; Gehrke 1990, 
103; Tunny 2000, 84, not. 9; Hoelbl 2001, 20, 
45–46; Huss 2001, 202; Herklotz 2002; пор. 
Bennett 2003, 68–69]22.

Проте наявність цієї неоднозначної си-
туації не є приводом для припинення пошу-
ку вирішення вищезазначеної наукової про-
блеми. Кожен непрямий доказ на користь 
високої або низької хронології рано чи піз-
но може відіграти важливу роль у визначен-
ні років правління Магаса у Кирені. Один з 
таких непрямих аргументів подається мною 
на сторінках цієї публікації.

У своїх міркуваннях я відштовхуюся 
від загальноприйнятого положення, згід-
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но з яким Птолемей доручив пасинкові 
управління Киреною на прохання рідної 
матері останнього, своєї улюбленої дружи-
ни Береніки [Pausanias 1973, I, VI, 8; VII, 1; 
пор. Hazzard 1987, 148, not. 25; Huss 2001, 
266]. Отже, на мій погляд, було б доцільно 
проаналізувати, у контексті якої хронології 
протекція Береніки була б ефективною на-
стільки, аби спонукати Птолемея довірити 
Магасові цю стратегічно важливу й еко-
номічно розвинену область своєї держави 
[Rostovtzeff 1941, 333; Бенгтсон 1982, 43; 
Hoelbl 2001, 45]. Для цього слід коротко 
нагадати події історії раннього еллінізму, 
до яких був причетний правитель Єгипту 
протягом 308 та 300/299 років. 

У 308 році Птолемей у ході своєї пе-
лопоннеської кампанії вступив у відвер-
ту конфронтацію з Кассандром [Syll, 390; 
Diodorus 1884, XX, 37; Plutarchus 1875, 15; 
Polyaenus 1899, VIII, 58; Diogenus 1922, II, 
115; Suda 1928, delta 431; пор. Hoelbl 2001, 
19; Huss 2001, 177], під чиєю юрисдикцією 
перебувала материкова Греція [Diodorus 
XIX, 105; XX, 28]. Та грецькі поліси відмо-
вилися надати єгипетському сатрапу обіця-
ну матеріальну допомогу [Diodorus 1884, 
XX, 37]. Крім того, Птолемей дізнався, що 
зі сходу до його володінь наближається 
Антігон [Wheatley 2002, 45–46], а на за-
ході – повстав тодішній намісник Кирени 
Офела [Marmor Parium 1926, FGH, 239b, 
19; Diodorus 1884, XX, 40–42; Justinus 1911, 
XXII, 7; Plutarchus 1875, 14; Orosius 1889, IV, 
6, 29]. В результаті правитель країни Нілу 
був змушений укласти мир з Кассандром, 
віддавши йому Мегари [Diodorus 1884, 
XX, 37; 46; Plutarchus 1875, 9; Diogenus 
1922, II, 115; пор. Walbank 1993, 54; Hoelbl 
2001, 19; Huss 2001, 178], і повернутися до 
Єгипту [Diodorus 1884, XX, 37; Athenaeus 
1887, III, 100f, 101f; VI, 244b–d; Suda 1928, 
delta 431]. Зрештою Кирену вдалося по-
вернути [Marmor Parium 1926, FGH, 239b, 
19; Diodorus 1884, XX, 42, 70; Justinus 1911, 
XXII, 7; Plutarchus 1875, 14; Polyaenus 1899, 
V, 3, 4; Orosius 1889, IV, 6, 30; Suda 1928, de-
lta 431]23. Головним же зовнішньополітич-
ним завданням для єгипетського правите-
ля стало збереження союзу з Кассандром. 
Цю потребу була спричинено активізаці-
єю у Східному Середземномор’ї Антігона 
Монофтальма та його сина Деметрія 
[Marmor Parium 1926, FGH, 239b, 20–21; 

Diodorus 1884, XX, 45; Plutarchus 1875, 8–10; 
Pausanias 1975, I, XXV, 6; Polyaenus 1899, IV, 
7, 6; Diogenus 1922, II, 115; Aelianus 1887, 
III, 17].

У тому ж році відбулися ще дві події, ко-
трі мали неабияке значення для Птолемея. 
По-перше, Береніка народила йому сина – 
майбутнього Птолемея ІІ Філадельфа 
[Theocritus 1881, XVII; Marmor Parium 
1926, FGH, 239b, 19]. По-друге, правитель 
країни Нілу здійснив невдалу спробу одру-
житися з останньою законною спадкоєми-
цею дому Аргеадів, сестрою Александра 
Македонського Клеопатрою24.

Якщо 308 рік був буквально переповне-
ний різноманітними подіями, авантюрами 
і колізіями, кожна з яких могла призвести 
до неочікуваних наслідків для Птолемея, 
то протягом 300/299 року єгипетський 
володар міг насолоджуватися внутріш-
ньополітичним спокоєм і вести дуже роз-
мірену, необтяжливу зовнішню політику 
[пор. Huss 2001, 200–202]. Головним зов-
нішньополітичним завданням Птолемея 
на цьому етапі було створення нової коа-
ліції, стрижневою постаттю мав стати не 
Кассандр, а володар Фракії і Малої Азії 
Лісімах. Фракійсько-єгипетський альянс 
мав бути противагою до досить незви-
чайного новоствореного політично-дина-
стичного союзу Селевка і сина загиблого 
Антігона Монофтальма Деметрія [Marmor 
Parium 1926, FGH, 239b, 27; Justinus 1911, 
XV, 4; Plutarchus 1875, 31–32; Nepos 2001, 
XXI, 3]. Оскільки й Птолемей, і Лісімах 
вважали небезпечним для себе об’єднання 
сил Селевка й Деметрія, то союз між дво-
ма давніми соратниками Александра було 
укладено без жодних перешкод [Memnon 
1956, FGH, 434, IV, 9; Justinus 1911, XV, 4].

За таких мало не ідилічних обставин 
ми не маємо жодної підстави для датуван-
ня правління Магаса за принципом низь-
кої хронології. Натомість у контексті подій 
308 року можна вибудувати дуже прива-
бливу, хоча й дещо умоглядну схему.

Береніка, котра супроводжувала свого 
повелителя під час малоазійської кампанії 
309 року і народила (мало не перед очима во-
рожого табору) сина [пор. Diodorus 1884, XX, 
27; Plutarchus 1875, 7; Theocritus 1881, XVII; 
Marmor parium 1926, FGH, 239B, 19], певно, 
розраховувала на якийсь екстраординар-
ний вияв прихильності з боку єгипетського 
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сатрапа. Ця жінка, вочевидь, здавна мріяла 
про те, що Птолемей розлучиться зі своєю 
офіційною дружиною–сестрою Кассандра 
Евридікою [Appianus 1982, 52; Pausanias 
1973, I, VI, 8] і надасть їй (Береніці) та її ді-
тям законного статусу25. Натомість прави-
тель країни Нілу починає вести шлюбні пе-
реговори із самою Клеопатрою. Зрозуміло, 
що поряд із законною представницею дому 
Аргеадів не могло бути й мови про офіцій-
ний статус для Береніки. Потім Птолемей ви-
рушив до Еллади, де, окрім військових і по-
літичних справ, на нього чекала прекрасна й 
енергійна союзниця – правителька Коринту 
й Сікіону Кратесиполіда [Plutarchus 1875, 9; 
Polyaenus 1899, VIII, 58; пор. Macurdy 1929, 
275–276].

Зрозуміло, що, коли Птолемей повер-
нувся до Єгипту, на нього там чекали до-
кори й нарікання Береніки. При цьому 

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

2 Зараз і надалі абревіатурою FGH позначено збірку Die Fragmente der griechischen Historiker / 
hrsgb. F. Jacoby. In 3 Bd. Bd. 2–3. – Leiden: Brill academic publishers, 1926, 1956. 

3 Не виключено, що у даному разі йдеться лише про південну частину Сирії – так звану Кой-
лесирію [пор. Bevan 1927, 24; Bosworth 1974, 46–51; Wheatley 1995, 433]. 

4 Припущення щодо сприяння Лаомедонта єгипетському сатрапу Птолемею під час викрадення 
останнім тіла Александра [див. Wheatley 1995, 434, not. 12] я вважаю безпідставним. Про це свід-
чить як перебіг подій Першої війни діадохів, так і відсутність будь-яких згадок про Лаомедонта про 
вищезгадану акцію Птолемея [Marmor Parium 1926, FGH,129 239b, 11; Pseudo-Callisthenes 1958, III, 
34; Diodorus 1884, XVIII, 26–28; Strabo 1899, XVII, I, 8; Justinus 1911, XIII, 4; Epitome Heidelbergensis 
1926, FGH, 155, 2; Arrianus 1926, FGH, 156, 9, 25, 10, 1; Aelianus 1887, XIII, 64; curtius 1963, X,X; 
Pausanias 1973, I, VI, 3; Lucianus 1961, XIII, 3; Syncellus 1984, 502–503]. 

5 Питання про завоювання Єрусалима, здійснене Птолемеєм в ході кампанії проти Лаомедон-
та, значною мірою залишається дискусійним [див. нп. Huss 2001, 124]. 

6 В разі виникнення ускладнень, пов’язаних з порушенням трипарадіської угоди, Птоломей, 
певно, покладався на заступництво свого новоспеченого тестя Антіпатра [пор. Appianus 1982, 52; 
Pausanias 1973, I, VI, 8; Bevan 1927, 52; Huss 2001, 121] або розраховував на можливість звинува-
тити Лаомедонта у нелояльності до нового регента. 

7 Існують дві системи датування для Першої війни діадохів та зустрічі у сирійському Трипа-
радісі. Згідно з високою хронологією, ці події відбулися у 321 році, згідно з низькою – у 320 році 
[див. Smith 1961, 283–290; Errington 1970, 75–77; він же 1977, 479; Anson 1986, 208–217; Badian 
1988, 117–118; Bosworth 1992, 59–61, 79; він же 1993, 423; він же 1994, 61–62; Wheatley 1995, 
433–440; Dreyer 1999, 39–60; Hoelbl 2001, 30–31, Not. 27; Huss 2001, 110, Anm. 100]. Я вважаю, 
що на даному етапі дискусії більш переконливими є докази, наведені R. Errington, E. Anson і 
B. Dreyer на користь низької хронології. 

8 Йдеться про так званий Гетеборзький палімпсест [див. нп. Dreyer 1999, 39–45]. 
9 B. Dreyer доводить, що десята книга “Історії діадохів” Арріана значною мірою має ретро-

спективний характер. Дослідник вказує на те, що значна кількість подій, згаданих у ній, відбулася 

вдовольнити головну її вимогу – надати 
їй статусу офіційної дружини – правитель 
країни Нілу був просто неспроможний. 
Розлучення з Евридікою призвело б до по-
гіршення і без того натягнутих стосунків 
з колишнім ворогом – Кассандром [пор. 
Huss 2001, 178], а отже, й до перспективи 
залишитися сам на сам з Антігоном. 

За цих обставин цілком логічним і до-
речним було б надання киренського на-
місництва, вакантного після смерті Офели 
[Diodorus XX, 42; Justinus 1911, XXII, 7; 
Plutarchus 1875, 14; Polyaenus 1899, V, 3, 
4; Suda 1928, delta 431], синові Береніки 
від першого шлюбу. Такий жест водночас 
міг бути доказом вдячності й прихильно-
сті єгипетського правителя до амбіційної 
жінки та вберегти його від династичних 
і політичних ускладнень, пов’язаних з 
Кассандром.



Східний світ №1 2007 41

А.Л. Зелінський

ще до трипарадіської зустрічі. Таким чином, події, що відбулися у проміжок часу від вищезгада-
ної зустрічі до прибуття Антіпатра у Македонію, цілком коректно можна розмістити між середи-
ною осені 320-го і серединою весни 319 року [Dreyer 1999, 45–60]. 

10 Згадаймо, що до листопада 317 року в імперії, заснованій Александром, було двоє царів-
співправителів: єдинокровний брат Александра Аррідей, який царював під іменем Філіппа ІІІ, 
та син великого завойовника від Роксани – Александр IV [Justinus 1911, XIII–XIV; Curtius 1963, 
X, X; Arrianus 1926, FGH, 156; пор. Bosworth 1993, 420–427; Walbank 1993, 48–50; Wheatley 1995, 
438–439]. 

11 Цілком зрозумілим є упередження до найближчих родичів Александра, виявлене Антіпа-
тром на початку зустрічі нового регента з рідною сестрою померлого царя Клеопатрою у Сардах 
[Arrianus 1926, FGH, 156, 11, 40; пор. Plutarchus 1869, 8]. 

12 Зрештою, й сам P. Wheatley робить певні обмовки з приводу власної інтерпретації зміни 
легенди на сидонських монетах [Wheatley 1995, 339, not. 48]. 

13 Йдеться про Третю війну діадохів, або, як її ще називають, Другу коаліційну війну [див. 
Hoelbl 2001, 17]. В ході цього військового протистояння правителі Єгипту, Македонії та Фракії 
Птолемей, Кассандр і Лісімах разом з колишнім сатрапом Вавилонії Селевком намагалися по-
слабити позиції стратега Азії Антігона Монофтальма [OGIS, 5, 6; Diodorus 1884, XIX, 56–57, 105; 
Justinus 1911, XV, 1; Appianus 1982, 53; Pausanias 1973, I, VI, 4; Orosius 1889, III, 23, 33–35]. 

14 У сучасній історіографії існує два підходи визначення хронології Третьої війни діадохів. 
Прихильники високої хронології датують повернення Антігона Монофтальма до Середземно-
мор’я листопадом 316 року, а початок війни – 315 роком [Дройзен 1995, 253–305; Heuss 1938, 
146–152; Simpson 1954, 25–27; Rosen 1968, 197–206; Шофман 1984, 87–98; O’Sullivan 1997, 
107–116; Wheatley 1998, 257–265, 280–281; Lambert 1999, 129–130; Самохина 2005, 205–206]. 
Прихильники низької хронології датують початок Третьої війни діадохів 314 роком [Smith 1961, 
283–290; Hauben 1973, 256–267; Errington 1977, 486–497; Winnicki 1989, 23–34; Gehrke 1990, 
36–37; Billows 1990, 109–132; Walbank 1993, 51–53; Hoelbl 2001, 17–18; Huss 2001, 142–166]. 
На мій погляд, більш переконливою є аргументація на користь високої хронології. На особливу 
увагу заслуговує аналіз нумізматичних джерел, зроблений P. Wheatley [Wheatley 1998, 258–261]. 
Крім того, таке датування дозволяє уникнути труднощів часової локалізації п’ятнадцятимісячної 
облоги Тиру, здійсненої Антігоном у ході цієї війни [Diodorus 1884, XIX, 58, 61; пор. Memnon 
1956, FGH, 434, IV, 6]. Відповідно, у цьому дослідженні я датуватиму події Третьої війни діадохів 
згідно з високою хронологією. 

15 Хоча Діодор й називає це містечко сирійським [Diodorus 1884, XIX, 64], проте його безпосе-
реднє сусідство з Єгиптом підштовхує до висновку, що воно знаходилося на території Палестини.

16 Не виключено, що Діодор, котрий дуже вільно обходився з твором Ієроніма з Кардії – основ-
ним джерелом для XVIII–XX книг своєї “Історичної бібліотеки” [пор. Нп. Smith 1961, 283, not. 1, 
285, 289, not. 19], міг не вказати на деталі переговорів, викладені Ієронімом [пор. Simpson 1954, 
25–26; він же 1959, 370–379; Rosen 1967, 41–42, 49, 82; Wheatley 1998, 264]. 

17 Стосовно непересічних військових здібностей Селевка див.: [Diodorus 1884, XIX, 91–93; 
Polyaenus 1899, IV, 9; Wheatley 2002, 39–47]. 

18 В усякому разі, до типологічно схожої фальсифікації Антігон вдався у зверненні до грець-
ких полісів, розісланому після укладення миру у 311 році. У цьому листі він писав, що уклав 
мирну угоду зі своїми ворогами лише тоді, як вони погодилися гарантувати свободу для всіх 
еллінів [OGIS, 5]. Насправді ж причиною відмови Антігона від власних амбіцій, пов’язаних із 
Третьою війною діадохів, стали успіхи Селевка у Месопотамії [Simpson 1954, 29–31; Rosen 1967, 
81, 83; Самохина 2005, 208, прим. 52]. 

19 Магас управляв Киреною спершу як птолемеївський намісник, а пізніше – як незалежний 
династ [Justinus 1991, XXVI, 3; Pausanias 1973, I, VI, 8; VII, 1–3; Diogenus 1922, II, 103; Plutarchus 
1929, 9; Polyaenus 1899, II, 28, 1–2; Athenaeus 1887, XII, 550b–c; Chamoux 1956, 18–34; Capovilla 
1963, 143–144; Gutzwiller 1992, 373, not. 41; Huss 2001, 266, 298–299; Hoelbl 2001, 39, 96; Bennett 
2002, 141]. 

20 На констатацію цього факту зважився лише P. Fraser у 1957 році [пор. Hollis 1992, 26,  
not. 28]. Протягом останніх п’ятдесяти років об’єктивна ситуація, пов’язана з вирішенням цієї 
науково-дослідницької проблеми, залишається незмінною. 
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21 Вичерпне джерелознавче резюме цієї проблеми зробив C. Bennet у рамках свого електрон-
ного проекту «Egyptian royal genealogy» – <http://www.geocities.com/christopherjbennett/ptolemies/
magas_i.htm>. Див. також: [Asoka 1966, 13, 27; Trogus 1956, XXVI; Justinus 1911, XXVI, 3; Pausa-
nias 1973, I, VI, 8; Athenaeus 1887, III, 100f, 101f; VI, 244b–d; Eusebius 1966, I, 237–238; Suda 1928, 
delta 431]. 

22 Німецький дослідник A. Jaehne спробував поєднати обидві хронології. Він запропонував 
теорію, згідно з якою Магас став намісником Кирени у 308 році, а з 300 року отримав статус не-
залежного володаря, після чого процарював п’ядесят років [Ейне 1972, 167]. 

23 Про те, що Птолемей повернув Кирену ще на зворотному шляху до Єгипту, до певної міри 
свідчать описи цього епізоду у Візантійському лексиконі Суда [Suda 1928, delta 431]. До цього 
висновку також підштовхує наявність кількох киренських проходів, розміщених Афінеєм поряд 
зі згадкою про бенкет Птолемея, присвячений щасливому поверненню останнього із середзем-
номорської експедиції 309–308 років [Athenaeus 1887, III, 100f–101f; пор. VI, 244b–d]. Розповідь 
про особисте підкорення Кирени Магасом, передана Павсанієм [Pausanias 1973, I, VI, 8], могла 
бути інспірованою самим сином Береніки як аргумент для підтвердження законності його прав 
на володіння цією областю.

24 Щоб не допустити цього небезпечного шлюбу, Антігон, під чиїм наглядом перебувала Кле-
опатра, інспірував вбивство нещасної жінки [Marmor parium 1926, FGH, 239b, 19; Diodorus 1884, 
XX, 37]. 

25 Ця реконструкція, схожа на придворні плітки, базується на тому, що Береніці зрештою вдало-
ся досягти своєї мети [пор. Pausanias 1973, I, VI, 8; Diogenus 1922, V, 78–79; Hazzard 1987, 148].
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ДОНИНІ малодослідженою лишається 
експедиційна діяльність із вивчення 

етнографії народів Криму дорадянського 
періоду, яку досліджували вчені одного з 
найбільш авторитетних у Російській ім-
перії орієнталістичних центрів – Лазарев-
ського інституту східних мов у Москві. 
Під керівництвом відомого тюрколога, 
викладача інституту Володимира Олек-
сандровича Гордлевського (1876–1956) 
на початку ХХ століття цей навчальний 
заклад організовував експедиції з вивчен-
ня фольклору кримських татар. Студенти 
одержували спеціальні завдання й виїж-
джали до Криму для збору матеріалів. Зна-
менною є діяльність сходознавця Олексія 
Іоакимовича Олесницького (1888–?), який 
у студентські роки активно досліджував 
кримськотатарську етнографію [Непомня-
щий 2003]. 

Пролити світло на біографію етногра-
фа дозволили архівні розвідки у фонді під 
назвою «Лазаревський інститут східних 
мов», який міститься у Центральному 
історичному архіві Москви. З «Особис-
тої справи вихованця спеціальних класів 
Олесницького Олексія Іоакимовича» ста-
ло відомо, що він народився 29 вересня 
1888 року в Києві. З 1898-го до 1906 року 
юнак навчався в Третій Київській гімназії, 
яку закінчив зі срібною медаллю. В 1906 
році він вступив до Лазаревського інсти-
туту східних мов. Згодом родина Олес-
ницьких переїхала з Києва до Алупки. Це 
багато в чому пояснює предмет подаль-
ших етнографічних студій майбутнього 
орієнталіста. Повний курс спеціальних 
класів інституту О.І. Олесницький закін-
чив у червні 1910 року, маючи успіхи у 
вивченні арабської, перської словесності, 
турецько-татарських мов та історії Сходу 
[ЦІАМ, ф. 213, оп. 2, спр. 1064, 19, 29]. 
Ще у студентські роки О.І. Олесницький 
неодноразово брав участь в етнографічних 
експедиціях інституту й проводив осо-
бисті польові дослідження. Так, у червні–
серпні 1908 року він їздив до Туреччини, 
де вивчав фольклор й удосконалював зна-

ння турецької мови. Улітку 1909 року під 
час етнографічної експедиції до Криму  
О.І. Олесницький зібрав кілька десятків 
пісень кримських татар. Пісенну творчість 
цього народу вперше досліджував такий 
вдумливий збирач, як О.І. Олесницького. 
Рада спеціальних класів Лазаревського ін-
ституту на засіданні, яке відбулося 5 берез-
ня 1910 року, ознайомившись із доповід-
дю О.І. Олесницького «Пісні кримських 
турків», де узагальнювалися результати 
його етнографічної експедиції, вирішила 
надрукувати зібраний студентом матеріал 
в одному зі своїх збірників. Зберігся від-
гук В.О. Гордлевського про дану працю  
О.І. Олесницького, у якій учений відзна-
чив, що ці фольклорні пам’ятки було дослі-
джено вперше. Вказавши на високий нау-
ковий рівень проведених робіт, В.О. Горд-
левський запропонував нагородити здібно-
го юнака пам’ятною медаллю інституту й 
видати йому посвідчення про закінчення 
курсу Першого розряду [ЦІАМ, ф. 213, 
оп. 2, спр. 1064, 11–12]. О.І. Олесницький 
взяв на себе всі витрати на видання робо-
ти [Олесницкий 1910]. Структурно працю 
було поділено на три частини: транскрибо-
ваний текст, російський переклад і додаток 
з нотами. Пісні було зібрано етнографом 
лише на Південному березі Криму, а це, 
звичайно, зменшує лінгвістичну й худож-
ню цінність матеріалу. Велика кількість 
нетюркського населення, яке прибуло до 
цього району наприкінці XIX – на початку 
XX століття, сприяло процесу розмиван-
ня сформованих там за часів Кримського 
ханства фольклорних традицій. Значним 
тут був і вплив турків-османів, які приїж-
джали до Південного берегу Криму на за-
робітки. Експедиції Лазаревського інсти-
туту, за попередніми планами, в 1909 році 
мали охопити весь півострів. Однак учені 
зіткнулися з недовірливим ставленням до 
їхніх поїздок з боку місцевої адміністра-
ції, яка через відсутність у них документа 
з Лазаревського інституту заборонила їм 
відвідувати татарські кав’ярні й записува-
ти бесіди з місцевими мешканцями.

А.А. Непомнящий

З ІСТОРІЇ КРИМОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У
ЛАЗАРЕВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ СХІДНИХ МОВ
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З історії кримознавчих студій у Лазаревському інституті східних мов

Про подальшу долю етнографа (після 
закінчення інституту) ми довідалися з його 
листа до А.Ю. Кримського від 10 червня 
1910 року, віднайденого в Інституті руко-
пису Національної бібліотеки України іме-
ні В.І. Вернадського [ІРНБУВ, ф. 36, оп. 1, 
спр. 409, 1–2], а також із листа наставника 
О.І. Олесницького В.Ф. Міллера, адресо-
ваного Валентину Олексійовичу Жуков-
ському, від 2 червня 1910 року [ЦІАМ, 
ф. 213, оп. 2, спр. 1064, 4; Непомнящий 
2004]. З цих документів стало відомим, що 
О.І. Олесницький збирався продовжити 
освіту в Навчальному відділенні східних 
мов при Міністерстві закордонних справ. 
Всеволод Федорович Міллер рекомен-
дував його «як прекрасного юнака. Він 
має видатні здібності, відмінні моральні 
якості, він працьовитий і працездатний» 
[ЦІАМ, ф. 213, оп. 2, спр. 1064, 4].

В 1913 році О.І. Олесницький опублі-
кував два варіанти кримськотатарської 
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пісні про вбивство татарином православ-
ного священика. Ці матеріали зацікавили 
етнографа з історичної точки зору. Один 
варіант тексту було записано ним побли-
зу Феодосії, у селищі Азбелек-Келенчі, від 
70-річного татарина Софера Аділь-Ґірея. 
Другий і більш правдивий, на його дум-
ку, варіант було записано О.І. Олесниць-
ким у С.-Петербурзі від сенатора Султана 
Крим-Ґірея [Олесницкий 1913а]. Відомим 
є і його джерелознавче дослідження, при-
свячене кримській історії [Олесницкий 
1913б]. Кримознавчі дослідження моло-
дого московського вченого мали важливе 
наукове і культурно-пізнавальне значення. 
Принциповою рисою цих досліджень, на 
відміну від розвідок місцевих краєзнавців 
другої половини XIX століття, є суто на-
уковий підхід до зібраних матеріалів, на-
явність довідок у публікаціях, ґрунтовна 
джерельна база та висновки [Непомнящий 
2002].
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ПОЧАТОК ХХ ст. став для монголь-
ських племен часом відновлення 

визвольних змагань і відродження ідеї 
загальномонгольської єдності. На почат-
ку ХХ ст. частини колишнього Джунгар-
ського ханства – Ілійський край і Тарбага-
тай – були особливими адміністративними 
одиницями, управління якими в найваж-
ливіших випадках контролювалося гене-
рал-губернатором провінції Сінцзян. Піс-
ля проголошення незалежності Монголії 
(1911) монголи Ілійського краю (західна 
частина Сінцзяну) неодноразово вислов-
лювали своє бажання приєднатися до но-
воутвореної Монгольської держави. Цей 
аспект визвольної боротьби монгольських 
народів (а надто – в 1920-ті роки), залиша-
ється маловивченим. Протягом останніх 
років дослідники, наскільки відомо авто-
ру, не досліджували це питання. Проте ви-
вчення таких проблем має велике значення 
для більш повного та об’єктивного висвіт-
лення новітньої історії країн Центральної 
Азії та Далекого Сходу, історичної пам’яті 
окремого етносу. Завданням цієї статті є 
висвітлення визвольних прагнень монголів 
Ілійського краю та аналіз політики Монго-
лії щодо повернення до свого складу цієї 
частини монгольського етносу.

Національні демократи, що прийшли 
до влади в Монголії в 1921 р., хотіли ство-
рити незалежну державу, яка об’єднала б 
розділені монгольські землі. В програмі 
Монгольської народної партії (МНП) під 
назвою “10 принципів” (03.1921) вказу-
валося: партія має на меті об’єднання в 
майбутньому всіх монгольських племен в 
єдине державне ціле.

Враховуючи таку політику партії та уря-
ду, емігрант з Ілійського краю, тусалакчі1 
Дембріл, звернувся до монгольського уря-
ду з листом (від 11.01.1922), в якому описав 
важке положення монголів Сінцзяну, істо-
рію їхніх звернень до Зовнішньої Монголії, 
надії на об’єднання. Він, зокрема, зазначав: 
“протягом останніх років серед народів 

світу поширюються ідеї про самовизначен-
ня кожного племені та збереження своїх ре-
лігійних вчень, і народи повели боротьбу за 
звільнення від усякого насильства для ство-
рення демократичної народної влади. До 
цього руху приєднався монгольський народ 
і організував Народний Уряд. Тому всі по-
гляди й сподівання монгольських племен 
звернено до цієї держави, з вірою, що, по-
дібно до рік, які впадають у море, зіллють-
ся в одне ціле монгольські народи… Ті не-
щастя, які переживають монголи західної 
Або під гнобленням підступних гемінів2, 
викликають справедливе обурення. Хоча 
вони мають постійне й величезне прагнен-
ня з’єднатися із Зовнішньою Монголією, 
але не мають доброї зброї, необхідної для 
звільнення від китайської влади, й не мають 
можливості, в сенсі заступництва, обперти-
ся на іншу країну. Мудрі вчені Зовнішньої 
Монголії, вдаючись до різних засобів і за 
допомогою мудрої політики, зуміли пере-
бороти підступних гемінів-китайців і від-
новити свою державу з Народним Уряду 
на чолі. Знищивши колишні насильницькі 
порядки, установили новий спосіб правлін-
ня, заснований на засадах справедливості 
й великодушності, причому цей лад має за 
кінцеву мету примирити розрізнені й воро-
гуючі монгольські племена для створення 
об’єднаної сильної держави. Ми, монголи 
західного Ілійського краю, плекаємо щиру 
надію, що Зовнішня Монголія й нас не за-
лишить без уваги, зглянеться над нами, ві-
зьме під своє заступництво. Доповідаючи 
про це Урядові, прошу забезпечити мене 
вказівками на те, чи можуть розрахову-
вати на милосердя Монгольського Уряду 
монголи Ілійського краю, гноблені чужою 
для них нацією, експлуатовані до крайніх 
меж, які не знають спокійного життя і ма-
ють єдину мету – звільнитися від насиль-
ства китайців і під заступництвом Зовніш-
ньої Монголії зажити спокійним життям. 
Якщо Уряд задовольнить це клопотання, то 
бажано було б відрядити мене з декількома 
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представниками до Ілійського краю, аби ми 
могли зав’язати таємні зносини з Ілійськи-
ми монголами та, ознайомившись зі станом 
справ на місці, організувати партію, яка 
могла б взятися до підготовки визвольного 
руху. Якщо ж на цей момент із політичних 
міркувань не є можливим відкрито надати 
монголам сприяння й заступництво, то про-
шу проінформувати, чи є інші легальні засо-
би боротьби” [РГАСПИ, 514/1/27, 10–12]. 

Прохання Дембріла задовольнили й на-
весні 1922 року він вирушив до Сінцзяну як 
представник ЦК МНП. Він віз із собою лис-
та, адресованого 10-ти сеймам та окремим 
округам монголів Сінцзянської провінції. 
Дембрілу доручили з’ясувати, чи потерпа-
ють від китайської реакції ілійські монголи, 
і якщо це так, то дізнатися, чи мають ілійці 
намір (і у який спосіб) звільнитися. Він по-
давав відповідні офіційні звернення до міс-
цевих керівників. Дембріл прибув до Верх-
нього Олєтського сейму, де, зустрівшись з 
головою сейму Амоголаном, чиновником 
Баянджиргалом, сановником Насон-Бату, 
хамбо-ламою3 Джимбе, вручив ці послан-
ня. За їхнім спільним рішенням, у кожно-
му сеймі мав відбутися з’їзд задля обгово-
рення поставленого питання. Цей же з’їзд 
мав делегувати надійного уповноваженого 
у центр краю – Середній Олєтський сейм – 
для відповіді на послання монгольського 
уряду. Такі повідомлення було надіслано до 
сеймів та окремих округів, населених мон-
голами [РГАСПИ, 514/1/27, 8-9]. 

Після зазначених заходів і проведених 
з’їздів було підготовлене спільне Послан-
ня уповноважених Середнього Олєтсько-
го сейму та 10-ти інших районів Ілійської 
провінції монгольському уряду. В ньому 
згадувалися часи великої слави монголів, 
нестерпні утиски впродовж останніх ро-
ків китайського правління і зазначалося: 
“…ми не можемо навіть умістити в моли-
товну подяку ту обставину, що (Зовнішня 
Монголія)… простягнула свою руку, спо-
рядивши гінця з посланням, аби звільнити 
з-під ярма китайських ґвалтівників темні й 
стражденні маси нашого Ілійського краю. 
Зрозуміло, що мова йде про велику ідею 
об’єднання монгольських поколінь шля-
хом скріплення розірваних уз і віднов-
лення зруйнованого – тобто відтворення 
колишньої загальмонгольської держави. І 
тому нагальним завданням для всіх монго-

лів є об’єднання волі й думки для зоргані-
зації одноразового виступу з метою звіль-
нення від гноблення імперіалістичного 
китайського уряду й здобуття волі й прав” 
[РГАСПИ, 514/1/27, 6]. Уповноважені 
просили якнайшвидше надати їм війська  
(4 тисячі вояків МНА4) та зброю для бо-
ротьби з китайцями. Про необхідну кіль-
кість зброї й військ було зазначено напри-
кінці послання. Повноважним представ-
ником від Ілі, “беручи до уваги чесність, 
правдивість і популярність у масах”, вони 
обрали бейсе5 Сумуя, який ще раніше емі-
грував, потерпаючи від китайських пере-
слідувань, до Зовнішньої Монголії. Він мав 
переправити зазначені війська й зброю. 
Наприкінці послання додавалося: “…Ми, 
Ілійські монголи, бажаємо лише звільнен-
ня від китайського ярма, й тому для нас не 
є важливим, чи (Зовнішня Монголія) при-
єднає нас до себе, чи надасть нам автоно-
мію” [РГАСПИ, 514/1/27, 7]. 

До монгольського уряду надійшло та-
кож послання Херге-Джибая, командую-
чого 6-ма північними прикордонними ка-
раулами Верхнього Олєтського сейму. Ко-
мандуючий писав, що з листа, надісланого 
гінцем Дембрілом, він довідався про те, 
що Верховний Уряд, виявляючи співчуття 
та милість до Ілійських монголів, має на-
мір визволити їх від китайського пануван-
ня, і зрадів цій обставині (“немов сонячне 
світло проникло в пітьму”). З огляду на 
це, він заявив, що готовий з усіма підле-
глими йому бійцями приєднатися до лав 
народної партії і виступити, коли буде по-
трібно, спричинивши революційний рух 
у військах і народних масах свого сейму 
[РГАСПИ, 514/1/27, 7]. 

Маючи на руках всі ці звернення, на-
прикінці 1922 року монгольські урядовці 
звернулися за порадою до Москви. Голо-
ва Військової ради Монголії Е. Рінчино, 
який, вочевидь, найбільше переймався 
сінцзянськими справами, надіслав таємну 
термінову телеграму до НКЗС Л. Карахану. 
Він висловив бажання зробити РРФСР сер-
йозні пропозиції щодо Сінцзяну і послався 
на необхідність остаточно оформити угоду 
про передачу зброї та покриття її вартості. 
Отже, з огляду на це, монгольський уряд 
вирішив відрядити надзвичайну місію до 
Москви у складі самого Рінчино та по-
мічника головкому Максаржава [РГАСПИ, 
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514/1/27, 1]. НКЗС помірковано сприйняв 
монгольські наміри. Працівники Комінтер-
ну були налаштовані рішучіше. 20 груд-
ня 1922 року вони повідомили НКЗС, що 
впродовж весни-літа цього року було спо-
ряджено особливу делегацію до Сінцзяну, 
яка заручилася офіційними документами 
про готовність повстання одинадцяти сей-
мів місцевих монголів, налагодила зв’язок 
із революційними організаціями тамтеш-
ніх мусульман. Комінтернівці вважали на-
лаштування “на бойову чергу кіттуркес-
танської проблеми” з точки зору інтересів 
РСФСР і Монголії (при вмілому тактично-
му підході) надзвичайно вигідним револю-
ційно-стратегічним прийомом. Цей прийом 
мав сприяти досягненню серйозних успі-
хів у Пекіні, навіть на Близькому Сході й 
у Тибеті, оскільки, нібито “Тибет є значно 
ближче до Кіттуркестану, ніж Монголія, а 
зв’язок кіттуркестанських монголів із ти-
бетцями, завдяки низці історичних обста-
вин і територіальній близькості, набагато 
міцніший, порівняно з іншими монголами” 
[РГАСПИ, 514/1/27, 3–4]. Мовляв, якщо не 
звернути вчасно належної уваги на Сінц-
зян, населення країни, доведене до відчаю 
безчинствами китайців, може потрапи-
ти під ворожий вплив. Якщо ж відхилити 
монгольську місію до Москви, то це при-
зведе до великого розчарування монголів, 
що навряд чи доцільно за даних умов.

У 1923 р. Е. Рінчино, перебуваючи в 
Москві, поставив перед НКЗС та Комін-
терном від імені МНП та монгольського 
уряду питання про революційну роботу 
в Китайському Туркестані. В своїх тезах 
він підкреслював необхідність ведення ро-
боти в цьому регіоні під прапором партії 
Гоміндан та під загальнокитайськими гас-
лами. У доповіді ж “Панмонголізм і наша 
закордонна робота” проголошеній на за-
сіданні ЦК МНРП 26 травня 1925 р. він 
зазначав: “Що ж до монголів Сінцзянської 
провінції, то ми маємо вести ту ж політи-
ку, яку було запропоновано щодо інших 
монгольських народів, тобто – залучення 
молоді та ін. Далі, налаштування ревробо-
ти і запровадження постійного та міцного 
зв’язку з Сінцзяном буде значно сприяти 
вирішенню на нашу користь долі спірного 
Алтайського краю6... Майже все населен-
ня Алтайського округу, як свідчать наявні 
в Уряді матеріали, заявило офіційно про 

своє приєднання до нас ще в 1921 році. 
Окремі групи – такі, як торгоути7, таку за-
яву зробили наприкінці 1924 року” [Элбек-
Доржи Ринчино 1998, 126–127]. Доповідач 
стверджував, що зв’язок із сінцзянськими 
монголами підтримується ще з 1922 року; 
в Улан-Баторі мешкає їхній представник. 
У 1923 році від ЦК МНП до Сінцзяну ви-
ряджали працівників для зв’язку спільно з 
Комінтерном. На думку Е. Рінчино, “оста-
точна передача нам спірного Алтайського 
краю диктується як інтересами охорони 
наших кордонів, так і завданнями рево-
люційної стратегії напередодні широкого 
розгортання революційних подій у Китаї” 
[Элбек-Доржи Ринчино 1998, 127]. 

У листі до китайського чиновника з 
Алтайського округу, Е. Рінчино зазначав: 
“Ми повідомляємо Вашому урядові та 
китайському народові, що наші права на 
монгольські землі (в тому числі й на Ал-
тайський округ) ґрунтуються на принципі 
рівноправ’я народів і свободи їхнього само-
визначення. Ці наші права ґрунтуються не 
лише на основних засадах сучасної епохи 
великої революції,... але їх, повторюємо, 
визнано партією Гоміндан на її останньо-
му з’їзді в Кантоні” [Элбек-Доржи Ринчи-
но 1998, 37]. 

Збереглися свідчення про настрої сінц-
зянських монголів (калмиків – як їх на-
зивали радянські представники) у 1920-ті 
роки. За словами останніх (від 10.12.1924), 
коли запитують у калмиків про стан ре-
чей, то чують у відповідь: “Ми, калми-
ки, знаємо, що є в калмиків ціла держа-
ва – Монголія, яка від нас дуже далеко. 
Китайцям не підкоряємося. Готуємося 
до вибору власного уряду. У разі нашої 
протидії китайці натравлять на нас кир-
гизів, які можуть роззброїти нас миттєво” 
[РГВА, 25895/1/832, 139]. За “військово-
етнографічним нарисом” (від 20.06.1927), 
щодо теперішньої Зовнішньої Монголії, 
то сінцзянські монголи в масі цікавляться 
монгольським визвольним рухом, що роз-
починається. Князі та інші ж адміністра-
тивні особи, в усякому разі, намагаються 
спрямувати думки монголів до національ-
ної самобутності та незалежності [РГВА, 
25895/1/845, 267]. 

Ходили чутки, що губернатор Сінцзяну 
Ян-Цзенсінь мав тісний зв’язок із арис-
тократією та духовенством округу Кобдо 
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та Туви. Мовляв, йшлося про приєднан-
ня Кобдо до Сінцзяну. На початку травня 
1926 року в Урумчі (столиця провінції) 
з’явилися двоє лам – представників від 27 
монгольських хошунів. Влада обіцяла їм 
матеріальну підтримку і навіть військову 
допомогу [РГВА, 25895/1/832, 453]. Прав-
да, за іншими даними, цих монгольських 
лам було заарештовано, проте контакти з 
чиновниками та ламами Кобдо підтвер-
джувалися [Рерих 1992, 248]. Такі зв’язки 
керівництва провінції вочевидь мали місце, 
оскільки під час повстання навесні 1930 
року монгольські чиновники та лами спро-
бували відрядити делегацію до урядовців 
Сінцзяну, яку, проте було спинено радян-
ськими частинами [РГАСПИ, 498/153/41, 
8]. В Сінцзяні ж перебували деякі учасни-
ки Хемчицького повстання у Туві (1924), 
і нібито обіймали вони там не останні по-
сади [РГАСПИ, 498/153/55, 33]. 

Проте, були й інші посланці. За даними 
радянських спостерігачів (від 19.04.1926), 
у 1920-ті роки зв’язок сінцзянських мон-
голів із Зовнішньою Монголією  підтвер-
джувався неодноразово. Мовляв, лами, які 
приїздять з Монголії8, залишаються при 
монастирях, розповідають місцевим кал-
микам про незалежну, самостійну Монго-
лію і про всі події, що там відбуваються. 
До всього цього місцеве населення при-
слуховується і, поки що в мріях, думає про 
поєднання з рідними їм племенами [РГВА, 
25895/1/832, 421]. Така “ламська” агітація 
з боку Зовнішньої Монголії в інших мон-
гольських землях була звичайною річчю у 
першій чверті ХХ ст. Наприклад, щоб на-
лагодити контакт із князями Внутрішньої 
Монголії, Урга на початку 1912 р. відряди-
ла туди групу лам, які зайнялися розповсю-
дженням листівок із закликом до місцевих 
володарів приєднатися до Зовнішньої Мон-
голії. Суворий наказ заарештовувати всіх, 
хто приїздить з Кобдо та Урги до Сінцзяну 
не діяв і рух через кордон тривав [РГВА, 
25895/1/831, 27]. Лами з Зовнішньої Мон-
голії продовжували мандрувати сомона-
ми, населеними монголами. Так, радян-
ський консул в Урумчи О. Бистров зазна-
чав у своєму щоденнику: “Така робота (“з 
об’єднання монголів усіх районів в одне 
ціле” – прим. авт.) за даними, що в мене є, 
щоправда, не перевіреними, відбувається й 
тут, проте дуже обережно, оскільки місцеві 

монголи дуже залякані та бояться китайсь-
кої влади, що має всюди своїх шпигунів, 
проте все ж по Сінцзяну ходить ціла низка 
“лам”, що розповідають пророцтва, за яки-
ми нібито прийшов час об’єднання монго-
лів” [цит. за: Росов 2002, 56].

У травні 1926 року до Урумчі завітав 
всесвітньо відомий художник та мислитель 
М. Реріх, здійснюючи свою велику Цен-
трально-азійську подорож (1923–1928). 
Ось яке враження від його візиту склалося 
в працівників місцевого консульства: “Він 
має якесь відношення до буддійського 
світу і, нібито, має доручення встановити 
зв’язок між буддистами Радянської Росії 
та Індії. Його розмови постійно зводилися 
до цього, причому він указував, що серед 
буддистів іде велика робота з об’єднання 
монголів від Забайкалля до Хотану та Ти-
бету в одну Велику Монголію. Обережні 
кроки були вжито ним з метою встанов-
лення зв’язку з сінцзянськими монголами, 
проте ті вели себе вкрай обережно, побо-
юючись китайського шпіонажу” [РГВА, 
25895/1/832, 454]. Ще під час перебування 
серед карашарських монголів9 М. Реріх 
писав, що в розкиданих юртах починають 
з’являтися ознаки самосвідомості. “Дідів-
ські пророцтва твердять про строки, що 
наближаються” [Рерих 1992, 213].

Ідея Великої Монголії, напевно, не фі-
гурувала в розмовах, які мав Реріх із ра-
дянськими представниками напередодні 
експедиції (про зближення народів Сходу 
та СРСР, об’єднання Азії) [Росов 2002]. 
Цікаво, звідки він взагалі дізнався про це, 
оскільки подорож до Бурятії та Монголії 
була ще попереду. Ймовірно, до цього зно-
ву ж таки мають відношення вищезгадані 
лами-агітатори, які траплялися художнику 
на його шляху до Урумчі. Тоді зрозумілим 
стає формулювання, що “серед буддистів 
іде велика робота з об’єднання монголів” 
(виділено мною – прим. авт.). Звісно, біль-
шість ініціаторів панмонгольського руху 
дійсно були буддистами. Проте, навряд чи 
таке визначення можна застосовувати до 
монгольського керівництва. Сам худож-
ник писав: “Ще і ще раз можна оцінити 
“пошту” лам. Набагато раніше державної 
обізнаності, набагато точніше приносять 
лами найкращі звістки” [Рерих 1992, 249]. 

На користь контактів із монгольськими 
ламами у Сінцзяні свідчать записи у що-
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деннику митця.  Так, у нотатці від 13 трав-
ня 1926 року (Урумчі) йдеться про бесіду з 
монгольським ламою, напевно агітатором, 
який розповідав родині Реріхів, що саме 
наповнює свідомість народів, на що вони 
чекають. Він казав: “…ось час прийшов. 
Проте не кожному монголу та калмику 
можемо сказати ми, а лише тим, хто може 
зрозуміти та діяти” [Рерих 1992, 254]. З 
огляду на національне визначення, легко 
припустити, що розмову лама вів саме про 
плани загальномонгольського об’єднання, 
задля пропаганди якого, власне, його до 
Сінцзяну і відрядили. Реріх був не бай-
дужним слухачем: він також пов’язував 
із калмиками певні надії, навіть мав сер-
йозну бесіду з тойн-ламою, авторитетним 
торгоутським гегеном-правителем10, який 
мав власний збройний загін. Цей геген зу-
мів завоювати довіру та авторитет не лише 
серед жителів свого ханства, але й серед 
усіх інших калмиків, які відчували на собі 
його вплив. Ще у 1920 році геген налаго-
джує певні зв’язки з Кобдо та Ургою та по-
силено починає формувати військові заго-
ни. Наприкінці 1920 року він запросив до 
себе на службу російського білогвардійця 
Серебрякова, доручивши тому організацію 
та навчання кавалерійських частин. За рік 
були достатньо добре навчені 3000 осіб, 
частина з яких мала необхідне споряджен-
ня та вогнепальну зброю. Проте Серебря-
ков невдовзі був заарештований, а гегена 
китайська влада зобов’язала припинити 
подальше навчання підлеглих військовій 
справі [РГВА, 25895/1/831, 40]. Можливо, 
бесіда між гегеном та Реріхом зачіпала й 
тему монгольського об’єднання, оскільки 
художник пише, що язик тойн-лами леде-
нив страх перед китайцями [Рерих 1992, 
216]. У недалекому майбутньому буде над-
ходити така інформація про амбіційного 
гегена, який вже командував монгольськи-
ми загонами: мовляв, коли гегену вдасть-
ся озброїти та обмундирувати за рахунок 
сінцзянської влади армію, хоч би до 5000 
осіб, частково її обучити та привести у 
більш-менш боєздатний стан, тоді він від-
окремиться від Сінцзяну. Поки ж геген 
вживає всіх заходів, щоб дійсно створити 
монгольські кадри і по можливості залу-
чити до цієї справи якнайбільшу кількість 
різних монгольських хошунів [РГВА, 
25895/1/844, 240]. Отже, Реріх обговорю-

вав свої задуми з не випадковою людиною.  
Поки що замало даних для того, щоб ви-
разно уявляти плани Реріха. Однак, мож-
на припустити, що ідея Великої Монголії 
імпонувала йому, оскільки він мріяв про 
нову буддійську державу на тих самих те-
ренах, що сподівалися об’єднати монголи.

Проте радянська політика щодо Сінц-
зяну суперечила ідеалам монгольського 
об’єднавчого руху. Так, наприклад, у про-
токолі засідання Політбюро ЦК ВКП(б) 
(Москва, 17.02.1927) значилося: “вважати 
абсолютно шкідливою та неприпустимою 
будь-яку діяльність або агітацію про від-
торгнення від Китаю Сінцзяну чи части-
ни цієї провінції” [ВКП(б), Коминтерн… 
1996, 619].

Не дочекавшись підтримки від МНР, 
монголи Сінцзяну приєдналися до визволь-
ного руху мусульманських народів під час 
першого етапу повстання в Сінцзяні (1931–
1934). Так, наприкінці 1932 – початку 1933 
років боротьбу проти уряду розпочали ка-
рашарські монголи та казахи Алтайського 
округу. Стала напруженою ситуація в Ілій-
ському окрузі, більшість населення якого 
становили казахи. В першій половині 1933 
року, крім карашарських монголів, у лавах 
повстанців боролося близько двох тисяч 
монголів з інших округів. Лише при облозі 
міста Цонжа було вбито 600–700 монголів 
[Бармин 1999, 105].

У питанні дослідження визвольних 
прагнень монголів Сінцзяну залишається 
ще багато нез’ясованих моментів. Залу-
чення нових архівних джерел дозволить 
повніше висвітлити неоднозначні події тих 
часів. У 1920-ті роки одним із пріоритетних 
напрямів політичного курсу Монголії була 
всебічна підтримка революційної діяль-
ності на теренах, населених монгольськи-
ми народами, і спроби очолити тамтешній 
революційний та визвольний рух (зокрема 
в Ілійському краї). Проте в Москви були 
свої плани щодо Сінцзяну, в якому вона 
прагнула зберегти власне домінування. 
Приєднання монголів Ілійського краю до 
МНР не відбулося не через відсутність єд-
ності, а внаслідок зовнішніх обставин. По-
дії навколо сінцзянських монголів засвід-
чили трагедію монгольської політичної 
еліти, залежної від підтримки Радянського 
Союзу і тому змушеної поступатися свої-
ми національними інтересами.
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1 Тусалакчі – помічник; головний міністр при торгоутському князі.
2 Гаміни – солдати китайської республіканської армії.
3 Хамбо - у Зовнішній Монголії настоятель монастиря.
4 МНА – Монгольска народна армія.
5 Бейсе – за маньчжурських часів князь ІV-го ступеню.
6 Алтайський округ був виділений в 1907 р. зі складу Кобдоського округу (Західна Монголія); 

підпорядковувався алтайському губернатору. Нині входить до складу Сінцзян-Уйгурського авто-
номного району КНР. 

7 Монгольське плем’я, входило до складу ойратів. 
8 Дані від 7 жовтня 1926 року.
9 Карашарські монголи – торгоути Карашарського князівства. 
10 Геген –  титул, який отримували буддійські ієрархи.
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ІСТОРИКО-етнографічне дослідження 
греків Приазов’я має широкий спектр – у 

контексті сучасних поглядів на культурну 
спадщину народів України. В українсько-
му Приазов’ї проживають «маріупольські 
греки», назва яких походить від засно-
ваного ними міста Маріуполя. У 1778 р. 
відбулося переселення греків-християн 
із Кримського ханства на територію Ма-
ріупольського повіту Катеринославської 
губернії. Греки-християни заснували свої 
населені пункти за мовним принципом: 
греки-тюркофони (уруми) та греки-еллі-
нофони (румеї) селилися окремо. Пересе-
лення греків із Криму до степів Приазов’я 
сприяло господарському освоєнню земель 
Південно-Східної України та взаємо-
дії культур українців і росіян. У наш час 
грецька спільнота робить значний внесок 
у соціально-економічний та культурний 
розвиток Донецького регіону. 

Нині в етнічній структурі Донецької об-
ласті греки посідають третє місце за своєю 
чисельністю (1,6%). За Всеукраїнським 
переписом 2001 р. грецьке населення об-
ласті становило 77516 осіб [Національний 
склад та рідна мова населення Донецької 
області 2003, 8]. В умовах іноетнічного 
оточення грецьке населення неминуче за-
лучається до процесів етнічної трансфор-
мації та зазнає культурної асиміляції.

У статті ми маємо на меті простежити 
зміни в традиційній культурі греків у пе-
ріод їхнього перебування на теренах Укра-
їни, розглянувши народний посуд. До сьо-
годні ці питання не знайшли відображення 
у науковій літературі, тому автор під час 
написання роботи користувався матеріала-
ми польових етнографічних досліджень, 
зібраними ним особисто під час експеди-
цій у грецькі села. 

Експедиційна робота автора відбувала-
ся у 20 населених пунктах Великоновосел-
ківського, Володарського, Першотравне-
вого, Старобешівського і Тельманівського 
районів Донецької області. Польові ма-
теріали містять описи явищ матеріальної 
культури, які фіксувалися шляхом фото-

графування та замальовок. Також було за-
діяно фототеку, описи та колекції Росій-
ського етнографічного музею, експозиції 
та фонди Донецького обласного краєзнав-
чого музею, Маріупольського краєзнавчо-
го музею. 

Щодо позначення населених пунктів, 
то у дужках ми подавали первісні назви 
грецьких селищ у Приазов’ї – Бешево 
(урум.), Богатир (урум.), В. Янісоль (рум., 
урум.), Гнатівка (урум.), Камара (урум.), 
Каракуба (рум.), Карань (урум.), Кермен-
чик (урум.), Константинополь (рум.), Лас-
па (урум.), Мангуш (урум.), М. Янісоль 
(рум.), Сартана (рум.), С. Крим (урум.), 
Стила (рум.), Улакли (урум.), Урзуф 
(рум.), Чердаклі (рум.), Чермалик (рум.),  
Ялта(рум.), а у тексті – сучасні назви.

Оригінальність дослідження полягає у 
тому, що у статті широко використовуєть-
ся термінологія еллінофонів та тюркофо-
нів із посиланням на село, де даний термін 
має розповсюдження. Це є дуже важли-
вим для подальших досліджень, оскільки 
мова греків поділяється на діалекти. Румеї 
розмовляють на п’яти діалектах, які нале-
жать до грецької групи індоєвропейської 
мовної сім’ї, а уруми – на чотирьох діа-
лектах тюркської групи алтайської мовної 
сім’ї. Сучасні дослідники ще не мають 
чітко сформульованої концепції щодо по-
ходження та етногенезу греків Приазов’я, 
тому термінологія є важливою складовою 
для подальших досліджень.

У матеріальній культурі греків просте-
жуються такі трансформаційні зміни: в 
кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. фіксується 
збереження традиційного поселення, жит-
ла та посуду, а з 20–30-х рр. ХХ ст. (вна-
слідок всебічних культурних контактів та 
міжетнічних шлюбів, передусім – з росій-
ським та українським населенням регіону) 
мала місце поступова втрата окремих еле-
ментів матеріальної культури, що ми і до-
ведемо у нашому дослідженні.

З кримських часів в обігу був числен-
ний посуд із міді та латуні – тарілки, каза-
ни, глеки, тази (мідниці), – який постійно 
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використовувався у побуті до 1930-х рр. 
[МКМ, №386, 429, 406, 525, 525, 528 
МД]. Причому кожний предмет посуду 
мав своє особливе призначення. У тради-
ційній грецькій хаті була полиця, на якій 
стояв різноманітний посуд – савут (рум., 
урум. В. Янісоль, Карань), кафті (рум. 
Каракуба), чöльмєк чанах (урум. Богатир, 
Керменчик < тюрк. çanak – “посуд”). Він 
увібрав у себе насамперед елементи тюрк-
ської культури. Особливий інтерес станов-
лять форма, орнамент і написи на предме-
тах посуду. 

Найбільш поширеним був посуд із чер-
воної міді, опис якого дійшов до нашого 
часу завдяки А. Анторінову [Анторінов]: 
“Таз красной меди большой в диаметре 
1 ½ аршина для мытья белья, сковородка 
большая, красной меди, вылуженная, для 
печения пирогов. Ведра красной меди, вы-
луженные кверху, с узкой шейкою и внизу 
широкие, с ручкою, которыми женщины 
носят на голове из колодцев воду. Сковоро-
да красной меди, с обеих сторон вылужен-
ная, с ручкой для приготовления яишни, 
печения, пирожков и разогревания хаур-
мы... Котел красной меди с дужкой, вылу-
женный с обеих сторон, для приготовления 
шорбы и кутьи, употребляемых на похоро-
нах при поминовении покойников... Суп-
ник красной меди, вылуженный с обеих 
сторон. Чашка красной меди, вылуженная 
с обеих сторон, в которой подаются на стол 
приготовленные ушки с бараниной и арья-
ном... Солонка красной меди, вылуженная 
с обеих сторон, четырехугольная.... Чашка 
меленькая с носком красной меди, вылу-
женная с обеих сторон, употребляемая для 
питья. Рукомойник с носком красной меди, 
вылуженный с обеих сторон. Кувшин 
красной меди, вылуженный с обеих сто-
рон... Чайник красной меди, вылуженный, 
с дужкою и крышкою для приготовления 
напитка “тримон” (напиток этот приготав-
ливается из крымского вина с примесью в 
него красного перца и меда, употребляется 
от простуды), а также для варения водки с 
медом и фруктами и пряными кореньями 
вроде пуншу для особенного угощения, – 
во время свадеб и крестин подают его в 
чашках вместо чаю” [Анторинов 1874, 45]. 
Виходячи з цього опису та інших джерел, 
ми можемо мати уявлення про посуд гре-
ків Приазов’я у ХІХ – на поч. ХХ ст. Для 

цього ми зробили схематичні замальовки 
усіх видів металевого та керамічного по-
суду, який мали можливість зафіксувати у 
державних та сільських музеях, а також в 
особистих колекціях. 

Нами зроблено порівняльний аналіз 
форм та матеріалів посуду маріупольських 
греків з посудом, поширеним на території 
Малої Азії, на підставі якого ми дійшли 
висновку, що 1/3 усіх видів зафіксованого 
нами посуду греків Приазов’я є аналогіч-
ною до того, яким користувалось населен-
ня Анатолії, де метал був незамінним ма-
теріалом у повсякденному побуті [Barışta 
1998, 100]. Ця традиція використання мід-
ного та срібного посуду набула популяр-
ності у багатьох країнах Середземномор’я 
та у Криму, а найбільшими центрами цьо-
го виду ремесла були міста Карасубазар та 
Бахчисарай [Заатов 2002, 221].

Металевий посуд, завезений із Криму, 
маріупольські греки використовували про-
тягом ХІХ – поч. ХХ ст., про що свідчать 
фото з грецької колекції Російського етно-
графічного музею [РЕМ, Кол. 4929, №.27, 
28, 29]. Це насамперед стосується казанів, 
сковорідок, чайників, глечиків тощо. Під 
час приготування громадських обідів (Па-
наїр) та у щоденному приготуванні їжі не 
обходились без казанів, які мали такі назви: 
хазан (урум. Бешево < тюрк. kazan), лапач 
(рум.В.Янісоль, Сартана, Урзуф, Ялта), чу-
гунь (рум. Урзуф, Ялта). Вони ставились у 
спеціальний триніг [МКМ, №207, 307 МД; 
ДОКМ, №1163 МД] – хазанайах (урум. 
Керменчик < тюрк. kazanayağı – “триніг”). 
Сковорідок – тава (урум. рум. тюрк. < 
tava – “сковорода”), кöбєте тава (урум. 
Карань, Комар), тиган (рум. Каракуба, 
Сартана < грец. < το τηγάνι – “сковоро-
да”) – було декілька видів: для пирогів, че-
буреків [ДОКМ, №705 МД]. Сковорода для 
чебуреків була виключно кованою [ДОКМ, 
№804 МД]. Готова їжа викладалась на мід-
ні тарелі [ДОКМ, №629, 646–650, 993 МД, 
МКМ, №432 МД] – саган (рум. Каракуба), 
табах (рум. Каракуба, Сартана < тюрк. tab-
ak – “тарілка”). Різноманітними були мідні 
чайники [Архів МДГУ, №26] та глечики з 
кришками [МКМ, №257, 403 МД] – кукум 
(рум. В. Янісоль), поширені у побуті тюрк-
ських народів [Türkler, 267, 329]. Серед 
грецького населення популярними були 
також мідні глечики-самовари та посуд 
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для води. Під час перебування в Приазов’ї 
грецькі родини використовували, крім тра-
диційного, багато різноманітного посуду: 
ступки, форми для випікання виробів з бо-
рошна та інше кухонне начиння. 

До 1930-х рр. був поширений мідний 
посуд для води – гугум (урум., крим. тат. < 
тюрк. gügüm – “глечик із міді”), куркуріна 
(рум. Чермалик). Ми мали можливість за-
фіксувати його у фондах МКМ та під час 
наших досліджень у с. Старобешево, Ула-
кли, Карань [Архів МДГУ, 124, 543, 764]. 
Мідні глеки різних розмірів мали звуже-
ну шийку, широке дно і ручку на боці. У 
пам’яті інформаторів зберігся і спосіб 
носіння води – на плечі. Цей вид посуду 
мав широке розповсюдження в Криму [За-
атов 2002, 222]. У музеї с. Старомлинівка 
завдяки його директору С. Теміру було 
зібрано колекцію різноманітного метале-
вого домашнього начиння, що датується 
кримським періодом: глечик із кришкою, 
довгим носиком і вигнутою ручкою, чай-
ники, кухлі. 

Часто для приготування кожного виду 
їжі використовувався спеціальний посуд. 
Наприклад, солодку страву з гарбузів го-
тували у спеціальному мідному або латун-
ному тазику [ДОКМ, №1076, 1109, 1207, 
1361 МД, МКМ, №211 МД] – бетмес 
тава (урум. Бешево), леден (урум.). Цей 
посуд є одним із небагатьох металевих по-
судин, які й досі використовуються у де-
яких грецьких родинах для приготування 
варення [Архів МДГУ, 654]. Посуд для 
приготування їжі покривався оловом – му-
лив (рум. М. Янісоль, Сартана, Чердаклі), 
мулюв (рум. В. Янісоль), халай (рум.) спо-
собом лудіння – халайон (рум. Каракуба, 
Ялта) – усередині та іноді зовні. Загалом 
слід зазначити, що мідний посуд для гре-
ків до поч. ХХ ст. був найбільш зручним з 
гігієнічної точки зору, а також через висо-
ку теплопровідність міді. 

У селах, якщо дозволяли природні умо-
ви, менш заможні греки протягом трива-
лого часу використовували дерев’яний по-
суд. Особливо популярними були дерев’я-
ні корита для тіста [ДОКМ, №1353 МД, 
МКМ, №504, 763] – лакана (рум. Черма-
лик < грец. η λεκάνη – “таз, миска”), текнє 
(рум., урум. < тур. tekne – “корито, таз”), 
видовбані зі стовбура дерева. Наприклад, 
у с. В. Янісоль на річці Кашлагач (урум. 

хашла – “хрест”; агач – “дерево”) росли 
багатолітні верби, з яких жителі села виго-
товляли корита для тіста та прання [Архів 
МДГУ, 877]. У румейських та урумських 
селах тісто замішували у спеціальному де-
рев’яному кориті овальної форми. Готове 
фасоване тісто накривали покривалом – 
змарупанд (рум. Чермалик) – та за допомо-
гою дерев’яної лопатки – фчара (рум.) – 
розміщували у печі – песа тавайд’я (рум.). 
А для розподілу жару використовували 
довгу кочергу – джілбірі (рум. Чердаклі) 
[Архів МДГУ, 1226].

 У домашньому вжитку греків були 
різноманітні корита – пахни (рум. Сарта-
на, Урзуф, Ялта). Під час наших польових 
досліджень ми зафіксували такі назви: де-
рев`яне корито – корота (урум. Карань), 
корта (урум. Керменчик, Ласпа); таз, ко-
рито для прання та купання – лєгєн (урум. 
Бешево), лєдєн (урум. В. Янісоль, Карань), 
лєйєн (урум. Мангуш), лиден (рум. Караку-
ба); корито для води, діжа для тіста, чан – 
текнє (урум. Бешево, В. Янісоль, Карань, 
Керменчик). Нині замість дерев’яних та-
зів використовують емальовані тази – лє-
денче (урум. <тур. leğen – “таз, тазик”). 
Довгий час використовувалися дерев’яні 
ступи – гуд’и (рум. В. Янісоль, Каракуба), 
гд’и (рум. М. Янісоль, Сартана, Чердакли 
< грец. το γουδί – “ступа”), зафіксовані у 
фотоматеріалах [РЕМ Кол. 4929, №26]. 

У ХVІІІ – на поч. ХХ ст. мідний та де-
рев’яний посуд мала кожна родина. Що ж 
до посуду зі срібла, то мати його могли до-
зволити собі більш заможні греки. До на-
шого часу збереглася невелика кількість 
посуду зі срібла, бо на поч. ХХ ст. цей по-
суд в родинах вже був рідкістю і викорис-
товувався виключно під час урочистостей 
[Алексеева 1910, 213].

Срібний та мідний ритуальний посуд 
приазовських греків має багатовікову іс-
торію. Аналогічний посуд був поширений 
серед народів Криму. Наприклад, посуди-
на, в якій носили їжу та воду для породіллі 
[Заатов 2002, 222–223], у південнобереж-
них та гірських татар називалася (на честь 
божої матері Марії) “Мерьєм ана къазани”, 
а це, можливо, пов’язується з їхнім хрис-
тиянським минулим. У Криму і греки, і та-
тари мали подібний посуд. Він має цилін-
дричну форму та невисокі краї, прикраше-
ні карбуванням. Привертає увагу той факт, 
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що на цьому посуді присутні символічні 
обереги: поряд з геометричним та рослин-
ним орнаментом зустрічаються квітки із 
6-ма пелюстками – символ щастя та удачі 
[МКМ №515 МД]. Задля цієї ж мети при-
значалася і ритуальна мідна тарілка, на 
якій зображено шестикутну зірку – зірку 
Давида, яка символізує народження [МКМ 
№528 МД]. Але ритуальний посуд зберігся 
тільки у музеях. Під час наших польових 
досліджень нам не вдалося зафіксувати в 
родинах спеціальний обрядовий посуд, як 
і посуд кримського періоду. За нашими да-
ними, серед приазовських греків не було 
ремісників, що могли виготовляти посуд 
з металу, тому можна констатувати факт 
зникнення цього виду ремесла після пере-
селення на нові землі. Але слід зазначити, 
що металевий посуд, який зберігся у марі-
упольських греків, увібрав у себе не лише 
елементи тюркської культури, повторюю-
чи форми, стиль, матеріал, – він має більш 
давнє коріння, пов’язане з іранськими пле-
менами [Barışta 1998, 100–106].

Тепер розглянемо посуд, який вико-
ристовували повсякдень. На відміну від 
сусідів-слов’ян, у грецькій сім’ї не їли з 
однієї миски, у кожного члена сім’ї був 
свій посуд для їжі: невеликі дерев’яні 
миски – айман (рум. В. Каракуба); мета-
леві тарілки [ДОМК №704, 908, 710, 714 
МД; МКМ №408–410 МД] й миски – зум-
ка (урум. Карань), пінать (рум. Урзуф), 
пнать (рум. Сартана), пнач (рум. М. Яні-
соль), пінак (рум. В. Янісоль, М. Янісоль, 
Сартана), матрат (рум. В. Каракуба), 
чанах (урум. В. Янісоль, Керменчик), та-
бах (рум. Каракуба, Сартана). На полицях 
завжди був посуд для різних напоїв: ке-
лих – пійала (урум.), потіріон (< грец. το 
ποτήρι – “склянка”) (урум. Карань); чарка, 
келих, кухоль – толу (урум. Карань), хадій 
(урум. Карань, Комар), хадє (урум. Ман-
гуш), хадей, хадейі (урум.), кафті (рум. 
В. Янісоль, Константинополь, Сартана, 
Урзуф, Ялта); чашка, кухлик – фільжан 
(урум. В.Янісоль, Бешево, Карань < грец. 
το φλιτζάνι, араб., тур. fincan – “чашка”), 
кафчі (рум. М. Янісоль), кафать (рум. Ка-
ракуба). На поч. ХХ ст. у грецьких селах 
металеві чарки були замінено скляними.

Переселившись у Приазов’я, греки за-
везли з собою з Криму керамічний посуд 
[РЕМ Кол. 4929, №30]. Центрами виготов-

лення поливаної кераміки у Криму були 
міста Кафа (Феодосія) і Салхат (Старий 
Крим). Цей посуд був поліхромним – із за-
стосуванням зеленого, жовтого та коричне-
вого кольорів. Зразки кримської поливаної 
кераміки в невеликій кількості представ-
лено в МКМ. Це глиняний посуд із тради-
ційно кримськими формами та кольорами 
поливи [МКМ №134, 204, 243, 303, 310, 
339, 131, 132, 216, 217, 388 КСП]. 

На новому місці переселенці почали 
освоювати новий вид ремесла – гончар-
ство – чöльмєкчі (урум. Керменчик). Цьо-
му сприяла наявність пластів глини в регі-
оні. Центром гончарства було с. Андріївка, 
де високопрофесійні гончарі – тєрамід’сь 
(рум. Урзуф, Ялта), тєрамід’ас (рум. Сар-
тана) (грец. ο κεραμιδάς – “гончар”), кути-
джіс (рум. В. Янісоль), тєраміджіс (рум. 
Константинополь) – виготовляли глиня-
ний посуд, який мав високу пластичну 
культуру. Зафіксовані нами гончарні виро-
би ХІХ – поч. ХХ ст. у грецьких населених 
пунктах аналогічні до таких же виробів в 
українських селах, що свідчить про актив-
ні етнокультурні зв’язки між греками та 
українцями. У грецьких родинах начиння з 
кераміки стало популярним у ХХ ст., коли 
майже увесь металевий посуд для їжі вий-
шов із ужитку [Архів МДГУ, 1188]. 

 Керамічний посуд використовувався 
для господарських потреб до 1930-х рр. 
Нині глиняний посуд втратив свою попу-
лярність і використовується у домашньому 
господарстві лише іноді. Але досить широ-
кий асортимент керамічної продукції мож-
на зустріти у сільських музеях грецьких 
сіл Старобешево, Ялта, Урзуф, Сартана, 
Гранітне (Карань), Старомлинівка (Кер-
менчик), Малоянісоль. У МКМ, ДОКМ 
представлено: глиняні глечики – бардах 
(урум < тур. bardak – “посуд для напоїв”), 
мастрапа (рум. Урзуф, Ялта), кути (рум. 
В. Янісоль < грец. το κουτί – “посудина для 
рідини”), кти (рум. Сартана); макітри – 
топрах бардах (урум. Комар), топрах 
чöльмєк (урум. Бешево; топрах – гли-
на, кераміка); горщики – хушхалах (рум. 
В. Янісоль, Каракуба, Сартана), чöльмєк 
(урум. В. Янісоль, Бешево, Богатир, Кер-
менчик) та інші глиняні посудини. Осо-
бливо популярною була “фляжка глиня-
ная формой бутылки с узким горлышком 
для водки” [Анторинов 1874, 45], яка є 
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типовим зразком керамічних виробів, що 
побутували до середини ХХ століття серед 
представників усіх народів Приазов’я.

У домашньому побуті використовува-
лися також кошики з лози – сєпєт (урум. 
Карань < тюрк. sepet – “кошик”), калать 
(рум. Сартана, Чердаклі < грец. το καλάθι – 
кошик), сіле (рум. Сартана). Загалом слід 
зазначити, що ремесло плетіння кошиків 
з лози було поширене у багатьох народів, 
зокрема – українців та росіян, а також се-
ред населення Криму та Малої Азії [Glas-
sie 2002, 163]. 

Традиційний посуд греків Приазов’я, як 
зазначалося вище, має спільні риси з посу-
дом населення місць їхнього колишнього 
проживання у Криму, а також народів Ма-

лої Азії. Наприклад, схожість із тюркськи-
ми елементами проявляється у формі, ма-
теріалі, орнаментації, термінології тощо. В 
лексиці, яка означала реалії матеріальної і 
духовної культури населення півдня, є ба-
гато тюркізмів – не лише в урумських діа-
лектах, а і в румейських. 

Посуд греків Приазов’я має багато 
спільного з керамічним посудом україн-
ців. Ця схожість багато в чому посилю-
валася в ході розширення виробничих і 
культурно-побутових контактів греків з 
українцями, які стали можливими після 
припинення сумнозвісної ізоляції греків. 
Процеси нівелювання традиційного по-
суду особливо посилилися за часів радян-
ської влади. 

АРХІВНІ ТА МУЗЕЙНІ МАТЕРІАЛИ
Архів Маріупольського державного гуманітарного університету (МДГУ), ф. 1, 

спр. 06–3. 
 Донецький обласний краєзнавчий музей (ДОКМ), фонди. 
Маріупольський краєзнавчий музей (МКМ), фонди. 
Російський етнографічний музей (РЕМ), фототека.

Мал. 1. Глиняний посуд і його види з фондів 
та фототеки РЕМ, МКМ, ДКМ, музеїв народ-
ного побуту сіл Сартана, Ялта, Старий Крим. 
Малюнок В. Пономарьова.   

Мал. 2. Металевий посуд і його види з фон-
дів та фототеки РЕМ, МКМ, ДКМ, музеїв 
народного побуту сіл Старомлинівка, Урзуф.  
Малюнок В. Пономарьова.
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ВВЕДЕНИЕ

РАББИ Авраам Малах (1740–1776) яв-
ляется одним из наиболее загадочных 

и малоизученных вероучителей времен 
раннего хасидизма. Будучи сыном одного 
из авторитетных лидеров нового религи-
озного движения (Дов Бера из Межирича), 
он, в отличие от учеников отца, никогда 
не выступал с публичными проповедями, 
не принимал паломников, не посещал си-
нагогальные службы и вообще был далек 
от какой бы то ни было общественной 
деятельности. Р. Авраам вел уединенный 
образ жизни аскета-подвижника, отри-
нувшего все мирское во имя созерцания 
мира горнего. Умер он, не достигнув воз-
раста 36 лет. Похоронен в Фастове. Собра-
ние его поучений под названием «Хесед 
ле Аврагам» («Милость Авраама») было 
впервые опубликовано в Черновцах в 
1851 г. Хасидские предания повествуют о 
том, что ученики Бешта относились к Ав-
рааму Малаху с величайшим почтением1, 
но исследователи высказывали сомнения 
относительно того, можно ли считать его 
последователем нового религиозного дви-
жения. Ш. Дубнов писал о нем: «Автору 
(«Хесед ле Аврагам») представлялось, 
что он превосходит новый хасидизм, что 
он поднялся до вершин знаний каббалы и 
созерцает тайны мироздания»2. Согласно 
А.Ш. Городецкому, Авраам Малах шел пу-
тем, отличным от того, которому следова-
ли Бешт и Магид из Межирича. В то время 
как последние целиком отвергли аскетизм 
и поощряли дозволенные законом наслаж-
дения, р. Авраам безмерно усердствовал в 
изнурении плоти3. А. Рубенштейн в своем 
комментарии к собранию преданий о жиз-
ни Бешта отмечал: «Р. Авраам был каб-
балистом-приверженцем экстремального 
аскетизма, далеким от страстей мира сего, 
что не соответствует пути бештовского ха-
сидизма… Причисление его к лагерю по-
следователей хасидизма представляется 
сомнительным»4. По мнению И. Альфаси, 
Авраам Малах вернулся к традиции мисти-

ков-подвижников, которая господствовала 
в обществе до появления учения Бешта. В 
пользу этого говорят как сведения о его об-
разе жизни, так и то обстоятельство, что в 
своих поучениях он не опирался на труды 
классиков-основоположников хасидизма5.

Сомнения относительно того, следует 
ли относить р. Авраама к числу учителей 
нового хасидизма, представляются вполне 
обоснованными. Он жил во времена, когда 
это движение еще только зарождалось. В 
обществе, в том числе и в хасидских кру-
гах, большим влиянием пользовались аске-
тические воззрения каббалистов-отшель-
ников, следующих устоявшейся традиции 
восточноевропейской еврейской мистики. 
Не было бы ничего удивительного, если 
бы сын Магида из Межирича предпочел 
воззрениям отца и его друзей более авто-
ритетное для своего поколения учение. 
Но анализ высказываний р. Авраама по-
зволяет оспорить данную точку зрения. В 
настоящей статье предлагается гипотеза, 
подтверждающая правомерность отнесе-
ния Авраама Малаха к числу учителей но-
вого хасидизма.

УЧЕНИЕ АВРААМА МАЛАХА 
О МИССИИ ЦАДИКА

В поучениях р. Авраама многократно 
подчеркивается, что смысл служения Гос-
поду заключается в преумножении нис-
посланных свыше благ для мира дольнего, 
которые он также называет откровением 
Царства Божьего. Осуществление этой 
задачи возможно исключительно благода-
ря посреднической деятельности цадика. 
«Откровение Царства Божьего в этом мире 
происходит двумя путями. Временами это 
происходит “снизу вверх”, благодаря цади-
ку, который подчинил все 7 своих качеств 
Господу, и вследствие этого низошли все 
блага в этот мир. Временами – “сверху 
вниз”: невзирая на то, что цадику в слу-
жении своем не удалось достичь многого, 
Господь, да будет Он благословен, мило-
сердно ниспосылает в мир все возможные 

И.В. Туров

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕНИИ
ХАСИДОВ О МИССИИ ПРАВЕДНИКА

(Проповеди р. Авраама Малаха из Фастова)
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блага, и когда таким образом открывается 
Царство Его, “огонь идет перед ним и сжи-
гает врагов его кругом” (Пс. 96:3), и тог-
да “рассыпаются все творящие грех” (Пс. 
92:10). И тогда возносятся ко Господу, да 
будет Он благословен, все [падшие] искры. 
Но невозможно для Шехины спуститься 
ниже десятой ступени (Сука 5a), ибо вся-
кая ступень не может достигнуть иной, 
чем ближайшая среди вышестоящих, и 
если достигнет ее, то перестанет суще-
ствовать. Поэтому откровение происходит 
при помощи цадика, который пребывает 
на ступени эйн (самоотрицания), ибо нет 
там разрушения»6. Таким образом, Авраам 
Малах видит лишь два пути ниспослания 
в этот мир благ Царства Божьего. Либо 
цадик достигает уровня, позволяющего 
ему самому ниспосылать их, либо, если 
никто из цадиков не достиг надлежащей 
ступени, это делает Господь в силу без-
мерного милосердия Своего. В этом слу-
чае посредничество цадика также является 
необходимым, поскольку без его помощи 
мир не сможет соприкоснуться с высшими 
сущностями и при этом не раствориться 
в них. Только праведный человек Божий, 
благодаря специальной духовной прак-
тике, о которой подробно будет сказано 
далее, способен принять и передать дары 
мира горнего. Согласно первоначальному 
замыслу, на весь избранный народ возла-
галась обязанность посредничества меж-
ду Творцом и тварью, но ввиду несовер-
шенства простых людей, не способных 
достичь надлежащего уровня духовности, 
эта миссия целиком возлагается на цади-
ков. «“И отобрал Я левитов из среды сы-
новей Израиля” (Чис. 3:12). …Ибо над-
лежит всем сыновьям Израиля возносить 
искры, пребывающие на нижних ступенях 
творения, чтобы тем преисполнился мир 
постижением божественного, но не до-
стигли они надлежащей ступени. Поэтому 
цадик, содержащий в себе весь Израиль, 
нарекается левитом. Ибо он прилепляется 
ко Господу, да будет Он благословен, и со-
вершает сие деяние и возносит Царство... 
Потому сказано: “И отобрал Я левитов”, 
т. е. цадиков»7. В данном фрагменте цади-
ки сополагаются с левитами, жреческой 
кастой библейских времен, которая удо-
стоилась привилегии храмовой службы, 
первоначально принадлежавшей всему 

народу. Свое служение они осуществляют 
благодаря тому, что душа цадика включа-
ет в себя души всех евреев его поколения. 
Поэтому, возносясь сами, они поднимают 
вместе с собой всю общину правоверных. 
Похожие изречения часто встречаются в 
произведениях вероучителей раннего ха-
сидизма8.

Согласно воззрениям р. Авраама Ма-
лаха, не только евреи, но также и прочие 
народы мира получают блага от высших 
сил исключительно благодаря посредни-
честву своих праведников. «Цадик – осно-
ва мира, ибо когда он молится, то возносит 
весь мир. Так же и у народов мира. Есть 
70 народов мира против 70 душ дома Иа-
кова, от которых они вкушают блага (букв. 
«сосут»). У каждого из народов есть мно-
жество ступеней, и каждая последующая – 
ближе к святости. И тот, кто более всего 
прочего народа приблизился к святости, 
вознося свои качества к святости, возно-
сит тем самым весь свой народ к святости. 
Но при этом они достигают лишь одну из 
святых душ, которою они сосут, одну из 70 
душ дома Иакова»9. 

М. Идель в числе наиболее характер-
ных особенностей вероучения раннего 
хасидизма называет доктрину, в соответ-
ствии с которой цадик является каналом, 
связывающим мир божественный с миром 
тварным. Цадик, посредством специаль-
ных мистических техник, возносится и 
сливается с божеством, а затем нисходит 
и одаривает все вокруг приобретенными 
свыше благами. Авраам Малах возвраща-
ется к рассуждениям о подобном служе-
нии праведника в подавляющем большин-
стве своих поучений. В данном вопросе 
он последователен более всех прочих ли-
деров раннего хасидизма. Его отец, Дов 
Бер из Межирича, будучи одним из самых 
влиятельных последователей Бешта, хотя 
и любил порассуждать о посреднической 
миссии цадика, тем не менее время от 
времени отмечал, что приход в этот мир 
Божьих благ зависит от организованных 
совместных действий всей общины верую-
щих. Характерным примером этого может 
служить высказывание, поясняющее, по-
чему перед тем, как совершилось великое 
чудо и воды Красного моря расступились, 
Господь повелел умолкнуть собравшемуся 
на берегу народу. “Умолкните”, – сказал 
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Господь, ибо в этот момент Он должен был 
изменить природу, обратив море в сушу, а 
евреи молились и тем самым держались 
за мир речи, который поддерживает жизнь 
этого тварного мира. Поэтому невозможно 
было произвести изменение этого мира. 
И потому сказал Он им: “Умолкните”. И 
вознеслись буквы речи, обеспечивающие 
жизнь этого мира до самого “Ветхого дня-
ми” (Божьей воли), а там не видать разде-
ления качеств, там нет моря и суши, но все 
одинаково, ибо это высшая воля. И лишь 
потом, когда вернулось море к месту свое-
го постоянного пребывания, воспел народ 
песню»10. В данном отрывке описывается 
популярная в хасидской среде мистичес-
кая техника воздействия на божество по-
средством вознесения букв речи. Благода-
ря осуществлению ее всем народом одно-
временно стало возможным чудо спасения 
от преследования войска фараона. Выда-
ющиеся праведники в происходящем осо-
бой роли не играли. В поучениях Авраама 
Малаха чудеса и вообще любые ниспосла-
ния благодати в этот мир, а также вознесе-
ние избранного народа на приближенные к 
Создателю уровни мироздания происходят 
исключительно при посредничестве цади-
ка. В данном вопросе его позиция близка 
к воззрениям основоположника хасидизма 
р. Исраэля Баал Шем Това. Показательны-
ми в этом отношении являются следую-
щие высказывания: «Глава поколения спо-
собен вознести все речения и повество-
вания людей своего поколения, соединив 
тем самым материальное и духовное»11 и 
«Человек называется малым миром. Тот 
соответствует голове, а тот ногам. Тот, кто 
называется главой поколения, является 
глазами общины. И когда глава поколения 
обращает себя в колесницу для пребыва-
ния Шехины, от него простирается она ко 
всем людям его поколения. Поэтому гово-
рят, что дух творения суть от него»12. 

Примечательно, что Бешт, как и р. Ав-
раам Малах, не относит к числу мисти-
ческих практик, чудотворно возвышаю-
щих души потомков Иакова, публичную 
проповедь. Свои упования он связывает в 
первую очередь с исключительными воз-
можностями избранного человека Божия 
обеспечить всеобщее спасение собствен-
ными силами13. В то же время сын Маги-
да из Межирича и р. Исраэль Баал Шем 

Тов по-разному относились к вопросу об 
участии праведника в коллективной мо-
литве. Бешт, согласно преданиям, возглав-
лял собрания молящихся в праздники, и 
именно благодаря этому не один раз ему 
удавалось отменить неблагоприятные для 
евреев решения небесного суда14. В собра-
нии поучений р. Исраэля «Кетер Шем Тов» 
отмечается, что восторженная молитва не-
большой группы подвижников в синагоге 
пробуждает экстаз в душах всех прочих 
присутствующих15. Что касается р. Авра-
ама, то, согласно хасидским рассказам, он, 
как правило, не посещал синагогальную 
службу, а в изложении своего вероучения 
он не уделяет сколько-нибудь существен-
ного внимания вопросу о важности учас-
тия цадика в коллективной молитве. 

Продолжая сопоставление воззрений 
двух выдающихся вероучителей, следует 
вспомнить отрывок из послания Бешта, 
повествующий о его беседе с царем месси-
ей: «И спросил я мессию: “Когда придешь 
Ты, Господин?” Он ответил: “Знай, когда 
распространится учение твое и откроется 
миру и когда источники твои прорвутся 
наружу, то, чему учил я тебя и ты усвоил, и 
смогут также и они (все правоверные) со-
вершать единения, подобно тебе, и возно-
сить душу, подобно тебе... тогда наступит 
время желанное и спасение”. И изумился 
я этому, и преисполнился страданием от 
того, сколь много времени пройдет, прежде 
чем это станет возможным. Но из того, что 
я выучил, пребывая там, три средства ис-
целения и три святых имени с легкостью 
можно выучить и объяснить. И тогда успо-
коилось сознание мое, и я подумал, что бла-
годаря этому смогут также и сверстники 
мои достичь моей ступени и уровня моего. 
Они смогут посредством их (выученных 
имен) возносить душу подобно мне, они 
сумеют учиться и будут такими, как я»16. 
М. Идель предлагает переводить словосо-
четание бней гили (букв. сверстники) как 
современники и полагает, что Бешту были 
не чужды стремления посредством маги-
ческой силы святых имен приобщить всех 
к совершаемым им элитарным духовным 
практикам17. Если согласиться с подобной 
трактовкой, то следует признать и то, что 
р. Исраэль, в принципе, допускал возмож-
ность обретения его духовного уровня и 
сверхъестественных способностей всеми 
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единоверцами, хотя царь мессия и запре-
тил ему открыть эту тайну людям.

В поучениях р. Авраама Малаха цадик 
неизменно выступает в роли посредника 
между Богом и народом. Это высокое слу-
жение праведник осуществляет благодаря 
своему исключительному духовному со-
вершенству. Нигде в рассуждениях р. Ав-
раама нет и намека на возможность пре-
дать такие способности человека Божьего 
всему поколению магическим путем или 
же посредством поучений и наставлений. 
Во введении к своему сочинению р. Авра-
ам говорит о наделении человека той или 
иной природой в зависимости от его за-
слуг «в воплощении души или в первом ее 
воплощении в этом или высшем мире»18. 
Такой подход исключает возможность об-
ретения людьми равной ступени служе-
ния Создателю, поскольку склонности и 
способности человека оказываются зави-
симыми от тайной истории предыдущих 
воплощений его души. В данном случае 
позиция р. Авраама близка той, которую 
проповедовал один из ближайших учени-
ков Бешта р. Яков Йосеф из Полонного. 
Согласно его воззрениям, человечество 
подразделяется на людей материи и людей 
формы. У каждой из этих групп есть свой 
путь служения. Им должно научиться по-
нимать друг друга и помогать друг другу в 
осуществлении возложенной на них мис-
сии, но разница между ними, по крайней 
мере в этом мире, не упразднится19. Отец 
р. Авраама, Дов Бер из Межирича, счи-
тал, что души людей нисходят в этот мир 
с разных уровней божественного мира. 
Каждый из этих уровней подразделяется 
на множество ступеней. Высшей (из до-
стижимых для человека) является ступень 
Моисея. Посредством работы над собой 
всякий человек может подняться до сту-
пени Моисея своего духовного уровня, но 
не более того20. Соответственно, стать ца-
диком высшего уровня изначально дано не 
многим. 

Таким образом, на основании вышеска-
занного следует заключить, что суждения 
Авраама Малаха о миссии цадика были 
близки той совокупности концепций, ко-
торая сформировалась в кругу основопо-
ложников хасидизма. При этом из всего 
множества предлагаемых идей он отбирал 
наиболее элитарные. Подобно Бешту, он 

был склонен преувеличивать роль инди-
видуального служения цадика и не считал 
необходимым открывать простонародью 
тайный смысл Торы. Подобно своему отцу 
и р. Якову Йосефу, он даже теоретически 
не допускал мысли о достижении всей об-
щиной уровня, позволяющего ей осущест-
влять все те духовные практики, которыми 
владеет цадик.

В завершении настоящего раздела хо-
телось бы сказать несколько слов о том 
фрагменте поучений р. Авраама, на осно-
вании которого Ш. Дубнов и А.Ш. Горо-
децкий пришли к выводу о существенном 
расхождения между поучениями р. Авраа-
ма и хасидизмом Бешта. В нем речь идет 
об известном рассказе из книги пророка 
Самуила, повествующем о том, как царь 
Саул помиловал плененного царя амалеки-
тян, что вызвало страшный гнев пророка. 
В раввинской и мистической литературе 
было принято изображать Саула вели-
ким праведником, который в силу тех или 
иных недостатков не был способен испол-
нить надлежащим образом миссию царя. 
В частности, Авраам Малах писал о нем: 
«Есть цадик возвышенный, который не 
может руководить («легангиг») своим по-
колением, и поколение не может терпеть 
его. Ибо он статью своею и уровнем своим 
превыше всего народа, ибо разумение его 
столь велико, что поколение не может его 
терпеть. Он близок высшей мудрости и не 
может снизойти до низшей ступени, чтобы 
вознести свое поколение»21. Дубнов пола-
гал, что в данном случае автор рассуждает о 
себе самом. Именно вследствие подобных 
воззрений Авраам Малах никогда не зани-
мался делами общины и вел уединенную 
жизнь мистика-подвижника22. Он созна-
тельно отверг путь цадика-лидера, которо-
го придерживались прочие учителя хаси-
дизма. Но внимательное прочтение текста 
позволяет усомниться в подобных выво-
дах. Отрывку, посвященному деяниям царя 
Саула, предшествует упомянутое выше 
рассуждение о борьбе между Мордехаем 
и Аманом. В нем, в частности, говорится 
о стремлении Амана вознести Мордехая 
в высшие сферы, чтобы он растворился в 
божестве и перестал существовать. «Что-
бы он перестал быть собою там, сохрани 
Господи, и не было бы никого, кто бы мог 
возглавлять («легангиг») поколение, ибо 
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вознесся бы он на такую высь, где бы пре-
стал он быть собою. Вследствие этого по-
явилась бы возможность того, что пребы-
вающие на нижних ступенях впадут в грех 
и не будет никого, кто бы мог их привести 
к исправлению». «Но узнал Мордехай обо 
всем, что произошло» (Эсф. 4:1). И убе-
регал он себя от этого Торою и молитвою 
до тех пор, пока не привел он избавление. 
Привел он его в ночь, которая суть вели-
кое изгнание («галут»). Привел он откро-
вение первопричины, что есть имя вели-
кое первопричины самой. Привел его во 
тьму галута и сокрушил галут»23. Таким 
образом, отказ цадика от руководства по-
колением, даже в том случае, когда это 
происходит вследствие его восхождения 
в высшие слои мира горнего, р. Авраам 
рассматривает как великое бедствие. Важ-
но отметить, что, как следует из данного 
отрывка, это руководство осуществляется 
не посредством контактов праведника с 
общиной, а путем его духовной практики: 
изучения Торы, молитв, деяний, соверша-
емых с помощью тайных имен Божьих. 
Именно благодаря этому Мордехай смог 
сокрушить силы тьмы и спасти свое поко-
ление. В данном контексте глагол легангиг 
(букв. руководить) обращается в специфи-
ческий термин, обозначающий заботу пра-
ведника о народе посредством сокрытых 
от глаз простого человека мистических де-
яний. Такое отношение к миссии человека 
Божьего, как уже отмечалось, было близко 
воззрениям р. Исраэля Баал Шем Това. За-
вершая рассуждения о Мордехае, Авраам 
Малах отмечает, что Моисей «достиг бо-
лее высокой ступени не так, чтобы стать 
недоступным («нитбатель») и не быть в 
состоянии руководить («легангиг») по-
колением, Боже упаси, но таким образом, 
что он привел поколение на ступень столь 
высокую, что, даже если сам он будет на 
еще более высокой, все равно сможет ру-
ководить («легангиг») поколением»24. Да-
лее р. Авраам переходит к рассуждениям о 
царе Сауле. Неспособность последнего ру-
ководить («легангиг») поколением он так-
же осуждает. В данном случае сын Магида 
из Межирича предупреждает праведных 
об опасности другого рода. Если Морде-
хаю угрожал полный разрыв со своим по-
колением, то Саул попал в беду, пытаясь 
исправить этот мир посредством недопус-

тимой к применению в нынешние времена 
духовной практики, а именно – вознесения 
искр света плененных силами зла, исклю-
чительно посредством милосердия. «Но 
воистину это не так. Ибо как необходимо 
качество милосердие, так же необходимо и 
качество жестокость. И Создатель повелел 
быть милосердным в отношении того, что 
требует милосердия, и жестоким в отно-
шении того, что требует жестокости»25.

Ошибка Саула объясняется тем, что он 
взошел на ту высокую ступень мирозда-
ния, где уже отсутствует качество суда и 
пребывает одно милосердие в чистом виде. 
«Взошел он на ступень великую, так что 
не могло поколение выдерживать его, взо-
шел на ступень милосердия, которое суть 
наследие без границ»26. Согласно р. Авра-
аму, ступень, на которую поднялся Саул, 
была ступенью царя мессии, и действовать 
так, как он действовал во времена, пред-
шествующие избавлению, недопустимо27. 
Таким образом, отождествление р. Авра-
ама с праведником, уподобляемым царю 
Саулу, едва ли представляется оправдан-
ным. Данный вывод подтверждает и все 
последующее содержание сочинения сына 
Великого Магида, посвященное главным 
образом изложению пути служения Госпо-
ду посредством всех основных душевных 
качеств. Рассмотрению этого материала 
будет посвящен следующий раздел насто-
ящего исследования.

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА 
Р. АВРААМА МАЛАХА

Р. Авраам Малах учил, что исходящие 
из наивысшего первоисточника сущнос-
ти, конституирующие проявленное бо-
жество («сфирот»), представляют собой 
иерархию обособленных разумов. Такого 
рода учение бытовало у средневековых 
мистиков28. Его придерживался близкий 
к хасидским кругам мистик и философ 
р. Борух из Косова29, оказавший, судя по 
всему, заметное влияние на р. Дов Бера 
из Межирича30. Высшие сфирот р. Авра-
ам называет мыслящими («маскилим»), а 
низшие 7 сфирот – разумами («схалим») 
или качествами («миддот»). Ниже мира 
божественного располагается мир ангель-
ский, являющийся иерархией сущностей, 
соединяющих в себе разум и комбинацию 
речений. Они неподвижны, поскольку при 
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сближении ангелов вышестоящий разум 
поглощает нижестоящий. То же самое про-
исходит и с духовными элементами, обра-
зующими их тела31. В отличие от ангелов, 
цадики способны возноситься в высшие 
миры, поскольку это вознесение происхо-
дит в их микрокосме, т.е. в разумах и ком-
бинациях речений, образующих их души, 
в то время как тела продолжают пребывать 
в материальном мире. «Чем более пости-
гают они [цадики] величие Его, тем более 
любовь воспламеняется в них, также страх 
и стыд перед Ним возрастают несравнимо 
более, чем прежде. Вследствие этого они 
возносятся на более высокую ступень во 
внутренности своей: в разумах своих и 
в сочетании речений, но не во внешнос-
ти своей и в сосудах своих, которые суть 
четыре материальные основы их из мира 
грубого и телесного, в который они обле-
чены. Четыре основы материи их и тело 
их, которое из четырех основ этого мира, 
не исчезают [вследствие мистической 
практики], и они остаются в тех же четы-
рех основах и том же теле, в котором были 
до обретения великого постижения»32. 
Следует отметить, что подобная локализа-
ция мистической практики в микрокосме 
(интериоризация) была одной из характер-
ных черт вероучения раннего хасидизма33. 
Странствия цадика в божественном мире, 
согласно воззрениям р. Авраама, ограни-
чиваются главным образом уровнями, на 
которых располагаются 7 нижних сфи-
рот. Следующая за ними по возрастающей 
сфира Бина («разумение») остается недо-
сягаемой, хотя наиболее выдающиеся пра-
ведники приближались к ней и до полного 
постижения им недоставало лишь мало-
сти34. Попытки цадиков подняться выше 
чреваты их полным разрывом с миром 
дольним, что, как уже отмечалось выше, 
наш автор рассматривал как крайне неже-
лательный результат духовной практики. 
Во избежание этого р. Авраам призывает 
праведных сосредоточиться на деяниях, 
обеспечивающих мистическое общение 
с Создателем посредством нижних сфи-
рот: Милосердие и Любовь («Хесед»), 
Справедливость, Могущество и Страх 
Божий («Дин»), Великолепие и Состра-
дание («Тиферет»), Вечность, Прославле-
ние и Победа («Нецах»), Величие («Год»), 
Основа («Йасод»), Царство («Малхут»). 

Последние он сопоставляет с основными 
душевными качествами, имеющими сход-
ные названия35. Согласно Аврааму Малаху, 
микрокосм представляет собой сочетание 
постигаемых сущностей мира божества и 
соответствующих им сущностей, консти-
туирующих душу человека36. Существу-
ющая между ними взаимосвязь позволяет 
осуществлять предлагаемую сыном Маги-
да духовную практику. Целью ее является 
вознесение душевных качеств и связанных 
с ними божественных разумов к высшему 
первоисточнику. Достигается это либо по-
средством экстатической молитвы, либо 
посредством смирения верующего перед 
Создателем, т.е. признания того, что сам 
он – ничто, и все его достоинства принад-
лежат Создателю. Только Его всеблагого 
стоит восхвалять. Обретение такого состо-
яния сознания р. Авраам называет покоре-
нием миддот (душевных качеств). В даль-
нейшем для удобства описания мы будем 
пользоваться термином мида, имея в виду, 
что он означает одновременно и свойства 
человеческого характера, и 7 нижних сущ-
ностей проявленного божества. Р. Авраам 
иногда говорит о 7 миддот, а иногда о 637, 
опираясь на традиционное представление 
каббалистов о том, что Малхут олицет-
воряет страх Божий, господство которого 
над вышестоящими сфирот является пер-
востепенной задачей духовной практики38. 
Подчинение миддот цадиком было необхо-
димым условием для осуществления воз-
ложенной на него миссии посредничества 
между Создателем и творением39. Обосо-
бленность от Господа порождается пред-
ставлением о себе как о первоисточнике 
собственных качеств. Полное отречение 
от своих достоинств позволяет правед-
нику преумножить божественное присут-
ствие в мире дольнем. При этом 7 миддот, 
пребывающие на всех уровнях мирозда-
ния, обращаются в сосуды, принимающие 
высшую благодать. «Цадик властвует над 
всеми мирами. Ибо все миры состоят из 
7 миддот, но они (миддот) ни в коей мере 
не принадлежат ему (цадику). Именно по-
этому сказал царь Давид: “Твои, Господь, 
Могущество, и Слава, и Победа, и Велико-
лепие, и все, что на небе и на земле, Твое, 
Господи, Царство” (Пар. 29:11), ибо все эти 
7 достоинств (миддот) принадлежат одной 
лишь славе Божьей. Будучи таковым, он 
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(цадик) приводит божество в 7 миддот. И 
когда открывается божество в 7-ми мид-
дот, тогда “перед ним идет огонь и вокруг 
сжигает врагов его” (Пс. 97:3). Смыл этого 
стиха в том, что покрывала тьмы («кли-
пот»), материализующие и облачающие 
божество, опадают»40. Воззрения р. Авра-
ама в данном случае схожи с распростра-
ненным в трудах основоположников ха-
сидизма учением, согласно которому для 
обретения единения с Создателем и пре-
умножения вследствие этого благодати Бо-
жьей в творении необходимо полное отре-
чение от собственной индивидуальности. 
Такое состояние называется в хасидских 
текстах эйн (букв. нет). Достигнув его, че-
ловек полностью сливается с первичным 
всеобъемлющим божественным светом и 
становится проводником этого света в мир 
индивидуальных сущностей. Подобно 
прочим последователям Бешта, р. Авраам 
утверждает, что цадик обращается в эйн41. 
Он также говорит о том, что праведник 
выполняет миссию посредника, обраща-
ясь в гейолий, т.е. первичную точку, пра-
материю, лишенную каких бы то ни было 
собственных свойств42. Покорение миддот 
обеспечивает, по мнению р. Авраама, вос-
хождение праведного в мир горний и его 
единение с божеством. При этом случаи, 
когда какое-либо из душевных качеств 
вышло из-под контроля и привело, в свою 
очередь, к обособлению цадика, также яв-
ляются необходимыми для осуществления 
его миссии. Благодаря этому частицы бо-
жественного света, плененные низменны-
ми страстями, обретают освобождение. 
«Иногда нисходит цадик со ступени своей, 
дабы вознести искры света Божьего, как 
сказано в Писании: “7 раз падет цадик и 
встанет” (Пр. 24:16). Понимать это следу-
ет так: во всех своих 7 качествах (миддот) 
падет цадик и вновь встанет. Все это ради 
того, чтобы вознести их»43. 

Цели покорения миддот посвящается 
вся жизнь праведного. Во имя ее осущест-
вления он должен непрестанно размыш-
лять о собственном ничтожестве и огла-
шать его в своих речениях. Такого рода 
самовоспитание, рекомендованное сред-
невековой дидактической литературой, в 
данном случае становится мистической 
техникой, обеспечивающей преумножение 
Божьей милости в тварном мире. В пропо-

ведуемой р. Авраамом духовной практике 
наибольшее внимание уделяется деяниям, 
которые связаны с вознесением речи че-
ловека к высшему первоисточнику. Это 
происходит в первую очередь во время 
молитвы и чтения/обсуждения Торы. «Ца-
дик называется “все”, ибо благодаря ему 
открывается Господь миру деяний, миру 
материи. Об этом говорит Писание: “Ми-
лость Его на все деяния его” (Пс. 145:9). 
Им возносится речь, которая суть Царство 
(Малхут), ибо он приводит постижение 
Господа во все миры… Каким же образом 
возносит он речь? Происходит это так. 
Когда провозглашает он слова Торы и мо-
литвы, связанные с каким-либо качеством 
(мида), со страхом и любовью, тогда эта 
мида поднимается к корню ее»44.

Пламенное самозабвенное оглашение 
священных текстов ведет к столь важному 
в хасидском вероучении единению мира 
речи с миром мысли. «Посредством огла-
шения слов Торы и молитвы со страхом и 
любовью, в пламенном экстазе происхо-
дит откровение мысли в речи. Вследствие 
этого они возносятся»45. Вознесение ста-
новится возможным благодаря структур-
ному сходству между речью и мыслью. 
«Точно так же, как существуют комбина-
ции («церуфим») [букв]46 в материальной 
речи, существуют комбинации в мысли. 
Во всякой из миддот есть комбинации. И 
хотя мудрость и разумение (Хохма и Бина) 
превыше миддот и комбинации эти к ним 
не относятся, во всяком случае есть там 
комбинации тонкие и сияющие, которых 
разуму постичь не дано»47. Согласно возз-
рениям р. Авраама, мир миддот и всех 
возможных связанных с ними комбинаций 
порождается семью нижними сфирот48. 
Вышестоящие сущности, конституирую-
щие мир божественного разума, пребыва-
ют в совершенном единстве, не позволяю-
щем вычленить посредством суждения или 
интеллектуального созерцания какие-либо 
составляющие комбинации. Тем не менее 
на уровне, недоступном разуму, данные 
комбинации присутствуют. Существова-
ние взаимосвязанных сущностей на всех 
ступенях мироздания позволяет посред-
ством вознесения миддот в молитвенном 
экстазе достичь в конечном счете их не-
постижимых первоисточников, пребыва-
ющих в божественной мудрости. Единый 
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конституирующий принцип миддот, про-
низывающий всю вселенную, позволяет 
подвижнику извлекать из любого разго-
вора заключенную в нем святость, пусть 
даже он посвящен самой недостойной из 
возможных тем. «В низменных разговорах 
о делах греховных присутствуют падшие в 
среду сил зла («клипу») проявления 7 свя-
тых качеств (миддот). Цадик посредством 
смирения всех миддот перед Господом 
возносит к Нему все те миддот, которые 
пребывают на нижайших ступенях мироз-
дания»49.

Помимо обретения творением благода-
ти Божьей вследствие деяний праведного, 
в поучениях р. Авраама, как уже отмеча-
лось выше, речь шла также о ниспослании 
людям даров небесных незаслуженно, бла-
годаря высшему милосердию. Но и в этом 
случае он подчеркивал, что посредником 
при передаче этих благ выступает цадик, 
смиривший свои миддот50.

Нетрудно заметить, что указанные 
выше суждения Авраама Малаха соответ-
ствуют основным положениям вероучения 
хасидов. Напомним в качестве примера 
некоторые из основных положений учения 
его отца Дов Бера Магида из Межирича. 
Согласно воззрениям Магида, единение 
человека с Создателем зависит от того, в 
какой мере сын Адама в состоянии ума-
лить себя. Чем более он отрекается от соб-
ственных достоинств и воспринимает себя 
как ничто, тем более Господь умаляет Себя 
и становится доступным для человека51. 
Моисей удостоился столь высокого при-
звания в силу того, что он был скромнее 
всех прочих людей52. Обожения удостоит-
ся тот из людей, кто будет в глазах своих 
как бы вовсе не существующим53. Челове-
ку должно помнить, что все его качества 
(миддот) – от Бога. Но, в отличие от своего 
сына, р. Дов Бер, наряду с проповедью ду-
ховной практики полного самоотречения, 
считал возможным осуществлять служение 
также и путем освобождения миддот. Со-
зерцая свои душевные качества и наслаж-
даясь ими в полной мере, правоверный по-
степенно утверждается в мысли, что они 
лишь тени соответствующих им сущнос-
тей божественной плеромы. Посредством 
такого рода рассуждений человек возно-
сится в мир горний и обретает единство 
с Богом54. В данном случае подвижник 

поначалу любуется своими душевными 
качествами и не спешит отречься от них, 
как постоянно советует р. Авраам Малах. 
Магид уверял своих последователей, что 
обожение может быть достигнуто путем 
обретения совершенства какого-либо из 
своих духовных качеств (миддот). Авраам 
добился успеха благодаря своему мило-
сердию, Исаак – справедливости и т.д.55 
В поучениях р. Авраама данной технике 
не уделяется существенного внимания. Ее 
осуществление требует, по крайней мере – 
на время, отказаться от полного самоотре-
чения, что не соответствовало воззрениям 
сына Магида из Межирича.

Во многом схожи воззрения р. Авраама 
и р. Дов Бера на экстатическую молитву. 
Магид призывал верующих все свои силы 
влагать в буквы произносимых священных 
текстов. Благодаря этому их души достиг-
нут наивысших ступеней мира горнего56. 
При этом каждая из произносимых букв 
является чертогом, в котором совершается 
суд над человеком. Если он будет признан 
недостойным, то его низвергнут посред-
ством ниспослания мыслей, отвлекающих 
его от надлежащей сосредоточенности57. 
Таким образом, самоотречение, анало-
гичное тому, которое, согласно р. Авраа-
му, формулируется как покорение миддот, 
является обязательной препосылкой осу-
ществления медитативной молитвы. В то 
же время, в отличие от своего сына, р. Дов 
Бер считал возможным преодолеть это 
препятствие путем размышления о пер-
воисточнике отвлекающих мыслей. Если 
человека соблазняют женской красотой, 
ему должно вспомнить о высшем источ-
нике красоты, наслаждение от созерцания 
которого превосходит все то, что мог бы 
предложить ему мир дольний. Если в него 
вселился недостойный страх перед сотво-
ренным, то следует преисполниться страха 
Божьего и осознать, что выглядеть недо-
стойным в глазах Создателя – это то един-
ственное, чего следует бояться. Благодаря 
такого рода деяниям разума недостойные 
мысли возносятся к своему первоисточни-
ку и освящаются58. 

Наряду с молитвой, в качестве практи-
ки, обеспечивающей восхождение души в 
мир горний, Магид из Межирича рекомен-
довал интеллектуальное созерцание. Не-
престанное сосредоточение разума на по-
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мыслах о божественной плероме позволяет 
человеку, преодолевая ступень за ступе-
нью, вознестись к первоисточнику всего 
сущего. Р. Авраам, как уже отмечалось, 
отвергал путь чистого интеллектуального 
созерцания, опасаясь полного поглощения 
низшего разума высшим, что, в свою оче-
редь, сделает невозможным возвращение 
подвижника в мир дольний.

На основании вышесказанного можно 
заключить, что расхождения между по-
учениями Авраама Малаха и школы р. Дов 
Бера были не столько принципиальными, 
сколько системными. Духовная практика, 
рекомендуемая р. Авраамом, содержалась 
в учении его отца как частный случай. 
Магид из Межирича стремился предло-
жить верующим широкий путь, предпо-
лагающий различные варианты действий, 
соответствующие различным состояниям 
души человека. В одном случае он при-
зывал людей к полному самоотречению, 
в другом, напротив, – к некоторому ра-
скрепощению их естественных влечений. 
Призывы к сосредоточению всех своих 
сил на экстатической молитве он допо-
лнял наставлением об умиротворенном 
интеллектуальном созерцании. Наличие 
определенных методологических и теоло-
гических противоречий между предлагае-
мыми техниками Магида из Межирича не 
смущало. Авраам Малах, напротив, созда-
вал стройное, последовательное учение. 
Покорение миддот было его незыблемой 
основой. Баланс между интеллектуальной 
и эмоциональной составляющей служения 
был установлен раз и навсегда. Посред-
ничество между Создателем и творением 
возлагалось исключительно на цадика – 
человека, подчинившего свои склонности 
воле Господа. Не лишне в данном контек-
сте вспомнить о том, что Авраам Малах 
обучал тайнам Торы основоположника  
ХаБаДа р. Шнеура Залмана из Ляд59. 
Последний, как известно, прославился 

стройностью и последовательностью сво-
его учения, в отличие от прочих лидеров 
раннего хасидизма. Правда, основой док-
трины р. Шнеура Залмана было интеллек-
туальное созерцание, но в общеметодоло-
гическом отношении он был достойным 
учеником своего учителя.

В завершение хотелось бы сказать не-
сколько слов об особом образе жизни Авра-
ама Малаха, столь отличном от того, кото-
рый вели прочие лидеры раннего хасидиз-
ма. Избранная им духовная практика, в со-
ответствии с которой первоосновой и осно-
вным инструментом мистического воздей-
ствия на мир являлось полное отречение от 
собственных душевных качеств, ощущение 
себя абсолютным нулем, требовала макси-
мального отдаления от мирской суеты. Но 
цели такого отдаления были классически 
хасидскими – низведение в мир дольний 
потока Божьих милостей и вознесение душ 
верующих к их первоисточнику посред-
ством деяний цадика. При этом Авраам 
Малах не уделял существенного внимания 
таким традиционным целям мистиков ста-
рой закалки, как умерщвление плоти во 
спасение души или сосредоточение всех 
своих усилий на восстановлении гармонии 
в божественной плероме. Р. Авраам жил 
во времена, когда хасидизм лишь начинал 
превращаться в массовое движение, когда, 
по словам Гершома Шолема, он «вызвал к 
жизни такое обилие самобытных религи-
озных типов, что, насколько мы можем су-
дить, оно превзошло в своем богатстве даже 
жатву классического периода Цфата»60. 
Учитывая все это, Авраама Малаха пра-
вильнее будет признать одним из наиболее 
своеобразных учителей раннего хасидизма, 
пути служения которого в качестве образ-
ца для подражания не получили заметного 
распространения, а не человеком, который 
отверг воззрения последователей Бешта и 
остался верен идеалам традиционного вос-
точноевропейского аскетизма.
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ПОСТАТЬ І. Крип’якевича мала неа-
бияке значення у формуванні О. Прі-

цака як історика. Впродовж усього життя 
Омелян Йосипович зберігав теплу пам’ять 
про свого вчителя. “І. Крип’якевич зани-
має спеціяльне місце в українській історіо-
графії, – писав О. Пріцак у пам’ятній згад-
ці про Івана Петровича на річницю смер-
ті. – Він учений надзвичайно широкого 
діяпазону. Він не тільки історик усіх епох, 
археограф, історіограф, історіософ, і немає 
ділянки у всіх сферах історії укр[аїнської] 
культури, де б він своїми роботами не вніс 
значного вкладу”1. 

Якось у 1990-х роках, за спогадами 
п. Лесі Крип’якевич, О. Пріцак наві-
дав Крип’якевичів у Львові і, відкривши 
шафу з папками Івана Петровича, лише 
доторкався до них і мовчав. Упродовж 
2001–2005 рр. мені пощастило працювати 
над описом цього архіву, і хочу поділити-
ся своїми знахідками, які додають деяких 
штрихів до вивчення взаємин між двома 
істориками.

Вступивши до Львівського університету 
в 1936 р., О. Пріцак опинився в середовищі 
сходознавців, які гуртувалися здебільшого 
на філософському і філологічному факуль-
тетах. Серед них – видатний монголіст, 
тюрколог В. Котвич, арабіст Т. Левицький 
та ін. Під впливом своїх друзів Т. Костру-
би та О. Домбровського молодий дослід-
ник почав відвідувати засідання Комісії 
старої історії України при НТШ, головою 
якої був І. Крип’якевич. Не полишаючи 
своїх орієнталістичних студій в універси-
теті, О. Пріцак взявся до вивчення епохи 
Івана Мазепи і приєднався до науково-ор-
ганізаційної праці в НТШ (окрім згаданої 
комісії, ще й на семінарі Історико-джере-
лознавчої комісії, в Комісії нової історії 
України, де його призначили секретарем 
та ін.). “Я сам дістав свою наукову підго-
товку з історії України у трьох історичних 
комісіях НТШ в рр. 1936–39”, – писав він 
за кілька десятиліть2. На одному із засі-
дань Комісії старої історії України О. Прі-
цак зробив доповідь “Мазепа в теперішній 

історіографії”. В архіві І. Крип’якевича 
зберігся перелік документів Івана Мазепи, 
укладений О. Пріцаком3.

Знайомство О. Пріцака з І. Крип’якеви-
чем, що спершу було працею під його ке-
рівництвом, поступово переростало в при-
язнь між учителем та учнем. О. Пріцак до-
помагав І. Крип’якевичу у різних наукових 
проектах, наприклад при вкладанні бібліо-
графії підручників з історії України, де на 
списках, що містяться в архіві І. Крип’яке-
вича, є позначки, зроблені його рукою4.

Дбайливе ставлення І. Крип’якевича до 
своїх учнів часто виходило за межі науко-
вих консультацій чи допомоги при укла-
данні бібліографії. Маємо відомості, що 
І. Крип’якевич у 1939 р. звертався до го-
лови НТШ І. Раковського з проханням, аби 
Товариство клопоталося за молодого зді-
бного історика О. Пріцака перед митропо-
литом Андрієм Шептицьким. Протертий 
посередині аркуш, на якому було написано 
лист І. Раковського до І. Крип’якевича, ви-
користовувався останнім як чернетка для 
зворотних нотаток5.

На комісіях НТШ за участю та консуль-
таціями І. Крип’якевича з’являлися нові 
наукові проекти, ініціаторами яких були 
вихованці семінарів. Зокрема, Т. Костру-
ба працював над тритомником джерел до 
історії України. У першому томі, згідно з 
його планом, мали міститися греко-латин-
ські джерела (О. Домбровський), у друго-
му – арабські (О. Пріцак), у третьому – ві-
зантійські (Т. Коструба)6. Арабістичні 
інтереси О. Пріцака у цей період торка-
лися, зокрема, вивчення патріарших гра-
мот арабською мовою. В останньому томі 
“Записок НТШ”, що готувався до друку за 
редакцією І. Крип’якевича у 1939 р., мала 
міститися розвідка О. Пріцака “В справі 
грамот арабських патріархів у Львові”7.

П і с л я  р о з ф о р м у в а н н я  Н Т Ш  у 
1940 р. О. Пріцак, навчаючись у аспіран-
турі в А. Кримського, водночас працював 
у Львівському відділенні Інституту іс-
торії АН УРСР, сформованому на базі Іс-
торико-філософської секції НТШ, на чолі 

Я.О. Федорук

ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ ТА ОМЕЛЯН ПРІЦАК
(За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича)
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з І. Крип’якевичем8. Аби уникнути мо-
білізації О. Пріцака до Червоної армії у 
1940 р., А. Кримський застосовував свої 
можливості та впливи задля захисту сво-
го аспіранта. Не залишився байдужим до 
долі здібного учня й свого співробітника 
(у Львівському відділі Інституту історії АН 
УРСР) й І. Крип’якевич. В архіві остан-
нього збережено чернетку, на звороті якої 
міститься початок машинописного листа 
І. Крип’якевича до А. Кримського, дато-
ваного 1940 р., де Іван Петрович просить 
заступитися за О. Пріцака і не допустити 
його мобілізації9. Невідомо, правда, чи цей 
лист було відіслано, оскільки його повно-
го тексту не виявлено ані в архіві А. Крим-
ського, ані в архіві І. Крип’якевича.

Однак, попри всі зусилля, восени 1940 р. 
О. Пріцака все ж таки покликали до вій-
ська. Потім була війна, німецький полон у 
1941 р., втеча і зустріч з І. Крип’якевичем 
вже в окупованому Львові10. І. Крип’якевич 
та О. Пріцак цікавилися долею А. Крим-
ського, який нібито перебував у Звениго-
родці. У листопаді 1941 р., маючи реко-
мендаційного листа від І. Крип’якевича до 
О. Оглобліна, у якому поміж іншим було 
прохання допомогти дістатися до Звениго-
родки, О. Пріцак напівлегально вирушив 
до Києва11. Проте невтішні новини про те, 
що Кримського зі Звенигородки повезли 
у напрямку Харкова, змусили відмінити 
цей намір12. “[...] Омелян Пріцак, аспірант 
акад[еміка] Кримського, певна людина, 
наш співробітник з львів[ського] відділу 
Інституту, – можна йому у всьому довіря-
ти”, – таку коротку характеристику давав 
йому І. Крип’якевич у листі до О. Оглоб-
ліна, датованому листопадом 1941 р.13

У 1942 р., після повернення О. Пріцака 
з Києва до Львова, І. Крип’якевич ще раз 
підтримав ідею видання арабських дже-
рел в одному корпусі з греко-римськими 
та літописами і зробив це окремим пунк-
том програми історико-дослідницької ро-
боти14.

У цей період О. Пріцак перекладав з 
арабської твір Павла Алепського, за що 
отримував платню від львівської редакції 
Українського Видавництва, якою керував 
І. Крип’якевич15. 

О. Пріцак працював над цим перекла-
дом у Львові в Українському Видавництві 
до свого переїзду в Берлін задля навчання: 

“Наш співробітник Пріцак, – писав 
І. Крип’якевич до О. Оглобліна 23 червня 
1943 р., – дістав дозвіл виїхати до Берлі-
ну – на арабістику, буде там робити док-
торат”16. В архіві збереглися наукові звіти 
О. Пріцака за 1942 р., зроблені для Україн-
ського Видавництва, а також автобіографії 
українською та німецькою мовами (“Curri-
culum vitae” і “Mein Lebenslauf”)17.

Після від’їзду О. Пріцака до Берлі-
на у 1943 р. і подій, пов’язаних зі всту-
пом радянських військ до Львова у липні 
1944 р., завершенням війни й новою хви-
лею еміґрації української інтелігенції, він 
зустрівся з І. Крип’якевичем лише під час 
короткого приїзду до Львова у 1959 р., 
здійсненого при нагоді своєї поїздки до 
Польської академії наук у Варшаві й Кра-
кові. О. Пріцак так описував цей епізод 
у своїх спогадах: “[...] Іван Петрович че-
кав на мене на станції і відразу сказав, 
заки ми підійшли до таксі, щоб я нічого 
не говорив у таксі. Мене привезли до го-
телю “Інтурист”, колишнього “Жоржа”. 
Наступного дня я пішов вранці до його 
директорського кабінету в Інституті сус-
пільних наук, і він зразу запропонував, 
щоб ми пішли трошки на прохід на Ви-
сокий замок. Коли вже були на самому 
верху, де ніхто не міг підслуховувати, він 
сказав, що дуже дивується, що я приїхав, 
і що жодного листа до мене не писав, 
і що, напевне, тепер буде проблема, як 
мені звідси виїхати. Сказав, що отримав 
розпорядження від партії переконувати 
мене залишитися в Україні, але цього він 
якраз не радить робити”. На другий день 
був виступ О. Пріцака в інституті, після 
чого вони з І. Крип’якевичем знову пішли 
на прогулянку. “[...] він мені розказав про 
свої проблеми і про наукові праці, – зга-
дував далі О. Пріцак. – А поза тим пере-
конував мене, щоби я не залишався”18.

У 60-х роках Іван Петрович звертався 
до О. Пріцака по допомогу, коли у Львові 
мали стати в пригоді західноєвропейські 
наукові зв’язки. Зі Штутгарта для Я. Іса-
євича надіслали мікрофільм примірника 
книжки Ю. Дрогобича 1483 р. видання, і 
оплата мала бути здійснена в німецьких 
марках. І. Крип’якевич, не маючи можли-
вості оперувати в СРСР іноземною валю-
тою, звернувся до О. Пріцака з проханням 
оплатити ці витрати19.
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Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак

Архів Івана Петровича засвідчує те, з 
якою увагою й акуратністю історик стежив 
за долею свого учня. Збереглося, напри-
клад, дві нотатки Івана Петровича на клап-
тиках паперу з адресою О. Пріцака в Гам-
бурзі20. У період 50-х – 60-х рр., до самої 
смерті І. Крип’якевича у 1967 р., О. Пріцак 
надсилав новорічні, різдвяні та інші вітан-
ня. Загалом в архіві І. Крип’якевича збе-
реглося 20 листів і поштівок О. Пріцака 
до свого вчителя за період 1942–1967 рр. 
Долаючи перепони у спілкуванні з радян-
ським істориком, яке відстежувалося у 
відповідних органах, О. Пріцак пересилав 
деякі листи до І. Крип’якевича через свою 
матір, Емілію Пріцак, в Тернополі. В архі-
ві І. Крип’якевича збережено три її листи 
до Івана Петровича з проханням повідо-
мити, чи листи, надіслані нею до Львова, 
дійшли до адресата21. О. Пріцак згадував з 
цього приводу, що після їхньої останньої 
зустрічі у Львові у 1959 р. “[...] було ще 
деяке листування, але дуже нерегулярне. Я 
деякі листи маю, але за ними треба шукати 
в моєму архіві”22.

Таким чином, ми бачимо, що два ви-
датні українські історики впродовж майже 

30 років свого знайомства зберігали вза-
ємну симпатію і повагу один до одного. 
Домашній архів Івана Крип’якевича збе-
ріг багато відомостей, які це підтверджу-
ють. До 1943 р., коли О. Пріцак виїхав зі 
Львова, І. Крип’якевич підтримував свого 
учня, проектуючи його сходознавчі студії 
й зацікавлення східними джерелами на іс-
торію України. Існував, напевно, і зворот-
ний вплив – коли наукові інтереси О. Прі-
цака спонукали І. Крип’якевича зверта-
ти більшу увагу на роль Сходу в історії 
України. Можливо, саме цей зворотний 
вплив спонукав Івана Петровича зайняти-
ся у середині – другій половині 1940-х рр. 
спеціальним вивченням турецької політи-
ки Б. Хмельницького. Статтю на цю тему 
було написано у 1946 р., однак її публіка-
ція в Україні й Москві за тих умов була не-
можливою23. 

Завдяки тому, що О. Пріцак вчився пра-
цювати в І. Крип’якевича з джерелами і 
методологією історичного дослідження, 
він часто називав себе духовним онуком 
Михайла Грушевського, підкреслюючи 
спадковість поколінь в українській істо-
ричній науці.
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11 Винар Л. Листи Івана Крип’якевича до Олександра Оглоблина // Україна: культурна спад-
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У 2006 році виповнилося 135 років з дня 
народження А.Ю. Кримського і 130 – з 

дня народження С.О. Єфремова. Обидва 
вчені віддали кращі роки свого життя Укра-
їнській академії наук. За задумом її засно-
вників вона як наукова установа мала бути 
на рівні передових академій світу, як дер-
жавна – експертом уряду з питань наукової 
політики, як національна – продовжувати 
і розвивати традиції Куліша і Шевченка, 
Антоновича і Драгоманова, Франка і Лесі 
Українки.

Вузькокласовий підхід до вирішення 
соціальних проблем у тоталітарній дер-
жаві породжував зневажливе ставлення до 
інтелігенції, і за цих умов ВУАН та науков-
ці ставали об’єктом переслідування з боку 
партапарату як втілення ворожої буржуаз-
ної ідеології, котрий ставив за мету будь-
якою ціною взяти під контроль всю уста-
нову, в статуті якої вказувалося, що вона є 
незалежною у розв’язанні своїх внутріш-
ніх справ, зокрема щодо вибору напря-
мів наукових досліджень і персонального 
складу. Власне кажучи, протягом 20-х рр. 
Академія жила під знаком боротьби за збе-
реження свободи наукової творчості.

У цій боротьбі чільне місце посідали 
А.Ю. Кримський та С.О. Єфремов, і не 
тільки завдяки їхньою високому стано-
вищу в академічній ієрархії (перший був  
неодмінним секретарем, головою історич-
но-філологічного відділу, другий – віце-
президентом і головою управи – підрозді-
лу, що керував господарчими і фінансови-
ми справами). Обидва мали незаперечний 
науковий авторитет, займали активну гро-
мадянську позицію і вірно служили укра-
їнству ще за часів царату. Їхня бездоганна 
репутація робила їх визнаними лідерами 
серед учених.

Сталося так, що у перші пореволюційні 
роки з їхньою політичною та економічною 
нестабільністю Академія втратила біль-
шість академіків першого складу. Залишив 
Україну її перший президент В.І. Вернад-

ський, другого – М.П. Василенка – не за-
тверджено владою, наступний, О.І. Ле-
вицький, невдовзі помер, а В.І. Липський 
заглибився у науку і мало переймався ака-
демічними турботами. Отже, те, що Акаде-
мія вижила і успішно розвивалася протя-
гом 20-х рр., великою мірою є заслугою не-
одмінного секретаря А.Ю. Кримського та 
його однодумця С.О. Єфремова. Вони були 
різні: перший – гнучкий і дипломатичний, 
другий – безкомпромісний, часом різкий, 
але криштально чесний і правдивий.

У перші роки існування Академія мала 
об’єднати вчених із високим науковим по-
тенціалом та авторитетом, і такою люди-
ною був С.О. Єфремов, відомий на той час 
автор праць про творчість Шевченка, Грін-
ченка, Марка Вовчка та ін. Справжньою 
подією у літературознавстві стала його 
капітальна “Історія українського письмен-
ства”, в якій автором закладено оригіналь-
ну концепцію розвитку української літера-
тури. В ній охоплено період від глибокої 
давнини і до нових часів, подано критичні 
характеристики окремих напрямів і внеску 
окремих авторів. Українську літературу 
представлено як самобутнє явище з пози-
ції гуманістичних ідей народництва кінця 
XIX ст.

Численні праці Єфремова, на думку 
Кримського, становили чудовий матеріал 
для історії новітнього письменства, а сам 
він мав бути на першому місці серед усіх 
можливих кандидатів. Тому вже на друго-
му засіданні I (історично-філологічного) 
відділу академіки Д. Багалій, А. Крим-
ський, М. Петров вирішили, що “намічено 
на кафедру класи красного українського 
письменства історика українського новіт-
нього письменства Сергія Олександровича 
Єфремова”1. Вже в січні 1919 р. Єфремов 
стає першим академіком класи красного 
письменства, а у 1920-му – академіком по 
кафедрі історії українського письменства.

З того часу він – провідна наукова 
сила Академії: створив і очолив постійну 

Е.Г. Циганкова

А.Ю. КРИМСЬКИЙ І С.О. ЄФРЕМОВ.
СПІВПРАЦЯ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК (1920–1928)
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комісію для видання пам’яток новітньої 
української літератури, керував комісією 
для вивчення громадських течій в Україні, 
був головою історично-літературного то-
вариства, членом багатьох комісій, зокре-
ма пріоритетної комісії живої української 
мови.

Крім завдань налагодження наукового 
життя, перед Академією поставали ще й 
проблеми відносин із владою, від якої, 
врешті-решт, залежало існування уста-
нови, фінанси, видавнича база і безліч 
господарських справ. І тут в особі Єфре-
мова Кримський знайшов собі достойно-
го товариша. Після від’їзду Д.І. Багалія 
до Харкова історично-філологічний від-
діл очолив А.Ю. Кримський, а посаду се-
кретаря відділу обійняв Єфремов, а коли 
у 1924 р. тяжко захворів А.М. Лобода, 
що керував управою, на його заступни-
ка було обрано Сергія Олександровича. 
Сам він не дуже хотів керувати господар-
чим органом, однак працював дуже від-
повідально.

Становище голови управи чинило вели-
кий вплив на загальний хід академічного 
життя і ставило Єфремова в центрі подій. 
За словами М.З. Левченка, значення його 
було дуже велике, тим більше що його від-
значали ще й велика людяність і чесність; 
до нього зверталися і як до адміністратора, 
і як до захисника, і як порадника. І Єфре-
мов мав терпіння всіх вислухати, всім по-
радити чи допомогти. Але з ним не грали в 
дипломатію, й коли доводилось говорити, 
то говорили відверто, незалежно від того, 
було це приємно чи ні: він любив “різати 
правду у вічі”.

Втручання влади у життя Академії по-
чалося дуже рано: вже у 1921 р. з Харкова 
був надісланий представник Наркомосу 
Л.М. Левитський. Він зробив заяву про 
неминуче скорочення штатів, про те, що 
щойно обраного на президента М.П. Васи-
ленка влада не затверджує, й, нарешті, про 
зміни в статуті. В центрі боротьби опини-
лися Єфремов і Кримський, на яких лягала 
відповідальність за збереження концепту-
альних положень Академії.

На той час Агатангелові Юхимовичу 
вдалося подолати труднощі зі скороченням 
штатів. Захищаючи кожну конкретну лю-
дину, він зберіг у штаті 137 співробітників, 
а потім поступово добивався збільшення 

їхньої чисельності. З цього приводу роз-
дратований Левитський писав наркомо-
ві Г.Ф. Гриньку: “На днях скінчила свою 
працю академічна комісія по скороченню 
штатів на чолі з академіком Орженцьким, 
і приступає до праці комісія, призначена 
Вами в Харкові... Дуже жалко, що в нашу 
комісію встряв Кримський, при якому не-
можливо робити висновки по суті спра-
ви... В Академії утворилася така атмосфе-
ра, панують такі традиції (цілковита схо-
ластика), що, мабуть, скорочення штатів 
нічого не поможе, – треба зовсім зачинити 
цю установу й розгалузити її на науково-
дослідні кафедри...”2

Більш загрозливими були намагання 
щодо зміни статуту, новий варіант якого 
виробляла спеціальна комісія Наркомосу 
під головуванням Кримського і за участю 
Гринька. Тепер Академією мала керувати 
рада, до складу якої, крім дійсних членів, 
вводилися представники Наркомосу, ним 
же мали затверджуватися новообрані ака-
деміки, і йому ж ставала підлеглою вся 
установа. Науковці були обурені – адже 
найвищу наукову інституцію було постав-
лено на один рівень із культосвітніми уста-
новами, порушувалась незалежність вче-
них у виборі напрямів наукової тематики. 
Але Кримському вдалося зберегти основне 
положення: внутрішній свій устрій Ака-
демія встановлює сама. Спираючись на 
нього, протягом наступних років Академія 
зберігала свою автономність і керувалася 
статутом 1918 р.

Надалі відносини з владою усклад-
нювалися – Академія гостро відчувала 
некомпетентність управління і не раз по-
рушувала питання про те, що “во всех де-
лах, касающихся научной деятельности 
Академии, Всеукраинская Академия наук 
должна быть непосредственно подчинена 
верховной власти без промежуточных ин-
станций”3.

У січні 1925 р. розглядався проект 
“Основних положень реорганізації Все-
української Академії наук”, надісланий від 
Головнауки. В документі установа крити-
кувалася за недостатню революційність, 
відстороненість від сучасного соціально-
економічного життя і політичного розви-
тку, навпаки, – йшлося в документі, – ці 
проблеми “придушуються традиціями 
давнього етнографізму”4.



Східний світ №1 200776

А.Ю. Кримський і С.О. Єфремов. Співпраця у розбудові Української академії наук (1920–1928)

У тому ж проекті пропонувалася реор-
ганізація персонального складу: рада мала 
бути поповнена представниками окремих 
секцій і кабінетів, а не складатися виключ-
но з академіків. Метою тих перетворень 
було введення до керівництва осіб, при-
значених владою, щоб контролювати ака-
демічне середовище. Знов незалежність 
Академії була під загрозою, тим більш 
що через деякий час до статуту вводився 
новий пункт – про надання всім дирек-
торам дослідних інститутів України всіх 
прав дійсних членів, тобто право обрання 
нових членів, президії тощо. Загальні збо-
ри одностайно висловилися проти такого 
проекту, вважаючи, що в такий спосіб фак-
тично призначалися б на академіків і такі 
особи, які часто могли б не відповідати ви-
сокій науковій кваліфікації академіка. “А 
що число дослідних інститутів на Вкраїні, 
себто їх голів, має тенденцію прогресивно 
зростати, то незабаром надійшов би час, 
коли отакі призначені академіки навіть 
перевищували б ординарних академіків 
своєю кількістю”5. Така резолюція, виро-
блена Кримським і Єфремовим, рішуче 
відхилила пропозиції влади. Це означало 
загострення боротьби.

Щоб забезпечити підтримку з боку ко-
лективу, неодмінний секретар і віце-прези-
дент скористалися тим, що НКО відмінив 
на той час переобрання президії, і замість 
того на черговому засіданні загальних збо-
рів поставили на голосування вотум довіри. 
Ось тут яскраво виявилися характери тих 
двох видатних особистостей, які протягом 
майже десятиріччя рятували Академію від 
совітизації. Дипломат Кримський виголо-
сив цілу промову, в якій говорив про себе: 
“Він – переконаний комуніст, і, не вважа-
ючи на все бажання акад. Кримського йти 
соборно з усіма до спільної всім однаково 
дорогої наукової мети, мабуть, у де-кого з 
академіків може виникнути побоювання, 
що думки і настрої акад. А.Ю. Кримського 
могли б часом піти врозріз із думками і на-
строями інших академіків – людей аполі-
тичних або безпартійних. Саме тепер, коли 
відбувається реформа Академії в дусі сові-
тизації, акад. А.Ю. Кримський мусить точ-
но знати, яка частина академіків довіряє 
йому секретарювати під цю відповідальну 
пору й яка частина не довіряє”6. Натомість 
принциповий та прямодушний Єфремов 

на момент голосування просто вийшов із 
зали засідань.

У наступні роки дискусії навколо ста-
туту не вщухали. Тепер влада пропонувала 
злиття двох відділів – історично-філоло-
гічного і соціально-економічного – в один 
соціально-економічний, що значно звузило 
б дослідження в галузі україністики, а та-
кож проблем права, демографії тощо і тим 
послабило б національний вектор ВУАН. 

У травні 1925 р. Академія рішуче від-
мовилась від цього проекту і запропонува-
ла свій, а влітку Упрнаука намагалась про-
вести зміни обманним шляхом без відома 
загальних зборів. До Харкова був направ-
лений варіант статуту, нібито затвердже-
ний загальними зборами, а насправді їм 
невідомий. Невдовзі Єфремову довелося 
відвідувати Харків вже з приводу іншого 
скандалу: йшлося про виділені для ВУАН 
гроші, вже розподілені по відділах, – але 
після візиту секретаря М.С. Грушевського 
Ф. Савченка гроші були передані історич-
ній секції без будь-яких узгоджень.

Фінансові справи були міцним зна-
ряддям у руках урядовців для тиску на 
Академію і дуже болісно відгукувалися в 
академічному житті: грошей завжди було 
замало, хтось обов’язково лишався неза-
доволеним, починалися внутрішні чвари, 
які навмисно роздмухувалися зверхника-
ми, а це руйнувало колектив. Не було по-
рядку і в самому Наркомосі, завдяки чому 
розвивалася система “паломництва”, тоб-
то всякий (чи то керівник, чи то молод-
ший співробітник) їздив особисто до Хар-
кова, добивався свого, а за якийсь час міг 
поїхати туди хтось інший і перевирішити 
справу на свою користь7. Цим користу-
вався М.С. Грушевський, наїздив до Хар-
кова сам або посилав своїх найближчих 
співробітників, і НКО без відома ВУАН 
урізав і передавав у його розпорядження 
великі суми, утворював нові установи, 
перерозподіляв посади і т.ін., що спри-
чиняло колотнечу й незадоволення. Як 
керівнику управи, Єфремову доводилося 
розв’язувати конфлікти, і з його подачі 
було прийнято декілька ухвал, що забо-
роняли будь-кому зі співробітників ВУАН 
їздити до Харкова без дозволу президії, та 
опротестовано скількись ухвал НКО, що 
торкалися вуанівських справ і не були по-
годжені на місці.
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Не менш дійовим інструментом влади 
було кадрове питання. Вище вже йшлося 
про те, що головним критерієм членства 
в Академії з перших днів її існування був 
високий науковий авторитет кандидата. Зі 
свого боку, партійне керівництво було за-
цікавлене у введенні “своїх” людей, щоб 
контролювати колектив зсередини. У цьо-
му відношенні показовою є історія з по-
явою у складі ВУАН кафедри єврейської 
пролетарської культури, яка невдовзі пере-
творилася на інститут.

Ще у 1919 р. в Академії виникла Єв-
рейська історично-археографічна комісія 
(коротко – гебраїстична). Закладена гру-
пою єврейських істориків, вона займала-
ся пошуками та вивченням матеріалів, що 
висвітлювали єврейське питання в Украї-
ні. До середини 20-х рр. нею було зібрано 
велику колекцію стародруків і рукописів 
(нині зберігається у Центральному істо-
ричному архіві м. Києва). В комісії пра-
цювали також гебраїсти – фахівці з Ки-
ївської духовної академії. Але проблеми 
мови – ані івриту, ані їдиш – комісією не 
вивчалися.

У 1926 р. у Наркомосі розглядалась до-
повідна записка, узгоджена Євбюро при 
ЦК КП(б)У, про необхідність організації 
кафедри єврейської пролетарської культу-
ри у складі ВУАН. У ній проголошувалося, 
що “зріст культосвітньої роботи єврей-
ською мовою на Україні... викликає необ-
хідність науково-дослідчої роботи в галу-
зях єврейської літератури, історії взагалі 
та на Вкраїні зокрема”. Незважаючи на 
опір Академії, кафедру силовим рішенням 
було засновано при Академії. В обґрун-
туванні наголошувалося, що вона ство-
рюється для відродження національної 
культури та мови і її завданням стане роз-
робка єврейської граматики, академічно-
го словника, вивчення літератури, історії, 
“особливо витриманого марксистського 
висвітлення як класових взаємовідносин 
внутрі єврейського народу, так і взаємо-
відносин з іншими народами на протязі 
їх історичного розвитку”8. НКО намітив 
і співробітників кафедри: т.в.о. керівника 
призначено Н.І. Штіфа, юриста за фахом; 
на керівника секції історії – А.І. Слуцько-
го, завідуючого педагогічним технікумом, 
який навіть не мав вищої освіти, але був 
членом КП(б)У; керівником секції літера-

тури – Н.Є. Ойслендера – автора кількох 
публікацій популярно-критичного та пу-
бліцистичного змісту; на наукового спів-
робітника рекомендовано Й. Ліберберга, 
політичного діяча, представника Євбюро 
при ЦК КП(б)У, доти військового лектора, 
на час призначення – викладача історії кла-
сової боротьби в Київському інституті на-
родного господарства та активного члена 
науково-дослідної кафедри марксизму-ле-
нінізму. Отже, нова кафедра мала виразне 
політичне забарвлення і мала протистояти 
гебраїстичній комісії і навіть поглинути її. 
До того ж запропонований склад кафедри 
не відповідав академічним вимогам щодо 
наукової кваліфікації. За встановленим по-
рядком науковий доробок кандидатів був 
ретельно проаналізований, і зроблено ви-
сновок, що немає підстав зараховувати їх 
до складу працівників Академії.

В офіційному листі до Упрнауки за під-
писами президента В. Липського, віце-
президента С. Єфремова, неодмінного сек-
ретаря А. Кримського висловлено головне 
кредо ВУАН щодо кадрів: “Академія наук 
визнає величезну вагу дослідчої катедри 
єврейської культури. Але вважає, що люди, 
які працюють на цій катедрі і мають підго-
товлювати майбутніх професорів, повинні 
задовольняти науковим вимогам. Цього 
вимагає і авторитет майбутньої катедри, і 
авторитет Академії... Тому Академія наук 
ще раз прохає Упрнауку уважно розгляну-
ти наукову кваліфікацію намічених керів-
ників згаданої катедри...”9

Незважаючи на всі аргументи, кафедру 
було залишено при Академії, і вона за-
декларувала свою програму: “Єврейські 
робітничі маси повинні набути їх рідною 
єврейською мовою все наукове, що ціка-
вить їх як частину робітничих мас та всьо-
го світу”10. Очевидно, що кафедра ставила 
перед собою суто просвітницькі завдання; 
серйозні сумніви викликала ідея працюва-
ти виключно мовою їдиш, що суперечи-
ло концептуальним засадам Академії, яка 
мала працювати українською мовою. “Які 
б не були праці катедри, вони лишаються 
недоступними неєврейським масам і про-
йдуть поза них...”11 – висловила свою точ-
ку зору ВУАН. Листування з владою було 
важким і тривалим, і весь його тягар несли 
на собі Кримський і Єфремов, а тим часом 
у пресі на них виливалися зливи брудної 
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лайки. Але вони не здавалися і добилися 
того, що кафедра хоча номінально і лиша-
лася у складі Академії і навіть невдовзі 
була перетворена на Інститут єврейської 
пролетарської культури, але підлягала 
безпосередньо Наркомосові. До того ж, 
попри наклепи і політичні звинувачення, 
Академії вдалося видати два томи праць 
Гебраїстичної комісії, які, до речі, не втра-
тили наукового значення до наших часів. 
Це була перемога, але вона була, мабуть, 
останньою.

Труднощі 20-х рр. для Академії не ви-
черпувалися боротьбою з чужорідною 
установою. Головною причиною конфлікту 
з владою стала українізація. Відродження 
національної культури і мови було першо-
черговим завданням Академії. Кримський 
мав свою концепцію української мови, го-
ловні положення якої виробляв разом із 
Б.Д. Грінченком; його однодумцями були 
А.В. Ніковський, С.О. Єфремов, І.І. Огієн-
ко та ін., а непримиренними опонентами – 
М.С. Грушевський, П.А.Тутківський та 
їхнє оточення, зокрема молодь з Інституту 
української наукової мови.

У питаннях мови і правопису на Крим-
ського спеціальною директивою НКО було 
покладено відповідальність за їхню єд-
ність в академічних виданнях; це змушу-
вало його втручатися у видавничі оправи 
окремих авторів, що часто-густо виклика-
ло невдоволення. Конфлікти такого роду 
особливо загострилися, коли на чолі дер-
жавної правописної комісії став Скрипник, 
який з позицій партійного функціонера 
активно втручався у мовознавчі дискусії. 
Суть суперечок окреслив М.З. Левченко: 
“Тим часом у Кримського й Скрипника 
зайшли ще й великі розходження в право-
писній справі. Вже з самого початку, коли 
виникла потреба правописної реформи, 
можна було помітити тенденцію НКО... в 
бік наближення нашої системи правопису 
до галицької традиції. Скрипник, ставши 
на чолі Комісії, ще більше загострив отакий 
напрям. Кримський вже з самого початку 
своєї наукової діяльності був рішучий во-
рог “галицьких тенденцій” як у мові, так і 
в правописі. Він уважав їх за шкідливі не 
стільки для наддніпрянців, ба й для самих 
галичан, убачаючи в тому відрив од живої 
мови й полонізацію... Скрипник виразно 
стояв на позиції поступок галицькій систе-

мі. Цю позицію Голови Комісії Кримський 
вважав за ненаукову і дивився на неї як на 
політичну гру”12. Він вважав, що Скрип-
ник у правописних справах не досить ком-
петентний, що позиція його неправильна 
і що він зловживає своєю владою голови 
комісії; навіть виступив проти ухвал комі-
сії зі статтею в “Записках Історично-філо-
логічного відділу”13. За це Кримський та 
його однодумці звинувачувалися у шові-
нізмі, великодержавництві, русифікатор-
стві. Забігаючи наперед, зазначимо, що ті 
ж самі “русифікаторські” ідеї згодом стали 
підставою для звинувачень у націоналізмі, 
достатньо згадати, що у таємній доповід-
ній А. Хвиля піддавав нищівній критиці 
“запеклих націоналістів” Кримського, Єф-
ремова, Ніковського14.

Боротьба непокірної установи за неза-
лежність і свободу думки не вщухала, хоча 
в академічному середовищі вже не було 
одностайності. У 1928 р. М.С. Грушев-
ський надіслав до НКО т.зв. “осібну дум-
ку”, в якій сповістив, що управа Академії 
наук – “то люди українству неприхильні”, 
натякаючи на Єфремова, Кримського, Ло-
боду. Наслідком стала прискіплива реві-
зія ВУАН спеціальною комісією НКО, що 
зробила негативні висновки, після чого 
була переобрана президія, від керівництва 
усунені Кримський та Єфремов, перегля-
нуто персональний склад і академічного 
звання позбавлені академіки Ф.І. Міщенко 
і К.В. Харлампович, у минулому професо-
ри духовних академій.

В останній раз наукова установа під 
керівництвом тепер вже опальних лідерів 
знайшла в собі мужність стати на захист 
своїх колег. Згадано було старий метод: 
на адресу НКО надіслано листа за підпи-
сами всіх дійсних членів з обґрунтованою 
вимогою повернути академічне звання 
керівнику Візантологічної комісії та істо-
рично-етнологічного відділу Київської фі-
лії ВУНАС Ф.І. Міщенку. Але марно. Часи 
змінилися, і сила була на боці влади.

Країною кружляли чутки про якийсь 
ворожий заколот, центр якого нібито зна-
ходився в Академії, не забарилися і перші 
арешти у справі СВУ. Водночас точилася 
кулуарна колотнеча навколо академіч-
них виборів, що мали відбутися влітку 
1929 р., – перші вибори, що готувалися під 
наглядом партапарату під керівництвом 
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московських зверхників. Вперше на ака-
деміків обиралися партійні функціонери – 
наркоми М.О. Скрипник, В.П. Затонський, 
О.Г. Шліхтер, високопосадовець М.І. Явор-
ський та ін.

Вкрай дезорієнтований колектив, по-
збавлений своїх захисників в особі неод-
мінного секретаря Кримського і віце-пре-
зидента Єфремова, вже не міг чинити опір. 
Зате Л.М. Левицький із задоволенням до-
повідав на засіданні Київського окружко-
му КП(б)У: “Зараз в Академії наук відчу-
ваються настрої більш-менш пригнічені і 
навіть появляється деяка розгубленість. 
Обрання наукових робітників довело нам 
наявно, що зараз до Академії наук можна 
провести без особливих труднощів канди-
датури, які нам потрібні. Ми це викорис-
тали і частину партійних товаришів туди 

всунули і постарались розбити те родинне 
оточення, яке там було”15.

Цю битву не виграв ніхто. Загинув у 
в’язниці С.О. Єфремов, така ж доля чекала 
і на Кримського, фактично у засланні помер 
у Москві М.С. Грушевський, а протягом  
30-х рр. загинули їхні непримиренні опо-
ненти, що дбайливо охороняли країну від 
“класових ворогів”, чиновники від ідеоло-
гії, які так старанно руйнували найвищу на-
укову інституцію, а сама вона із незалежної 
вільнодумної корпорації вчених перетвори-
лася на звичайний виконавчий орган влади, 
у статуті якого з’явився пункт: “Академики 
и весь научный персонал могут быть лише-
ны своего звания и своих прав, если они не 
выполняют своих прямых обязанностей, а 
также если их деятельность сознательно 
направлена во вред Советскому Союзу”16.

1 Кримський А.Ю. Академік Сергій Олександрович Єфремов // Зап. Істор.-філол. відділу 
ВУАН. – 1919. – Кн. 2. – С. 48–49.

2 Лист Л.М. Левитського до Г.Ф. Гринька від 29.12.1921 р. // ЦДА ВОВ України. – Ф. 166. – 
Оп. 2. – Спр. 451. – Арк. 197–198.

3 ЦДА ВОВ України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 451. – Арк. 312 зв.
4 ІР НБУВ. – Ф. 1. – Спр. 26316. – Арк. 6.
5 ІР НБУВ. – Ф. 1. – Спр. 26355. – Арк. 1.
6 ІР НБУВ. – Ф. 1. – Спр. 26323. – Арк. 1.
7 Левченко М.З. . Звинувачення відкидаю // Вісник НАН України, 1996, №3–4. – С. 62.
8 ЦДА ВОВ України. – Ф. 166. – Оп. 4. – Спр. 241. – Арк. 7.
9 Лист ВУАН до Упрнауки від 19.1.1927 р. // ЦДА ВОВ України. – Ф. 166. – Оп. 6. –  

Спр. 5920. – Арк. 149.
10 Там само, арк. 164.
11 ВУАН до Наркома Скрипника 30.ІV.1928. Доповідна записка // ЦДА ВОВ України. –  

Ф. 166. – Оп. 7. – Спр. 697. – Арк. 122–123.
12 Левченко М.З. Звинувачення відкидаю // Вісник НАН України, 1996, № 3–4. – С. 64–65.
13 Кримський А.Ю. Нарис історії українського правопису до 1927 р. // Зап. історично-філоло-

гічного відділу ВУАН. – 1929. – Кн. 26. – С. 175–186.
14 ЦДА ГОУ. – Ф. 1.  – Оп. 6. – Спр. 306. – Арк. 34–35.
15 ЦДА ГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 291. – Арк. 7.
16 ЦДА ВОВ України. – Ф. 166. – Оп. 9. – Спр. 358. – Арк. 3.
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ВИВЧЕННЯ Біблії як літературного 
твору є надзвичайно важливим для 

розуміння не лише художнього аспекту 
священного тексту, а й для розуміння його 
теології та філософії. У стародавніх літе-
ратурах народів Близького Сходу формі 
художнього твору надавалося надзвичайно 
велике значення, літературна структура, 
архітектоніка твору служила засобом ви-
раження ідеї в значно більшій мірі, ніж це 
було відомо в античній чи більш пізній єв-
ропейській літературах. Як зазначає Меїр 
Вайс, «метод аналізу форм є головним, 
якщо не єдиним, об’ктивним методом ви-
рішення проблем біблеїстики, до того ж не 
тільки її історичних та літературних про-
блем, а й текстологічних, герменевтичних 
та теологічних» [Вайс 2001, 69, 274]. 

Більш рельєфно роль літературних 
форм відображається у процесі їхньої 
трансформації в стародавніх перекладах. 
Особливо це стосується таргумів – пе-
рекладів Біблії на арамейську мову, що 
були створені в період між І ст. до н.е та 
V ст. н.е. Арамейська мова є близькою за 
лексикою, морфологією та синтаксисом 
до давньоєврейської і належить до сім’ї 
семітських мов. Але найбільший інтерес 
для нас ці переклади становлять тому, що 
більшість із них (крім таргуму Онкелоса) є 
унікальними зразками риторичної інтер-
претації біблійного тексту. Вони створю-
валися для дублювання читання Святого 
Письма мовою оригіналу під час літургії, 
перекладаючи й одночасно роз’яснюючи 
священний текст для слухачів. Для нас є 
надзвичайно цікавим вивчення процесу 
трансформації літературних форм у цих 
перекладах-парафразах. 

Таргуми виявляють стійку тенденцію 
збереження поетичних засобів оригіналь-
ного давньоєврейського твору. Оскільки 
історія створення має надзвичайно склад-
ну архітектоніку, в якій гармонійно поєд-
нуються оповідний стиль та поезія, автори 

таргумів намагалися зберегти первинне 
звучання цього уривка Книги Буття. Рит-
міко-ситаксичні та структурні особливості 
давньоєврейського вірша залишаються при 
цьому майже без змін. Навіть такі багаті 
на глоси, агадичні вставки та доповнення 
таргуми, як Неофіті І та Псевдо-Йонатан, 
додають до оригінального тексту лише 
короткі пояснення. Значних змін зазна-
ють лише прозаїчні уривки з динамічним 
сюжетом. У таких уривках стародавні пе-
рекладачі не вбачали необхідності ретель-
ного збереження архітектоніки оригіналу, 
оскільки основне емоційне та смислове 
навантаження лягало на динаміку сюжету, 
тому розширення сюжетної схеми, допо-
внення її потрібними (з погляду перекла-
дача) деталями не перешкоджало цій меті. 

Тема ж нашої статті – огляд процесу 
трансформації літературних засобів однієї 
з найвідоміших історій Біблії – створення 
світу (Бут. 1:1-2:3). Розповідь про шість 
днів творення, незважаючи на невеликий 
обсяг, має дуже складну та насичену літе-
ратурними засобами структуру.

Вісім творчих дій: анафора, епіфо-
ра та рефрен. Аналіз структури історії 
створення світу (Бут. 1:1-2:3) за змістом 
кожного з днів створення виявляє чітку 
хіастичну структуру. Головний акцент в 
архітектоніці цієї оповіді – показати пере-
тин вертикалі та горизонталі, небесного і 
земного в процесі створення світу. Більш 
прискіпливий погляд на текст цього опо-
відання з Книги Буття дозволяє нам виділи 
8 творчих діянь Творця, що здійснюються 
протягом 6 днів створення. Розповідь про 
кожну з цих дій починається однією і тією 
ж фразою (“І сказав Елогім...”) і завер-
шується однаково (“І стало так”), а також 
включає в себе рефрен (“І побачив Елогім, 
що добре”). 

Конструкцію “І сказав Елогім... І ста-
ло так” можна розглядати як особливий 
вид анафори та епіфори, що використову-

Д.В. Цолін

БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ 
СТВОРЕННЯ СВІТУ (БУТ. 1:1–2:3): 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ 
ЗАСОБІВ У ТАРГУМАХ
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ються паралельно. Такий спосіб вживан-
ня єдиного початку і єдиної кінцівки для 
описання кожного з восьми божествен-
них творчих актів є унікальним і свідчить 
про складність архітектоніки оповідання 
та вишуканість поетичного смаку автора. 
Єдинопочаток кожного рядка був харак-
терною рисою стародавньої семітської по-
езії, зокрема єгипетської, що розвивалася 
в одному ключі з давньоєврейською. Так, 
наприклад, у відомій ліричній поемі “Су-
перечка розчарованого зі своїм духом”, 
що була створена в епоху Середнього Цар-
ства, кожна строфа в кожній із чотирьох 
“скарг” починається однаково. В першій 
“скарзі” анафора виглядає так: “Бачиш, 
ім’я моє ненависне і огидне...” Анафора 
другої “скарги” виглядає як риторичне за-
питання: “Кому мені відкритись сьогод-
ні?” У третій кожна строфа відкривається 
формулою, що передує порівнянню: “Мені 
смерть уявляється нині...”, а в четвертій – 
підрядним реченням: “Воістину, хто пере-
йде в потойбічне царство...”1

Немає сумніву в тому, що анафори в по-
етичних традиціях народів Близького Схо-
ду виконували емфатичні функції, і більше 
того, цілком можливо, що їхнє викорис-
тання було пов’язано з наспівами як спо-
собом озвучення стародавніх поем2. Проте 
виникає запитання: чи може анафора при-
ховувати в собі більш глибокий смисл, ніж 
ритмічна емфаза? Чи можемо ми знайти 
приклади в стародавній близькосхідній лі-
тературі, коли анафора, епіфора чи рефрен 
вжаваються з деяким сакральним натяком, 
що вказує на більш глибокий зміст? У дав-
ньоєгипетській Книзі Мертвих ми маємо 
приклад такого сакрального вживання 
анафори. У “Початку книги хвалінь Ра в 
царстві померлих” наводиться 75 гімнів 
сонячному божеству, що починаються сло-
вами: «Слава тобі, Ра, високий образ». При 
цьому сказано, що 75 образів Ра, які вво-
дяться в гімні анафорою, відповідають 75 
“печерам” потойбічного світу, що повинні 
відкрити покійному фараонові свої входи 
(одному з ХІХ або ХХ династій) [Тураев 
1920, 148–149]. 

Безсумнівно, що цей факт не дає нам 
підстав для того, щоб бачити натяк на са-
кральний смисл у кожному випадку вико-
ристання анафор, тим більше зміст і ха-
рактер досліджуваного нами тексту Книги 

Буття та уривок з єгипетської культової 
поезії зовсім несумісні. Ми маємо лише 
літературний факт, що дає нам можливість 
припускати думку про можливість вико-
ристання біблійних анафор для вираження 
особливої, сокровенної ідеї. 

Цілком можливо, що розглянута нами 
раніше конструкція (“І сказав Елогім... І 
стало так”) демонструє співвідношення 
слова і матеріального світу. Використо-
вуючи її в ролі анафори, автор мав на меті 
емфатично виділити ідею божественного 
Слова як початку, джерела і мети існуван-
ня Всесвіту. Створений світ сам по собі є 
результатом. Вираження ідеї, що вміщена 
в Слові. Тільки завдяки Слову первісний 
хаос було перетворено в гармонію світобу-
дови. Тому вживання в давньоєврейському 
тексті дієслів rma/’āmār та hyh/hāyāh для 
позначення дії та її результату виглядає тут 
як дуже виразний засіб, що дозволяє най-
більш рельєфно продемонструвати зв’язок 
між божественним Словом та буттям світу. 
А рефрен, імовірно, повинен показати, що 
кожна з цих дій досконала сама по собі і є 
частиною гармонії Всесвіту. 

Анафора: «І сказав Елогім: нехай буде 
світло».

Епіфора: «І стало світло…» (3 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай буде 
фірманент…»

Епіфора: «І стало так» (6, 7 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай збе-
руться води…»

Епіфора: «І стало так» (9 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай ви-
ростить земля…»

Епіфора: «І стало так» (11 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай з’яв-
ляться світила…»

Епіфора: «І стало так» (14, 15 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай ство-
рять води…»

Епіфора: відсутня (20 в.).

Анафора: «І сказав Елогім: нехай ви-
ростить земля…»

Епіфора: «І стало так» (24 в.).
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Біблійна історія створення світу (Бут. 1:1–2:3)

Анафора: «І сказав Елогім: створімо 
людину…»

Анафора внутрішня3: «І сказав їм Ело-
гім: плодіться і розмножуйтеся…»

Анафора внутрішня: «І сказав Елогім: 
ось Я дав вам…» 

Епіфора: «І стало так» (26, 30 в.). 

До того ж використана тут форма юси-
ва після слів “І сказав Елогім...” також 
утворена від дієслова hyh/hāyāh (“бути”) і 
має форму yhy/yəhî  – “Нехай буде” [Waltke 
& O’Connor 1990, 568]. Розташування ді-
єслова “бути” у формі юсива після дієс-
лова rma/’āmār (“говорити”) у формі “вав 
+ імперфект” (rmayw/wa-yyo’mer) створює 
додатковий поетичний ефект зіставлення 
Слова і буття. 

Слід відзначити також, що використані 
нами терміни “анафора” та “епіфора” вжи-
ваються тут не в тому строгому значенні, 
яке закріпилося за ними в античній поезії. 
Як відомо, метрика античної поезії ґрунту-
ється на квантитативній системі побудови 
вірша і музичному наголосі. Квантитатив-
ний принцип означає чергування довгих та 
коротких голосних у складах, а сама сила-
бічна поезія – наявність певної кількості 
складів у стопі і ритму4. Анафора та епіфо-
ра в античній поезії були тісно пов’язані з 
таким типом віршування, що не мав нічого 
спільного з біблійною поезією. Однак тер-
міни “анафора” та “епіфора” вживаються 
в сучасному літературознавстві і поза кон-
текстом античної поезії, просто як позна-
чення стилістичних фігур, що означають 
єдиний початок або кінець уривка в поезії 
(в тому числі силабо-тонічній і тонічній) 
або прозі [Лесин, Пулинець 1971, 24, 134]. 
В такому ж загальному значенні будемо 
вживати їх і ми. 

Як бачимо, в цьому біблійному уривку 
кореляція анафори та епіфори асиметрич-
на, чого не можна сказати про античну і 
більш пізню європейську поезію. Асиме-
трія виявляється перш за все у різних роз-
мірах поетичних пасажів, що обрамлені 
розглянутими нами формулами анафори та 
епіфори (“І сказав Елогім... І стало так”). 
Наприклад, перший уривок вміщується у 
межах одного вірша (за масоретським по-
ділом), що складається з двох коротких 
речень-піввіршів (1:3). Другий уривок 

вміщує три речення у двох віршах (1:6-7), 
а останній, восьмий, складається з п’яти 
віршів, обрамлених анафорою “І сказав 
Елогім” та епіфорою “І стало так”. До того 
ж в останньому уривку ми виявляємо дві 
внутрішні анафори (див. вище). 

Асиметрія виявляється також і в струк-
турі розповіді про кожний день створення. 
В усіх творчих діях, крім створення люди-
ни, спочатку іде короткий виклад самої суті 
того, що відбувається, а потім – детальний 
опис творчого процесу. Наприклад, опис 
першого дня створення починається з дуже 
лаконічного повідомлення, обрамленого 
формулою анафори-епіфори, що розгляда-
ється нами: “І сказав Елогім: нехай стане 
світло. І стало світло”. Потім іде деталізова-
ний опис цього процесу: “І побачив Елогім 
світло, що добре [воно], зробив межу Ело-
гім між світлом та темрявою. І назвав Ело-
гім світло днем, а тьму ніччю. І був вечір, і 
був ранок: день перший”5. Така структура 
оповідання повторюється 7 разів, описуючи 
процес створення світу, а 8-й епізод ство-
рення, що розповідає про появу людини, 
побудований зовсім за іншою схемою. Спо-
чатку подамо нижче загальну схему розпо-
віді про сім творчих дій Бога. 

Коротке повідомлення про суть того, 
що відбувається. 

Вводиться анафорою “І сказав Ело-
гім...”.

І завершується епіфорою “І стало так”.

Детальний опис, або доповнення до 
оповідання, що починається словами: 

«І побачив Елогім…»
«І назвав Елогім…»
«І створив Елогім…»
«І поставив Елогім…» або 
«І виростила земля…»

Таку структуру можна вважати емфа-
тичною, оскільки на самому початку автор 
прагне підкреслити основне: джерело тво-
ріння – в божественному Слові, в ньому 
початок буття. І лише потім він розповідає 
про деякі деталі самого процесу. Безсум-
нівно, ці деталі також образні, але це пи-
тання буде розглянуте нами пізніше. Тепер 
же нам дуже важливо відзначити, що за 
такою схемою представлені описи лише 
7 творчих дій, а 8-ма побудована інакше. 



Східний світ №1 2007 83

Д.В. Цолін

Останнє також починається словами «І 
сказав Елогім…», однак далі іде розповідь 
про процес створення в деталях і лише по-
тім епіфора «І стало так». Вона завершує 
не коротке оповідання напочатку, а всю 
розповідь про створення людини. 

Анафора: «І сказав Елогім: створімо 
людину…»

Задум: «…за образом нашим і за подо-
бою нашою…»

 «… і нехай володіють вони…»
Дії: «І створив Елогім…»
 «І благословив їх Елогім…»
Проголошення задуму: «І сказав їм 

Елогім…»
Епіфора: «І стало так». 

Структурне виділення історії створення 
людини пов’язане з біблійною концепцією 
світобудови, що неодноразово підкреслю-
ється в Старому Заповіті. Згідно з цією 
концепцією, створення світу неодмінно 
передує появі людини, оскільки світ ство-
рюється Богом для людини. Людині, як 
“образу та подобі” Творця, підкорений 
весь світ, над яким їй належить “волода-
рювати”, “панувати” (hdr/rādāh). Сфери 
цього панування визначаються за прин-
ципом тричастинної структури світобудо-
ви: море – небо – земля, що виражається в 
об’єктах влади: «над рибами морськими, і 
над птахами небесними, і над усякою тва-
риною, що плазує по землі» (Бут. 1:28). 

Таким же чином представляє структуру 
Всесвіту й автор 8-го псалма6: «Та небагато 
принизив його [Адама, людину] перед ан-
гелами: славою та честю коронував його, 
щоб бути йому володарем над чинами рук 
Твоїх. Все підкорив під ноги його: дріб-
ну худобу і всіх волів, а також весь сонм 
польових [звірів], птахів небесних та риб 
морських, все, що ходить шляхами моря” 
(Пс. 8:6-9). Як бачимо, в цьому тексті лю-
дина також зображується як володар всіх 
трьох сфер світобудови: землі, неба і моря. 
Той же самий принцип спостерігається і в 
іншому уривку, що говорить про “родовід 
неба і землі” (#rahw ~ymvh twdlwt/tôldôth ha-
ššāmayim wə-hā’āretz). Лише в загальних 
рисах згадується створений Богом світ, 
більша ж частина уривка присвячена де-
тальному опису створення людини і посе-
лення її в Едемі (Бут. 2:4-24). 

В таргумах спостерігається тенденція 
до збереження єдиного початку і єдиної 
кінцівки, хоча вони і видозмінюються, до-
повнюючись невеликими риторичними 
вставками. В таргумі Онкелоса анафора 
та епіфора давньоєврейського оригіналу 
передаються шляхом механічного кальку-
вання:

 масоретський текст таргум Онкелоса
«І сказав Елогім…» ~yhla rmayw/wa-yy-

o’mer ‘ělohîm 
yh rmaw/wa-‘ǎmar hāy [ha-yhwh]
«І стало так» !k-yhyw/wa-yəhî khēn  

!k hwhw/wə-hǎwāh khēn 

Таргум Неофіті І дещо змінює формулу 
анафори: yyyd armm rmaw/ w-‘mr mmr’ d-yyy – 
«І сказало Слово Ягве…» Причина, з якої 
було вставлено словосполучення «Слово 
Ягве» замість слова «Бог» (Елогім), була 
вказана в попередніх наших дослідженнях: 
прагнення уникнути асоціацій із політеїс-
тичними віруваннями, адже форма множи-
ни давньоєврейського слова Елогім у пере-
кладі на арамейську мову могла мати тіль-
ке таке значення. Таргум Псевдо-Йонатан 
тут значно ближчий до давньоєврейського 
оригіналу, ніж Неофіті: ~yqla rmaw/wə-‘āmar 
‘ěloqîm – «І сказав Елокім…», до того ж 
тут стоїть слово ~yqla/‘ěloqîm – літургіч-
ний варіант слова ~yhla/‘ělohîm [Chester 
1986, 328]. А Фрагментарний таргум (Єру-
шалмі II–III) передає її, подібно Неофіті, 
використовуючи термін «Слово» (Мемра): 
yhd hyrmym rmaw/ wə-‘āmar mēymrayāh də-
hayā – «І сказало Слово Ягве…»

Хоча слід зауважити, що заміна сло-
ва Елогім терміном Мемра не завжди по-
слідовна. В таргумі Неофіті I, наприклад, 
розповідь про створення небесних сві-
тил розпочинається словами yyy rmaw/w-’mr 
yyy – «І сказав Ягве…» (14 в.), а в епізоді 
створення морських мешканців – yyy arbw/
w-br’ yyy – «І створив Ягве…» (21 в.). Не 
використовується слово Мемра і в опо-
віді про створення людини: yyy rmaw/w-’mr 
yyy – «І сказав Ягве…» (26 в.). Зіставля-
ючи цей факт зі складною літературною 
структурою історії створення світу, ми не 
можемо побачити якоїсь системності або 
осмисленого почергового вживання імені 
Бога Ягве (ייי) замість узагальненого тер-
міна Мемра (armm). 
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При всьому цьому літературна структу-
ра, що включає вказані вище анафори та 
епіфори, залишається незмінною, оскіль-
ки ключове слово тут rma/’mr – «сказав». 
Епіфора також зберігається, хоча в ній 
з’являються деякі глоси (крім таргуму Он-
келоса). Фрагментарний таргум (Єрушал-
мі II–III) передає її так:

hyrmym tryzgb7 !ndk hwhw/w-hwh k-dnn b-gzy-
rth mymryh

І було за визначенням Слова (Мемра).

Така кінцівка, що підкреслює факт здій-
снення кожної творчої дії «згідно з наказом 
Слова (Мемра)», зустрічається і в таргумі 
Неофіті I, а в таргумі Псевдо-Йонатана І 
(Єрушалмі I) вона більш близька до тексту 
оригіналу, ніж в інших таргумах: !k hwhw/w-
hwh khn – «І стало так». У будь-якому ви-
падку ключове дієслово hwh/hwh (“бути”) 
присутнє в усіх варіантах перекладів, що 
дозволяє говорити про збереження літера-
турного прийому. 

В контексті оповідання про створення 
світу структурне виділення восьмої твор-
чої дії Бога виглядає як частина загально-
го структурного літературного засобу. На-
ведена вище схема показує, що вживання 
анафори та епіфори на початку всього 
оповідання (а не короткої преамбули, як 
у попередніх 7 діяннях) підкреслює ідею 
досконалості і завершеності творчої діяль-
ності Бога. Фраза «І сказав Елогім…» (~yh-
la rmayw/wa-yyo’mer ‘ělohîm) повторюється 
тут тричі, причому два рази вона адресо-
вана самому створінню – людині (Бут. 1:26, 
27, 28). В розповіді про попередні творчі 
діяння Бога нічого подібного не спостері-
гається: Всевишній говорить тільки один 
раз і жодного разу при цьому не звертаєть-
ся безпосередньо до Свого творіння (зем-
лі, води, небесних світил, звірів, птахів та 
ін.). Епіфора «І стало так» (!k-yhyw/wa-yəhî 
khēn) підкреслює ідею завершеності. 

Таргум Онкелоса послідовно калькує 
вказані анафори та епіфори давньоєврей-
ського оригіналу в усіх текстах історії 
створення світу (Бут. 1:3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 
20, 24, 26, 30). Однак виникає питання: чи 
можна розглядати калькування як процес 
трансформації літературних форм? Адже 
калькування саме по собі не є свідченням 

художнього осмислення всіх тонкощів 
архітектоніки та літературних прийомів. 
Воно свідчить швидше про механічний 
підхід до перекладу, ніж про естетично 
осмислений. Калькування – найбільш про-
стий та логічний метод перекладу, тому 
його наявність ще не є свідченням транс-
формації жанрових та стилістичних осо-
бливостей тексту оригіналу8. 

Слід зазначити, що епізод створення лю-
дини містить деякі невеликі модифікації лі-
тературної структури оригіналу. Так, у сце-
ні благословення створеної Богом людини 
паралелізм наративних формул переростає 
в паралельний вірш у таргумі Неофіті І: 

yyyd9 hyrqya !whty $rbw 
w-brkh ythwn ‘yqryh d-yyy
yyyd hrmm !whyl rmaw
w-‘mr l-yhwn mmrh d-yyy

І благословила їх слава Ягве.
І сказало їм Слово Ягве…

Перед нами звичайний зразок синте-
тичного паралелізму, побудованого на 
основі біблійного тексту: «І благословив 
їх Елогім, і сказав їм Елогім…» Вживан-
ня в ролі синонімів термінів «слава Ягве» 
та «Слово Ягве» підсилює структуру па-
ралельного вірша. Паралельність думки 
в тексті оригіналу створюється за допо-
могою дієслів одного семантичного ряду: 
«благословив» ($ r b/bārakh) і «сказав» (r m -
a/’āmār), якими починається типова для 
Старого Заповіту наративна конструкція 
речення. Однак суб’єкт дії названий од-
ним і тим же словом  – Елогім, а не си-
нонімом чи словом одного семантичного 
ряду. 

У вказаному ж таргумі суб’єкт вираже-
но двома синонімічними словосполучен-
нями, що мають в кожному випадку осо-
бливий відтінок: «слава Ягве» (yyyd hyrqya 
/’yqryh d-yyy) та «Слово Ягве» (yyyd hrmm/ 
mmrh d-yyy). Можна припустити, що “сла-
ва Ягве” осмислено пов’язана з дієсловом 
“благословляти”, оскільки воно означає 
присутність слави Творця, Його сили і 
могутності; а “Слово Ягве” ідеально під-
ходить до значення дієслова “говорити”. 
Таким чином, таргум Неофіті І підсилює 
паралелізм, ніяк не порушуючи літератур-
ної структури оригіналу. 
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Крім розглянутих вище анафор та епі-
фор, в уривку Бут. 1:1-2:3 зустрічається 
декілька заключних формул, котрі за-
вершують розповіді про творчі дії та дні 
створення, що дуже нагадують за формою 
рефрени: «І побачив Елогім, що добре…», 
«І був вечір, і був ранок, день перший…», 
а також кінцівка всього уривка, що роз-
повідає про 7-й день. Як відомо, головне 
завдання рефрену – підкреслити якусь 
важливу думку. Оскільки в короткому, але 
надзвичайно насиченому емфатичними за-
собами оповіданні про створення присутні 
декілька формул, що підкреслюють певні 
ідеї, нам залишається з’ясувати, яке місце 
посідають рефрени у загальній структурі 
уривка. Спочатку розглянемо закономір-
ність використання рефрену «І побачив 
Елогім…» в історії створення. Задля зруч-
ності нижче подамо окрему схему вико-
ристання рефрену, що не включає розгля-
нуті нами анафори та епіфори. 

1-й день. Створення світла.
 Рефрен: “І побачив Елогім світло, що 

добре” (bwj-yk rwah-ta ~yhla aryw/wa-yyarə’ 
‘ělohîm ‘eth hā-‘ôr kî tôb)» (4 в.).

 Подальша дія: «І розділив Елогім між 
світлом та темрявою» (ст. 4).

2-й день. Створення неба.
 Рефрен відсутній.
3-й день. Створення морів та суші.
 Рефрен: «І побачив Елогім, що добре» 

(bwj-yk ~yhla aryw/ wa-yyarə’ ‘ělohîm kî tôb) 
(10 в.).

 Створення рослинності.
 Рефрен: «І побачив Елогім, що добре» 

(12 в.).
4-й день. Поява небесних світил.
 Рефрен: «І побачив Елогім, що добре» 

(18 в.).
5-й день. Створення водних мешканців 

і птахів.
 Рефрен: «І побачив Елогім, що добре» 

(21 в.).
 Подальша дія: «І благословив їх Ело-

гім» (22 в.).
6-й день. Поява «звірів земних».
 Рефрен: «І побачив Елогім, що добре» 

(25 в.).
 Створення людини.
 Рефрен: “І побачив Елогім все, що Він 

створив, і ось дуже добре все” 
 (dam bwj hnhw/wə-hinneh tôb mə’od)» (31 в.).

7-й день. Підсумок всього. Благосло-
вення і освячення сьомого дня

 Рефрен відсутній (2:1-3).

Як бачимо, рефрен відсутній у 2-й та  
7-й дні, в розповіді про 3-й і 6-й дні він по-
вторюється двічі, а в 1-й і 5-й дні рефрен 
супроводжується ще невеликим повідо-
мленням про подальші дії Творця – від-
окремлення світла від темряви і благосло-
вення творіння. До того ж у 6-й день реф-
рен представлений у більш експресивній 
формі: “дуже добре”, що пов’язано з під-
сумком творчих діянь Бога. 

Безсумнівно, що смисл цього рефрену 
полягає в оцінці творчих діянь Всевиш-
нього, в тому, щоб показати досконалість 
кожної творчої дії. Якща анафора та епіфо-
ра демонструють ідею взаємозв’язку Сло-
ва та буття, то рефрен “І побачив Елогім, 
що добре” повинен показати красу і до-
сконалість кожного прояву божественної 
сутності, Його Слова у творчих діях. Далі 
ми зможемо побачити в протиставленні 
концепції діяльності людини, що втратила 
первинну чистоту (Бут. 3:1-24; 4:1-16 та 
ін.). Діяння божественного Слова доско-
налі – така думка виражена розглянутим 
нами літературним засобом. Ця ідея харак-
терна для всієї філософії Старого Заповіту, 
і особливо яскраво вона виражена в Книзі 
Екклезіаста: “Все створив Він прекрасним 
(hpy/yāpheh) в свій час і вклав вічність10 в 
серце їх [синів людських], хоча людина не 
може збагнути справ, які Елогім чинить, 
від початку до кінця” (Еккл. 3:11). А та-
кож: «Пізнав я, що всі діяння Елогіма про-
буватимуть вічно: до того нічого додати і 
від того нічого відняти, – Елогім робить 
так, щоб [люди] мали страх перед облич-
чям Його» (Еккл. 3:14). 

Відсутність рефрену в розповіді про 
2-й день створення може бути пояснена 
тим, що тут продовжується оповідання 
про створення небес, розпочате в 1-му 
дні. Фактично відбувається лише впо-
рядкування раніше створеного. В 7-й 
же день процес створення припиняється 
взагалі, і до того ж сам факт освячення 
і благословення цього дня є вираженням 
тієї ж ідеї – “Все дуже добре”. Як 2-й 
день був продовженням діянь 1-го дня, 
так і 7-й день – підсумком всього твор-
чого процесу. 
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Наявність подальшої дії (після рефре-
ну) в 1-й та в 5-й позначає особливі творчі 
акти: створення світла (ключовий момент 
у картині біблійного креаціонізму) та жит-
тя (тваринний світ, що називається «душа 
жива» – hyx vpn/nephesh chayyāh11). Світло 
і життя в біблійному світогляді виступа-
ють як основні атрибути божественних 
творчих дій, що вказують, з одного боку, 
на добру сутність буття, створеного Богом, 
а з іншого – на таємницю життя, якою на-
повнений ввесь світ, але яка залишається 
такою загадковою для людини12. 

Цей рефрен таргум Онкелоса також пе-
редає шляхом механічного калькування:

bj yra arwhn ty yh azxw/wə-chǎzā’ hay yāth 
nəhôrā’ ‘ǎrēy tāb

І побачив Ягве світло, що добре [воно].

bj yra yh azxw/ wə-chǎzā’ hay ‘ǎrēy tab
І побачив Ягве, що добре.

Таргум Неофіті I дещо змінює зміст 
рефрену, що, імовірно, було пов’язано з 
риторичною інтерпретацією: вислів «І по-
бачив Елогім…» звучить занадто антропо-
морфно, адже Той, Хто знає від початку, 
що буде вкінці, Хто володіє абсолютним 
знанням, хіба може Він емпіричним шля-
хом оцінювати Своє творіння? Тому пере-
кладач обрав нейтральну формулу, котра 
допомагає читачеві зрозуміти, що творіння 
було представлене Богу для оцінки: 

 bj ~wra arwhn ty yyy ~dq ylgw
w-gly qdm yyy hth nhwr’ ‘rwm tb
І з’явлене було світло перед Ягве, що 

добре воно.

Формула yyy ~dq ylgw/ w-gly qdm yyy – «І 
з’явлене було перед Ягве…» в усіх випад-
ках використовується як заміна давньоєв-
рейського ~yhla aryw/wa-yyarə’ ‘ělohîm – «І 
побачив Елогім…» Таку ж формулу в ролі 
заміни використовує і таргум Псевдо-Йо-
натан (Єрушалмі І). Слід зауважити, що 
ми не можемо помітити істотного впливу 
таких формул на літературну структуру 
тексту оригіналу. 

Те ж саме можна сказати і про інший 
рефрен, що завершує кожен із 6 днів тво-
рення: «І був вечір, і був ранок: день пер-
ший (другий і т.д.)». Таргум Онкелоса 

калькує його, таргум Неофіті I і Фрагмен-
тарний (Єрушалмі II-III)13 використовує 
пояснювальну вставку:

 yyamdq ~wy tyvarb db[ rpc hwhw vmr hwhw
w-hwh rmš w-hwh tzphr sdr ‘bd br’šyth 

ywm qdm’yy
І був вечір, і був ранок, порядок днів 

творення напочатку: день перший.
 
Вислів “порядок днів творення напочат-

ку”, очевидно, має риторичний характер і 
також суттєво не впливає на архітектоні-
ку оповідання і структуру цього рефрену. 
Навпаки, його повторення в кожному ви-
падку свідчить про прагнення перекладача 
до збереження однотипності структури 
рефрену. Це ще одне підтвердження на-
явності загальної тенденції до збереження 
літературних форм оригіналу, тенденції, 
що характеризує комбінацію поезії та ри-
торики в таргумах: глоси та вставки пояс-
нювального характеру не повинні порушу-
вати складної архітектоніки оригінального 
твору. 

***
Підводячи підсумок нашого досліджен-

ня літературних форм історії створення 
світу (Бут. 1:1-2:3) та їхньої трансформації 
в таргумах, ми можемо зробити висновок 
про роль структури і форми у вираженні 
ідей, в їхньому художньому викладенні. 
Уривок, що розглядався нами, має надзви-
чайно складну архітектоніку і дуже наси-
чений літературними прийомами, незважа-
ючи на малий обсяг. Відворюючи загальні 
тенденції в трансформації літературних 
форм в арамейських перекладах Старо-
го Заповіту, ми можемо зробити висновок 
про те значення, яке надавали стародавні 
перекладачі-коментатори збереженню цих 
форм. Далеко не всі уривки П’ятикнижжя 
Мойсеєвого та Пророків так ретельно обе-
рігались таргумістами від агадичних вста-
вок, широких риторичних коментарів, як 
це спостерігається в поезії та епічно-по-
етичних текстах. 

Предметом нашого дослідження (не 
відображеним у цій статті) є також аналіз 
трансформації прозових уривків Старого 
Заповіту. Їхнє вивчення показує, що автори 
таргумів не прагнули до ретельного збере-
ження прозових уривків, їхньої літературної 
структури. Динамічний сюжет був об’єк-
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том риторичної інтерпретації священних 
текстів, у той час як творці таргумів обері-
гали поезію від подібних змін. Так, історія 
жертвоприношення Ісака (Бут. 22:1-19), що 
розглядається нами як парадигма у дослі-
дженні, виявляє велику кількість агадичних 
історій, що додаються до біблійної оповіді, 
дещо змінюючи її архітектоніку. Хоча вони 
не змінюють основної ідеї та лейтмотиву 
оповідання, але вказують на її переосмис-
лення. Поезія ж та епічно-поетичні тек-
сти залишаються майже незмінними. 

Саме факт риторичної інтерпрета-
ції дозволяє нам зробити висновок про 
ту роль, яка відводилась літературним 
формам у давнину. По суті, ми зустріча-

ємось із фактом поєднання двох риторич-
них традицій: традиції часів створення 
П’ятикнижжя (воно створювалося для 
літургічного вживання) і традиції епохи 
на межі пізньої Античності та раннього 
Середньовіччя. Ми можемо припусти-
тися думки, що складна побудова історії 
створення світу була обумовлена тим, що 
вона була призначена для читання вголос 
і повинна була досягнути в такий спосіб 
своєї аудиторії. Отже, повтори, хіастичні 
схеми, паралелізми, анафори, епіфори, 
рефрени – все це повинно було пройти 
крізь сприймання слухача, тому автори 
таргумів намагалися передати їх близько 
до оригіналу. 

1 Лирика Древнего Египта. Пер. А. Ахматовой и В. Потаповой. Под ред. И. Кацнельсона. 
Москва, 1965. – С. 4, 77–83. 

2 Подібним чином використовується анафора і в шумерській літературі, що дозволяє розгля-
дати її як рефрен, що наспівувався на початку кожної строфи.

Що це сталось з моєю дочкою?
Що це сталось з царицею?
Що це сталось з Інанною?
Інколи улюблений зворот вживається через рядок і чергується з іншим зворотом. Див. Лите-

ратура Древнего Востока. Под ред. Н.И. Конрада. Москва, 1971. – С. 56.
3 Термін “внутрішня анафора” тут використовується як робочий і означає в даному випадку 

додаткову анафору всередині невеликого уривка, який уже обрамлений анафорою та епіфорою. 
4 Див. розділ «Метрика» в книзі: Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова. Київ, 1997. – 

С. 530–543.
5 Тут використовується словосполучення dxa ~wy/yôm ‘echād, що звучить у перекладі І. Огієнка 

«день перший». Цікаво, що тут використовується саме слово dxa /‘echād («один»), а не !wvyr/rîšôn 
(«перший»). Однак таке вживання слова dxa/‘echād не є незвичним для П’ятикнижжя Мойсеєво-
го (див. Лев. 23:24 та 23:35, де обидва терміни використовуються як синоніми). В таргумах воно 
звичайно позначається як yamdq ~wy/ywm qdmy (Фрагментарний, або Єрушалмі II–III), dx amwy/yômā’ 
chād (Онкелос), yyamdq ~wy/ywm qdmyy (Неофiтi I). 

6 У цій статті ми даємо подвійну нумерацію псалмів: згідно з масоретським текстом та за 
Септуагінтою. Згаданий нами 8-й псалом має той же номер у Септуагінті.

7 У деяких рукописах – !nydk. Див. критичний апарат у згаданому вже виданні Hyynrtyx, wyptwvw 
yrawlaqys lv qyrpsh dxsm tybb, !ylrb. rgrwbznyg hvm ynmm hrwtl ymlvwry ~wgrt 

8 Для підтвердження цієї тези ми можемо навести порівняння розглянутих нами анафор та 
епіфор у Септуагінті та Вільгаті. Грецький переклад Сімдесяти калькує їх: «І сказав Бог…» (και 
ειπεν ό θεος), «І стало так» (και εγενετο ουτως). Вульгата також, передаючи смисл анафор та епі-
фор, дотримується принципу буквального перекладу, хоча з невеликими відхиленнями суто гра-
матичного плану. Тут використовуються фрази Dixit Deus або dixitque Deus – «І сказав Бог …» та 
Et factum est ita або factumque est ita – «І стало так». Посилання на стародавні джерела ми робимо 
без ретельного огляду їхнього текстового апарату, оскільки це не входить в мету нашого дослі-
дження. Цитати за виданнями: Septuaginta. Ed. Alfred Rahlfs. Stuttgart, Germany, 1979 і Vulgata. 
Ed. Robert Weber. Stuttgart, Germany, 1994. 

9 У деяких рукописах – yyyd hrmm. Див. Alejandro Diez Macho. Neophyti 1. Targum Palestinense 
MS de la Biblioteca Vaticana. Tomo I, Traductiones: Castellana, Francesa (R. Le Deaut) y Inglesa 
(Martin McNamara y Michael Maher). Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid – Ba-
rcelona, 1968. P. 7. 
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10 Тут вжито слово ~l[/’olam, яке можна перекласти і як “вічність”, і як “всесвіт”. 
11 Цей термін не застосовується до створеної в 3-й день рослинності (Бут.1:11-13).
12 Життя і світло  – невід’ємний атрибут культу ізраїльського Святилища. Постійно палаю-

че світло семи лампад менори (світильника), вогонь на вівтарі кадіння та на жертовнику ціло-
палення – все це підкреслювало ідею присутності божественного світла з громадою заповіту 
(Вих. 27:20-21; 30:1-10; Лев. 1-3). А закони ритуальної чистоти мали на меті показати, що все, 
що стосується смерті, не може знаходитись у присутності Творця. Дотик до трупа, хворобли-
ві виділення з тіла (як правило, пов’язані з відмираючими клітинами організму), смертоносна 
проказа – все це вважалося несумісним зі славою Бога Ізраїлевого (Лев. 13, 14, 15). Про закони 
чистоти в рабинській літературі та її зв’язок із концепцією життя див. коментар Раші на трактат 
Талмуду Песахім 14б, 17a; а також Мішна Келім 1:1–4; Тогар. 1:5. А також Wright, D.P. 1985. 
Purification from Corpse-Contamination in Numbers XXXI 19–24. VT 35: 213–223. Тут же, в 
розповіді про створення світу, світло і життя поєднані хіастичним паралелізмом та особливою 
формою рефрену.

13 Фрагментарний (Єрушалмі II–III) використовує ідентичне Неофіті І формулювання: yamdq 
~wy tyvarb dbw[ rds/sdr ‘bd br’šhth ywm qdm’y. Псевдо-Йонатан (Єрушалмі І) просто калькує давньо-
єврейський текст, без такої вставки. 
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ВОЛОДИМИР Степанович зосередив 
увагу на всесвітній хроніці сирійсько-

візантійського літописця другої полови-
ни VI ст. Іоанна Малали, мешканця міста 
Антіохії. У творі І. Малали В.С. Іконников 
виявив грубі помилки у датах та у висвіт-
ленні історичних подій, а також вигадки та 
казкові елементи. Описав вчений у своїй 
книзі всесвітню хроніку Костянтина Ма-
нассії, датовану другою половиною ХІІ ст. 
Цей твір та деякі інші візантійські хроніки 
В.С. Іконников згадав і в “Исследовании о 
главных направлениях в науке русской ис-
тории в связи с ходом образованности”. На 
основі дослідження загальних літописів та 
місцевих хронік у докторській дисертації 
він зробив застереження, що “...полити-
ческие обстоятельства южной России... 
помешали утвердиться здесь принципам 
византийской политики, которая полного 
развития достигла в Московском государ-
стве” [Иконников 1869, 58]. Володимир 
Степанович підкреслював, що “византий-
ская образованность” не набула повсюд-
ного характеру й надовго не усталилася в 
“юго-западной части России” – внаслідок 
інших соціально-політичних умов розви-
тку цього краю та потужного поступу са-
мобутніх культурних традицій.

Ця теза до певної міри збігається з дум-
кою професора А.В. Прахова, який дійшов 
подібного висновку в галузі мистецтво-
знавства і стверджував, що монументаль-
ний і станковий живопис Київської Русі, 
котрий перебував у ХI ст. під помітним 
візантійським впливом, незабаром почав 
відходити від старих церковних догма-
тичних канонічних схем та зображуваль-
них прийомів і інтенсивно збагачуватися 
реалістичними національними рисами. 
А.В. Прахов доводив, що Київській Русі, 
“...принявшей христианство, семена ви-
зантийской образованности и византий-
ское искусство в самом конце Х века, до-
статочно было одного только века, чтобы 
не только овладеть совершенным для тех 
времен византийским художеством, но и 

сделать уже шаг вперед!” [Открытие фре-
сок... 1883, 13].

Адріан Вікторович Прахов (1846–1916) 
з дитячих років мріяв стати художником, 
але невиліковна хвороба очей завадила 
цьому, тому він почав спеціалізуватися 
в галузі мистецтвознавства. Після закін-
чення в 1868 році історико-філологічного 
факультету Петербурзького університету 
зі ступенем кандидата А.В. Прахов впро-
довж року виконував обов’язки хранителя 
університетського музею образотворчих 
мистецтв і старожитностей, а потім по-
їхав у наукове відрядження за кордон і в 
Німеччині, Англії, Австрії, Італії, Франції 
вивчав шедеври світового мистецтва, захо-
пився колекціонуванням.

У 1873 році Адріан Вікторович по-
вернувся до Росії, захистив магістерську 
дисертацію і був призначений доцентом 
кафедри історії і теорії мистецтв Петер-
бурзького університету. В 1875–1887 рр. 
він викладав також і в Імператорській 
академії мистецтв, досліджував пам’ятни-
ки матеріальної культури Стародавнього 
Сходу. В 1880 році А.В. Прахов захистив 
докторську дисертацію “Зодчество Древ-
него Египта”, в якій обґрунтував такі ви-
сновки: прообразом усіх єгипетських буді-
вель історичних часів була палатка; форми 
кочової палатки були в основі оздоблення 
як дерев’яних будівель, так і кам’яниць; з 
давніх-давен єгиптяни ховали мумії в до-
мовинах, схожих на справжні будинки; 
гробниці Стародавнього Царства IV–XII 
династій наслідували форми єгипетського 
житла; архітектура Стародавнього Царства 
і кам’яниці пізніших часів повторювали 
форми, котрі виникли ще під час зведен-
ня палаткових і дерев’яних будівель; храм 
Едфу можна вважати типовим єгипетським 
храмом. Вчений докладно охарактеризував 
типовий єгипетський храм, а також храми 
перистильні та печерні [Прахов 1880].

На початку 80-х років ХІХ ст. А.В. Пра-
хов зацікавився давньоруським монумен-
тальним живописом. Усе літо 1880 року 

Т.О. Щербань

СХОДОЗНАВСТВО У КИЇВСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА: 1834–1918

(Закінчення, початок у №№3 та 4, 2007 р.)
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він провів у Києві, досліджуючи внутріш-
нє оздоблення соборів і церков. Повер-
нувшись до Петербурга, вчений порушив 
питання про доцільність відкриття і дослі-
дження унікальних фресок Києво-Кири-
лівської церкви. Наприкінці березня 1881 
року цар дозволив проведення реставра-
ційних та науково-дослідних робіт у Ки-
рилівській церкві і наказав виділити для 
цього необхідне фінансування.

У вакаційний період того ж року 
А.В. Прахов розпочав розчищення, копі-
ювання і вивчення фресок Києво-Кири-
лівської церкви. Через два роки у звіті про 
проведену роботу Адріан Вікторович за-
значив: “Задача, которую я поставил себе 
с самого начала, была троякая. Во-первых, 
мне представлялось необходимым всесто-
ронне исследовать архитектурную сторону, 
определить части древние и новейшие; во-
вторых, открыть и скопировать как фрески 
ХІІ века, так и все позднейшие наслоения 
живописи, если бы они оказались… На-
конец, третья задача была эпиграфичес-
кая: собрать все надписи, как начертанные 
кистью в объяснение изображений, так и 
все случайные речения, нацарапанные во 
многих местах церкви, так как они могли 
дать небезынтересный материал как для 
истории памятника, так и для истории 
языка” [Открытие фресок... 1883, 5]. Про-
вівши ретельне дослідження кирилівських 
фресок і порівнявши їх з іншими відоми-
ми тоді фресками ХІІ ст., вчений дійшов 
висновку, що “...кроме решительного пре-
восходства в художественном отношении, 
Кирилловские выгодно отличаются еще 
и тем, что только среди них мы встреча-
емся с картинами бытовыми” [Открытие 
фресок... 1883, 12]. Він переконався в іс-
нуванні в ХІІ ст. оригінального руського 
малярства, яке розвивалося спершу під ві-
зантійським впливом, а потім почало ство-
рювати власні художні і технічні засоби: “В 
ХІІ веке мы имели уже нашу собственную 
русскую художественную школу, которая 
вносила те или другие русские черты в ви-
зантийские образцы. … В живописи ХІІ 
века стиль, прежде условный и несколь-
ко деревянный, уступает место большей 
естественности, большей свободе. … Век 
ХІ был для нас веком учения, век ХІІ – на-
чалом самостоятельной художественной 
деятельности, да, самостоятельной, так 

как русский ученик византийского учите-
ля уже начал наблюдать действительность 
и вносить свои наблюдения в искусство” 
[Открытие фресок... 1883, 13].

Поряд з роботою в Києво-Кирилівській 
церкві А.В. Прахов вивчав оздоблення 
інших київських храмів. У 1882 році він 
видав друком “Каталог выставки копий с 
памятников искусства в Киеве Х, ХІ, ХІІ 
веков, исполненных А.В. Праховым, в те-
чение 1880, 1881 и 1882 гг.”, в якому не 
лише навів перелік знятих ним копій, а й 
подав стислу історію таких храмів: Деся-
тинної церкви Х ст., збудованої св. Володи-
миром, Києво-Софійського кафедрального 
собору ХІ ст., закладеного князем Яросла-
вом, Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря ХІІ ст., зведеного Великим кня-
зем Святополком Михайлом Ізяславичем, 
Києво-Кирилівського монастиря ХІІ ст., 
спорудженого Великим князем Всеволо-
дом ІІ Ольговичем та його дружиною Ма-
рією Мстиславівною. Крім того, “Каталог” 
А. Прахова містив ще й цікавий історичний 
нарис, присвячений святому Кирилу, яко-
му пощастило в 412 році стати архієписко-
пом Олександрійським. Автор охарактери-
зував пастирську діяльність архієпископа 
та його богословські твори, розповів про 
боротьбу св. Кирила з єретиками, зокрема 
з архієпископом Константинопольським 
Несторієм, котрий закликав паству назива-
ти Пресвяту Діву Марію не Богородицею, 
а Христородицею. А.В. Прахов зазначив, 
що ця боротьба вищих церковних ієрархів 
“...стала вселенской, и некоторые из право-
славных иноков просили императора Фео-
досия созвать Вселенский собор для окон-
чания споров” [Каталог выставки… 1882, 
32]. Адріан Вікторович виклав подальший 
перебіг подій до того часу, доки протисто-
яння двох відомих архієпископів не закін-
чилося перемогою св. Кирила, зазначив-
ши, що імператор Феодосій врешті-решт 
визнав правоту Кирила Олександрійського 
і в 436 році наказав знищити всі твори Не-
сторія.

Після завершення робіт у київських 
храмах А.В. Прахов вирушив у експеди-
цію на Волинь для виявлення і досліджен-
ня найцінніших зразків монументального 
та станкового живопису. Вчений оглянув 
багато храмів, зробив копії найцікавіших 
фресок, мозаїк, ікон, іншого церковного 
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оздоблення. Зібрані А.В. Праховим мате-
ріали було покладено в основу великого 
двотомного фотоальбому, репрезентовано-
го на ХІІ археологічному з’їзді.

В 1884 році А.В. Прахова було обрано 
професором Петербурзького університету, 
проте вченого, як і раніше, приваблював 
Київ [Прахов 2004]. У 1885 році під його 
орудою розпочалося внутрішнє оздоблення 
новозбудованого Володимирського собору 
в Києві. Для з’ясування деяких складних 
питань, пов’язаних з цією справою, Адрі-
ан Вікторович зробив дві поїздки в країни 
Сходу. За його ініціативою для розпису 
Володимирського собору було запрошено 
Віктора Васнєцова, Павла та Олександра 
Свєдомських, Михайла Нестерова, Ми-
хайла Врубеля.

В 1887 році А.В. Прахова за власним ба-
жанням було переведено до Університету 
Св. Володимира, в якому він очолив кафе-
дру історії образотворчих мистецтв. Під час 
перебування в Києві Адріан Вікторович за-
хопився вивченням спадщини Т.Г. Шевчен-
ка, зачитувався його віршами, досліджував 
малярську творчість, видав змістовну кни-
гу “К рисункам Т.Г. Шевченко”. Водночас 
А.В. Прахов продовжував керувати робота-
ми у Володимирському соборі, відвідував 
різні міста і села України для огляду старо-
давніх храмів, у деяких з них запроваджував 
реставраційні та науково-дослідні роботи, у 
Чернігові, зокрема, організував споруджен-
ня за власним малюнком коштовної раки 
для мощей св. Феодосія Углицького.

В 1896 році внутрішнє оздоблення Во-
лодимирського собору було завершено, 
тому наступного року А.В. Прахов повер-
нувся на свою колишню кафедру в Петер-
бурзькому університеті; в 1904–1907 рр. 
був редактором журналу “Художествен-
ные сокровища России”.

Ставлення сучасних фахівців до діяль-
ності А.В. Прахова в Україні не є одно-
значним. Світлана Гаврилюк, наприклад, 
у розвідці “Волинські пам’ятники в діяль-
ності Адріана Прахова” (2000) звинувати-
ла професора у привласненні коштовного 
церковного начиння, стародруків та інших 
речей з українських храмів для поповне-
ння своєї надзвичайно багатої колекції. 
Інші науковці (М. Шудря, Ю. Кузьменко) 
спростовують такі закиди і стверджують, 
що Адріан Прахов “...не крадій, а дослід-

ник, не гендляр, а мистецтвознавець. На-
уковець з великої літери, відданий Україні 
й Києву” [Шудря 2002, 55]. Зараз важко 
з’ясувати це непросте питання, але під 
сумнів не підпадає плідність педагогіч-
ної, науково-теоретичної та практичної ді-
яльності Адріана Вікторовича Прахова в 
Україні, його вагомий внесок у справу від-
творення, збереження і вивчення пам’яток 
давньоруського мистецтва.

Оскільки в історії Візантії церкві на-
лежало провідне місце і вона відігравала 
велику роль у політичному, соціально-
економічному, культурному житті імперії, 
а також чинила вплив на інші держави, зо-
крема на Росію, доречно буде згадати про 
діяльність П.О. Терновського на ниві цер-
ковної історії.

Пилип Олексійович Терновський 
(1838–1884) у 1858 році закінчив Москов-
ську духовну семінарію, а в 1862 році – 
Московську духовну академію. Після за-
хисту магістерської дисертації “О Стефане 
Яворском” впродовж року викладав викри-
вальне богослов’я як бакалавр Київської 
духовної академії, а потім очолив кафедру 
російської цивільної історії. Упродовж 
1863–1873 рр. П.О. Терновський викла-
дав також російську історію в Київському 
єпархіальному жіночому училищі. В 1869 
році він розпочав педагогічну діяльність у 
Київському університеті як приват-доцент, 
з 1872 року – доцент кафедри церковної іс-
торії. Після захисту докторської дисертації 
в 1877 році П.О. Терновського було обра-
но екстраординарним професором Універ-
ситету Св. Володимира, але затверджено 
у цьому званні не було через скорочення 
університетського кошторису [Биографи-
ческий словарь… 1884, 640–644].

Пилип Олексійович Терновський по-
глиблено вивчав історію візантійської і 
російської церков, досліджував вплив 
Візантії на російську православну церк-
ву, опублікував такі розвідки: “Русская 
проповедь по византийским образцам” 
(1869), “Греко-восточная церковь в пери-
од Вселенских соборов” (1879–1884) та 
інші. У докторській дисертації “Изучение 
византийской истории и ее тенденциоз-
ное приложение в древней Руси” (1876) 
Пилип Олексійович назвав історичний 
період від падіння Візантійської імперії 
і аж до Петровських реформ “...эпохой 
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тенденциозного приложения и руководя-
щего значения византийской истории по 
отношению к русской жизни. Впослед-
ствии взгляд на Византию и ее историю 
существенно изменился. Петр Великий и 
его верный публицист Феофан Прокопо-
вич хотя также обращали внимание на ви-
зантийскую историю, но видели в ней не 
образец для подражания, а роковой пример 
тех условий жизни, которые ведут государ-
ство к погибели и которых нужно всячески 
избегать” [Терновский 1874, 23]. П.О. Тер-
новський розглянув численні історичні 
твори візантійських авторів, які вивчалися 
на Московщині, навів багато прикладів, 
коли російські церковні і державні діячі за-
для обґрунтування своїх вчинків і рішень 
зверталися до візантійської історії. Він за-
значив, що на західноукраїнських землях 
візантійська історія згадувалася під час 
полеміки між католицькою і православною 
церквами в питаннях щодо верховенства 
Папи Римського і введення Брестської Унії 
1596 р. Пилип Олексійович підтвердив ви-
сновок В.С. Іконникова стосовно того, що 
“...период византийского влияния на Руси 
закончился временами царей московских. 
При Петре І вместо Москвы, второй Ви-
зантии и третьего Рима, возникла новая 
столица – Петербург, проводник западно-
европейского влияния” [Терновский 1876, 
280]. П.О. Терновський зауважив, що від-
тоді візантійська історія перестала цікави-
ти росіян і лише останнім часом почало 
відновлюватися її наукове вивчення.

П.О. Терновський – автор багатьох ін-
ших досліджень з різних питань церковної 
історії. В 1885 році, уже після його смерті, 
у Києві вийшла його “Русская и иностран-
ная библиография по истории византий-
ской церкви IV–IX вв.”.

Помітний внесок у формування на-
укових підвалин візантинознавства зробив 
професор Ю.А. Кулаковський.

Юліан Андрійович Кулаковський 
(1855–1919) після закінчення в 1876 році 
Московського університету зі ступенем 
кандидата по відділу класичної філології 
був призначений старшим туторським по-
мічником в Ліцеї цісаревича Миколая. В 
цьому навчальному закладі він протягом 
року викладав латину, а у січні 1878 року 
виїхав у наукове відрядження за кордон: 
підвищував свою кваліфікацію у великих 

центрах історично-філологічної науки Бер-
ліна, Бонна, Тюбінгена. Повернувшись 
до Києва, Ю.А. Кулаковський у 1881 році 
обійняв посаду приват-доцента Київсько-
го університету. Після захисту в 1883 році 
магістерської дисертації “Коллегии в древ-
нем Риме”, присвяченої всебічному до-
слідженню колегій як певних державних, 
громадських, релігійних інститутів Старо-
давнього Риму, Ю.А. Кулаковський став 
доцентом кафедри римської словесності, 
в 1886 році його було затверджено у зван-
ні екстраординарного професора. В 1888 
році він захистив докторську дисертацію 
“К вопросу о начале Рима”, в якій розгля-
нув процес поступового формування рим-
ської общини за царської доби, розповів 
про забудову Палатина, оцінив внесок у 
етногенез стародавніх римлян, зроблений 
різними племенами і т.ін. Того ж року вче-
ного було затверджено ординарним профе-
сором Київського університету  по кафедрі 
класичної філології [Матвеева 2002].

Отже, сформувавшись як класичний  
філолог і історик, Ю.А. Кулаковський із 
другої половини 80-х років заглибився в 
історію Риму, а надалі від студій над цар-
ською добою римської історії перейшов до 
вивчення історії Візантії.

Перші публікації Юліана Андрійовича 
в галузі візантинознавства торкалися епі-
графіки. У статтях “К объяснению надписи 
с именем императора Юстиниана, найден-
ной на Таманском полуострове” (1895), “К 
истории Боспора Киммерийского в конце 
VI в. (По поводу изъяснения надписи Ев-
патерия)” (1896) та інших вчений визначив 
приблизний вік матеріальних пам’ятників, 
прокоментував зміст написів, відтворив 
перебіг історичних подій, пов’язаних з 
ними. Професор Ю.А. Кулаковський ґрун-
товно вивчав пам’ятки писемності. У стат-
ті “К истории Готской епархии (в Крыму) 
в VIII веке” (1898) він розглянув важливий 
документ, вилучений із зібрання рукописів 
Паризької бібліотеки і вперше опублікова-
ний Де-Боором у 1891 році. Цей документ 
мав важливе значення для опрацювання 
багатьох географічних та історичних про-
блем візантинознавства. Крім того, вче-
ний вивчав історіографію Візантії, і задля 
встановлення наукової істини він наводив 
твердження різних авторів і порівнював 
їхні висновки з даними першоджерел.
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В 1906–1908 рр. Ю.А. Кулаковський 
зробив переклад російською мовою вели-
кого твору Амміана Марцелліна “Res Gest-
ae” (“Діяння”, “Історія”). Цей твір складав-
ся з 31 книги, проте збереглося лише 18 із 
них, котрі охоплювали період 353–378 рр. 
і містили виклад подій, свідком яких був 
сам автор або хтось із його сучасників, 
тобто надзвичайно цінний матеріал для 
дослідження питань, пов’язаних зі спадко-
ємністю між Римом і Візантією.

Низку наукових праць Юліана Кулаков-
ського присвячено дослідженню пам’яток 
з історії військової справи Візантії: “Ново-
изданный византийский трактат по воен-
ному делу” (1900), “Византийский лагерь 
конца Х века” (1903), “Друнг и друнгарий” 
(1902), “Маврикий. Тактика и стратегия” 
(1903), “К вопросу о фемах Византийской 
империи” (1904). Праці Ю.А. Кулаковсько-
го з військових питань ввели до наукового 
обігу нові першоджерела, які свідчили про 
високий рівень військового мистецтва у 
Візантійській імперії.

На історико-філологічному факульте-
ті Київського університету колеги добре 
знали про наукові уподобання професора 
Ю.А. Кулаковського, тому під час обмірко-
вування питань, пов’язаних із розширен-
ням навчальних програм, запропонували 
йому читання курсу з історії Візантійської 
імперії. Не без певних вагань Юліан Ан-
дрійович погодився на цю пропозицію. 
Оскільки спеціальних підручників з такої 
важливої теми на той час не було, а приму-
сити студентів вишукувати потрібний для 
занять матеріал у численних публікаціях 
було важко, Юліан Андрійович підготував 
якісні конспекти своїх лекцій, прочита-
них у 1906–1907 навчальному році. Потім 
Ю.А. Кулаковський почав суттєво допо-
внювати конспекти новим матеріалом та 
доопрацьовувати їх, аби опублікувати як 
підручник, і в процесі роботи книга посту-
пово набула форми ґрунтовної монографії 
[Матвеева 2002].

В 1910 році Ю. Кулаковський першим 
у Російській імперії розпочав публікацію 
великої узагальнюючої “Истории Визан-
тии”. Праця залишилася незавершеною, 
оскільки Юліан Андрійович встиг видати 
друком лише перші три томи цієї моно-
графії, що охоплювали відповідно 395–
518 рр., 518–602 рр. і 602–717 рр. Моно-

графію написано простою і зрозумілою 
мовою, вона має описово-літописний ха-
рактер і побудована за історично-хроно-
логічним принципом, тобто історія Візан-
тійської імперії послідовно висвітлюєть-
ся за періодами правління імператорів у 
контексті тогочасної політичної ситуації. 
Основні суспільні і політичні інститути 
Візантії автор вважав спадкоємцями рим-
ських порядків і установ. Він зосередив 
увагу переважно на адміністративно-по-
літичній історії імперії, відтворивши її 
на основі використання великої кількості 
першоджерел. Монографія Ю. Кулаков-
ського мала й певні недоліки. Наприклад, 
автор присвятив замало уваги внутріш-
ній, соціально-економічній історії Візан-
тії, недооцінив вплив слов’ян на суспіль-
ний устрій держави, надто захоплювався 
реконструкцією церковних справ, не ар-
гументував початок відліку візантійської 
історії як такої і т.ін. Разом з тим праця 
Ю. Кулаковського, як перший в росій-
ській науковій літературі досвід створен-
ня узагальнюючого дослідження з історії 
Візантії, мала велике значення, оскільки 
висвітлювала до того невідомі сторінки 
всесвітньої історії, підвищувала інтерес 
спеціалістів до візантинознавства, визна-
чала основні напрями його подальшого 
розвитку.

Вихованець історико-філологічного 
факультету Петербурзького університе-
ту (1876), магістр слов’янської філології 
(1881) Тимофій Дмитрович Флоринський 
(1884–1919) у 1882 році став наступником 
видатного вченого-славіста О.О. Котля-
ревського (1837–1881) на кафедрі слов’я-
нознавства Університету Св. Володимира 
в Києві. Після захисту докторської дисер-
тації Т.Д. Флоринського в 1884 році було 
обрано екстраординарним, а в 1888 році – 
ординарним професором Київського уні-
верситету, протягом 1890–1905 рр. він був 
деканом історико-філологічного факульте-
ту, в 1898 році став членом-кореспонден-
том Петербурзької академії наук.

Висококваліфікований славіст і візан-
тиніст Т.Д. Флоринський мав вкрай украї-
нофобні погляди. Як переконаного монар-
хіста і запеклого великодержавного шові-
ніста Тимофія Дмитровича Флоринського 
було розстріляно органами ВЧК в 1919 
році [Щербань 2004].
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Т.Д. Флоринський – автор ґрунтовних 
наукових праць з питань візантійсько-
слов’янських відносин. Візантійсько-
слов’янські студії професора Т.Д. Фло-
ринського відкривалися двотомною мо-
нографією “Южные славяне и Византия 
во второй четверти XIV века” (1882, ма-
гіст. дис.), присвяченою з’ясуванню при-
чин безпорадності Візантійської імперії і 
країн Балканського півострова перед ту-
рецькою навалою.

На основі дослідження переважно полі-
тичної і військової історії Візантії вчений 
у першому томі своєї праці вбачав осно-
вну причину падіння імперії в тому, що  
“...судьба послала ей сразу несколько вра-
гов. ...Когда с одной стороны Византии 
угрожало поглощение Сербским царством, 
а с другой – стояли более опасные для ее 
центра – Латины и Турки... когда, словом, 
воевать со всеми было невозможно и при-
ходилось между врагами искать союзни-
ков, византийские правители предпочли 
Османов” [Флоринский 1882, 137].

У другому томі Т.Д. Флоринський роз-
глянув політичну історію Сербії в XIV ст., 
діяльність Стефана Душана, спрямовану 
на загарбання Візантійської імперії для 
заснування Сербсько-Грецької держави, 
пояснив, чому цар не впорався з цим за-
вданням. Другою причиною утвердження 
турків на Балканах Тимофій Дмитрович 
вважав роз’єднаність греко-слов’янсько-
го світу, короткозору й необачну політику 
правителів слов’янських країн [Флорин-
ский 1882].

У великій статті “Политическая и куль-
турная борьба на Греческом Востоке в пер-
вой половине XIV века” (1883) Т.Д. Фло-
ринський назвав і третю причину тріум-
фального просування турків до Європи – 
брак єдності серед латинян (під якими він 
розумів майже усі провідні країни Заходу), 
котрим взаємні чвари через користолюб-
ство завадили створити потужну антиту-
рецьку коаліцію [Флоринский 1883].

Центральне місце у науковій спадщи-
ні Т.Д. Флоринського посідає монографія 
“Памятники законодательной деятельнос-
ти Душана, царя сербов и греков” (1887–
1888, докт. дис.). У першій главі Тимофій 
Дмитрович проаналізував хрисовули, про-
стагми і повелі, видані монастирям, церк-
вам, властелям, містам, і довів, що Ст. Ду-

шан мало переймався справою об’єднання 
усіх регіонів свого величезного царства, на 
підкорених візантійських землях зберігав 
“...прежний порядок вещей, старался во 
всем подражать византийским императо-
рам и усиленно заботился о приобретении 
расположения влиятельных элементов на-
селения” [Флоринский 1887, 145].

Другу главу було присвячено дослі-
дженню “Законника Ст. Душана” – серб-
ської пам’ятки середини XIV ст., що міс-
тила норми церковного, адміністративно-
го, цивільного, кримінального, частково 
процесуального права, статті, які визна-
чали станові відносини, регламентували 
торговельні відносини, стосувалися галузі 
екології тощо. Оригінал пам’ятки не збе-
рігся, тому вчені вивчали її за рукописами, 
зробленими переписувачами у різні часи. 
Автор розглянув усі відомі тоді списки 
“Законника”, порівняв їх між собою, уточ-
нив хронологію, встановив співвідношен-
ня рукописів, розробив їхню наукову кла-
сифікацію, прокоментував зміст статей.

Вчений дійшов висновку, що цар на-
магався впорядкувати внутрішнє життя 
в державі, але обмежувався півзаходами 
і часто-густо впроваджував порядки, що 
завдавали шкоди народу та державі: по-
збавив народ участі в законотворчості, по-
турав зміцненню місцевих правителів, пе-
ретворив вільних селян на прикріплених 
до землі меропхів, узаконив рабство і т.ін. 
Разом з тим Ст. Душан призначив суворі 
покарання за кримінальні злочини, гаран-
тував суддям незалежність від можновлад-
ців, підтримував ремісництво, стимулював 
торгівлю, опікувався розвитком освіти.

У третій главі Т.Д. Флоринський, на 
основі ретельного порівняння візантій-
ських і сербських юридичних пам’яток, 
довів, що основними складовими серб-
ського законодавства в середині XIV ст. 
були: “Законник Ст. Душана”, який містив 
як норми звичаєвого сербського права, 
так і накази правителів, що не втратили 
чинності; перероблені візантійські збір-
ки – скорочена “Синтагма М. Властаря” 
та “Закон царя Юстініана” у сербському 
перекладі; “Правила Іоанна Постника”. А 
суть запровадженої з ініціативи Стефана 
Душана реформи полягала не стільки в 
розробці й затвердженні нового кодексу, 
скільки в ухваленні нової слов’янської ко-
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дифікації вже фактично діючих на теренах 
Сербії законів [Флоринський 1888].

Концепцію Т.Д. Флоринського у науко-
вих колах зустріли неоднозначно. В 1890 
році зробив спробу спростувати його ви-
сновки професор Варшавського універси-
тету Федір Федорович Зігель (1845–1921). 
Під час дослідження пам’яток він виявив 
суперечності між скороченою “Синтагмою 
М. Властаря”, “Законником Ст. Душана” 
та “Законом царя Юстініана”, за наявності 
яких, на його думку, не могло і мови йти 
про те, щоб усі вони становили єдину за-
конодавчу пам’ятку [Рецензия профессора 
Варшавского университета Ф.Ф. Зигеля… 
1890].

До точки зору професора Ф.Ф. Зігеля в 
1898 році приєднався сербський вчений, 
професор Стоян Новакович (1842–1915), 
який у монографії “Законик Стефана Ду-
шана, цара српског 1349 и 1354 г.” ствер-
джував, що згадані Т.Д. Флоринським ві-
зантійські збірки не мали жодного відно-
шення до сербського кодексу, а виникли 
іншим шляхом і з іншою метою. Стоян 
Новакович вважав абсолютно нереальним 
узаконення соборами 1349-го або 1354 
років візантійських збірок – наприклад, 
“Синтагми М. Властаря”, оскільки вона 
містила низку таких самих законів, як і 
надзвичайно популярна тоді у Сербії “Фо-
тієва Кормча”, що мала значення чинного 
права [Новакович 1898].

На захист наукової концепції Т.Д. Фло-
ринського в 1900 році став відомий чеський 
історик професор Костянтин Їречек (1854–
1919). У праці “Das Gesetzbuch des serbi-
schen Caren Stephan Dušan” він указав на 
наявність у “Законнику Ст. Душана” вели-
ких прогалин (зокрема брак багатьох норм 
цивільного права), для заповнення яких, 
на його думку, і призначалися перероблені 
переклади юридичних збірок візантійсько-
го походження [Jireček 1990]. Наукові дис-
кусії з цих питань тривали і надалі, аж доки 
на початку 60-х років ХХ ст. у радянській 
історіографії остаточно не перемогла кон-
цепція Т.Д. Флоринського щодо особли-
востей формування чинного законодавства 
середньовічної Сербії [Очерки истории... 
1960, 498]. Сербські вчені у ґрунтовному 
виданні “Законик цара Стефана Душана” 
(кн. 1 – 1975; кн. 2 – 1981; кн. 3 – 1997) 
також визнали правоту Т.Д. Флоринського 

[Законик цара Стефана Душана 1997]. Від-
тоді його висновки стали хрестоматійними 
та увійшли до усіх відповідних наукових і 
науково-довідкових видань.

У Київському університеті не існувало 
спеціальної сходознавчої кафедри, тому 
розвиток орієнталістики відбувався пере-
важно на кафедрах історії, філософії, по-
рівняльного мовознавства, слов’янознав-
ства. Перші ректори університету хоч і ці-
кавилися історією Сходу, проте не встигли 
розгорнути широкомасштабних сходознав-
чих студій. Професор М.О. Максимович 
залишив багату наукову спадщину, в якій 
відтворено, зокрема, взаємини між україн-
цями і татарами, турками, висвітлено деякі 
історичні сюжети, пов’язані зі Сходом.

Професор В.Ф. Цих намагався визначи-
ти місце Сходу в історичній науці, створи-
ти нову схему викладення всесвітньої іс-
торії, пропонував відмовитися від європо-
центристського ставлення до історичного 
процесу і відокремити історію Азії та 
Африки в самостійну галузь всесвітньої 
історії.

Вивчення історії Стародавнього Схо-
ду на кафедрі всесвітньої історії обме-
жувалося лише освітніми завданнями – 
читанням лекцій і публікацією навчальної 
літератури. Завдяки роботі професійного 
сходознавця О.М. Грена на кафедрі набуло 
розвитку кавказознавство. О.М. Грен не 
лише читав київським студентам курси з 
історії Грузії і Вірменії, а й видав друком 
низку змістовних наукових праць з історії, 
фольклористики, історії літератур народів 
Кавказу. Після залишення ним у 1903 році 
Університету Св. Володимира згадані кур-
си перестали викладатися на кафедрі все-
світньої історії.

Велика заслуга у запровадженні в Уні-
верситеті Св. Володимира вивчення філо-
софії народів Сходу належала професору 
О.М. Новицькому, якому пощастило до 
певної міри реалізувати настанови ректора 
університету В.Ф. Циха стосовно філосо-
фії. Орест Маркович Новицький у ґрун-
товних наукових працях визнав помилко-
вим ставлення фахівців до країн Сходу як 
до відсталих цивілізацій і довів, що почат-
ки філософії виникли в Індії і Китаї, а вже 
потім набули розвитку в Західній Європі. 
На жаль, плідну роботу О.М. Новицького 
в Київському університеті було перервано 



Східний світ №1 200796

Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (продовження)

в 1850 році вимушеною відставкою про-
фесора через закриття кафедри.

Нового імпульсу в розвитку історії фі-
лософії надав у 1876 році О.О. Козлов – 
ревний прихильник прогресивних ідей 
свого попередника. Професор О.О. Козлов 
опублікував “Курс истории философии”, 
який мав велике наукове значення в яко-
му він творчо розвинув теорію О.М. Но-
вицького і в систематизованому вигляді 
висвітлив поступ філософської думки в 
Стародавньому Китаї та Індії. Після від-
ставки О.О. Козлова в 1887 році курс ста-
родавньої східної філософії не входив до 
навчальних планів університету.

Помітний внесок у розвиток сходо-
знавства зробила кафедра порівняльно-
го мовознавства і санскриту, яку очолю-
вав видатний вчений і педагог професор 
Ф.І. Кнауер. За його керівництва індіа-
ністика посіла чільне місце в діяльності 
кафедри. Блискучий знавець східних мов 
і літератур Ф.І. Кнауер видав друком чис-
ленні підручники і ґрунтовні наукові пра-
ці, став засновником авторитетної школи 
індологів-філологів, під впливом якої фор-
мувалися погляди його наступника на по-
саді завідувача кафедри М.Я. Калиновича. 
Професор М.Я. Калинович опублікував 
невелику кількість розвідок з індології, 
але вони мали неабияку наукову цінність 
і через багато років перевидавалися в 
числі найкращих праць зі староіндійської 
літератури.

Б.Г. Курц ще за студентських років у 
Київському університеті захопився сино-
логією, пізніше він став одним із найквалі-
фікованіших українських китаєзнавців.

Помітних успіхів досягли київські про-
фесори й у візантинознавстві. В.С. Іконни-
ков, Т.Д. Флоринський і П.О. Терновський 
опрацьовували проблеми візантійсько-

слов’янських зв’язків і обґрунтували ви-
сновок про запозичення візантійського 
права слов’янськими країнами, яке мало 
вплив на їхні суспільні відносини, куль-
турні традиції, церковні канони тощо. 
Ю.А. Кулаковський першим й Російській 
імперії розпочав публікацію великої уза-
гальнюючої “Истории Византии”.

Спеціаліст у галузі мистецтвознавства 
професор А.В. Прахов вивчав стародавній 
український монументальний і станковий 
живопис, який сформувався під візантій-
ським впливом, але незабаром почав ре-
презентувати власну самобутню школу 
малярства. Вчений зробив вагомий вне-
сок у справу реставрації та наукового до-
слідження багатьох українських храмів, 
очолював роботи з внутрішнього оздоб-
лення новозбудованого Володимирського 
собору.

Отже, на відміну від Петербурзького, 
Московського, Казанського університетів, 
де сходознавство було офіційно впрова-
джене у навчальний процес, у Київському 
університеті орієнталістика не виділилася 
в цілісну сукупність певних наукових дис-
циплін, що вивчають країни Сходу, її по-
ступ значною мірою залежав від кваліфі-
кації викладачів, їхніх наукових поглядів 
та уподобань. Із появою в Університеті 
Св. Володимира, наприклад, О.М. Грена 
або О.О. Козлова навчальні програми по-
повнилися новими сходознавчими курса-
ми, які було скасовано одразу ж після від-
ставки цих викладачів.

Відтак, попри несприятливі умови, в 
Київському університеті набули розвитку 
певні галузі сходознавства. Видані профе-
сорами Університету Св. Володимира під-
ручники і наукові праці стали гідним вне-
ском навчального закладу в орієнталістику 
ХІХ – першої чверті ХХ ст.
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КАРБОВАНА В КАМЕНІ 
КАРАМАНЛІДІКА КАПАДОКІЇ

ÌÎÂÈ ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

ВИХОДЯЧИ зі спостереження, що різ-
ниця між християнством та ісламом 

в Анатолії протягом історії сприймалася 
автентичними її мешканцями здебільшого 
як відхилення між доктринами однієї віри, 
слід констатувати, що в Середній Анатолії 
та насамперед в найбільш поліетнічному та 
поліконфесійному її регіоні – Кападокії – 
протягом тривалого часу для сусідів з од-
ного села, що розмовляли однією мовою 
(тюрків та не тюрків – мусульман, євре-
їв-іудеїв, вірменів-григоріанців, вірменів-
католиків, православних греків, бекташіїв 
різноманітного етнічного походження і 
решти представників дуже великого числа 
обителей та течке), їхня конфесійна та мов-
на відмінність від решти односельців була 
дуже незначною. Для Анатолії і нині влас-
тивою є настільки різнобарвна етнічна па-
літра, що весь півострів, за винятком хіба 
що прибережних районів, попри те що був 
об’єднаний спільною мовою, не створив 
властивої культурно-етнічної свідомості, 
а відтак у визначенні «іншого» питомим 
мірилом стала не етнічна приналежність, а 
віра. Ці релігійні особливості самоіденти-
фікації протягом століть взаємодіяли, чис-
ленні релігійні ритуали набули подібності, 
в архітектурі та музиці в око впадають 
численні спільні риси, які виникли внаслі-
док історичного накопичення різноманіт-
них традицій. Тому нам здається, що буде 
доцільним розглядати окремі культурно-
історичні, мовні та релігійно-конфесійні 
особливості регіону як складові однієї ге-
теродоксної картини Анатолії. 

Простежмо одну з віх розвитку тюрк-
ських мов, наріжну для розуміння розви-
тку писемних мов як східноєвропейських, 
так і балканських тюрків – тюркську мову 
написів на спорудах (церквах, намогильних 
каменях тощо) регіону Кападокії Анато-
лійського півострова. 

Протягом близько чотирьохсот років в 
Анатолії, а водночас і на Балканах і згодом 

в Буджаці, існувала караманлідіка – пи-
семна тюркська мова, що передавалася 
за допомогою грецьких літер (іноді – ла-
тиниці або кирилиці). Православні греки 
читали цією мовою Євангеліє, правили 
службу, молилися, писали літописи та на-
писи (мал. 1, 2). Майже все мусульманське 
та християнське населення Кападокії ста-
новили тюркофони (які не володіли, крім 
тюркської, жодною мовою), а греки – меш-
канці внутрішньої Анатолії, за винятком 
узбережжя, – за мовою не відрізнялись від 
своїх земляків – тюрків: дуже мало носіїв 
Karamanlıca (караманлідіки1) самоіденти-
фікувалося як носії грецької культури, ство-
ривши притаманний виключно їм «серед-
ньосхідний» спосіб існування [Clogg 1997, 
74]. За свідченнями мандрівників, зокрема 
Еремії Челебі Кьомюрджіяна (XVII ст.), 
греки-караманлійці (представники греко-
православного патріархату), хоча і були 
греками ... не знали мови грецької й гово-
рили тюркською. 

Носії караманлідіки – караманлійці2 – 
тюркомовна (і тюркофонна) греко-право-
славна за віросповідуванням спільнота, 
згадки про яку мають місце навіть у ту-
рецькому фольклорі, хоча про визначальні 
особливості її відомо дуже мало. Ми зна-
ємо, що протягом століть вони, як і су-
сідські народи, визнавали батьківщиною 
Анатолію і згадки про них в історичних 
хроніках трапляються насамперед у після-
сельджуцьку добу, за часів бейліків і так 
званого міжцарів’я. У вузькому сенсі слова 
караманлійці є вихідцями з Караману – ре-
гіону, що нині охоплює степову територію 
не лише Караману, а й Нігде, Конії та Ма-
рашу. Цікавою сторінкою історії Західної 
Анатолії є примусове розселення караман-
лійців у Стамбулі, в районі Єдікуле, після 
завоювання цього району турками – з ме-
тою його укріплення. Мандрівник Nicolas 
de Nicolay у 1551 році згадував про кара-
манлійців, які жили у великому кварталі 
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поблизу Єдікуле, заробляли собі на прожи-
ток торгівлею й ремісництвом, мали крам-
ниці на Капаличарши, в Еміноню та Гала-
ті, були вельми вправними у різьбярстві та 
ювелірній справі. Караманлійські жінки 
буцімто, як і гречанки, майже не виходи-
ли надвір, за винятком лазні та церкви, а 
проводили час вдома, вишиваючи речі, які 
продавали на ринку. Бідніші караманлійки 
заробляли собі на хліб вуличною торгів-
лею яйцями, птицею, сиром та овочами. З 
часом караманлійці розселилися у Фенері, 
Джібалі, Тахтакале, Кумкапи та інших ра-
йонах Стамбула, де мешкали здебільшого 
греки. Серед мешканців Стамбула – кара-
манлійців (переважно торговців) можна 
було виокремити вихідців із села Курдо-
нос округу Нігде – продавців доморобного 
лаврового мила; араванян, що торгували 
сухофруктами; мешканців села Улуагач – 
перекупників зелені, овочів і фруктів; 
Нігде – торговців зерном та бринзою; ви-
хідців з Кайсері – продавців бастирми та 
сиров’ялених ковбас; з Фертека – відомих 
патентованих виноробників; а з давнього 
кападокійського Сінасоса (нині Махмуд-
паша) походили продавці солоної риби та 
ікри. В XIX столітті завдяки створеним 
ними доброчинним організаціям їхні села 
в Анатолії мали значну матеріальну під-
тримку і вельми відрізнялись від решти 
турецьких селищ.

У рамках домовленостей Лозанської 
угоди 1924 року караманлійців було пере-
селено до Греції. Численні християни, що 
після обміну між Туреччиною та Грецією 
як мігранти переселилися близько 80 ро-
ків тому на Балкани (Західну Фракію) з 
Анатолії, все ще розмовляють місцевою 
кападокійською тюркською говіркою (Ko-
rat Büyük Bedel: Mübadele S. 125). З ана-
толійської культури караманлідіка зникла 
разом із підписанням договору про обмін 
1924 року. 

Турецька лінгвістична традиція (скажі-
мо, енциклопедія Вікіпеді) характеризує 
мову караманлійців як суміш османської, 
давньогрецької та новогрецької з викорис-
танням грецького письма і зазначає, що 
караманлійцям вдалося створити власну 
культурну мову. У цій статті нас цікавлять 
особливості саме цієї мовно-культурної 
ситуації та кореляції караманлідіки Ка-
падокії з караманлідікою Балкан та укра-

їнського Півдня. Це становить одну з не-
вирішених проблем тюркобалканістики, 
пов’язаних із формуванням і динамікою 
розвитку саме літературно-писемної та 
усно-літературної тюркської традиції на 
Балканах, передумовами цього формуван-
ня та специфікою її творення. Літературні 
мови балканських тюрків не були об’єктом 
цілісного вивчення істориками тюркських 
мов, а мова пам’яток балканських тюрків 
не розглядалася в монографіях з історії 
мови та історичної граматики (за винят-
ком [Сравнительно-историческая... 1997; 
Сравнительно-историческая... 2002], де 
побіжно було взято до уваги транскрипцій-
ні тексти тюрків Добруджі та Македонії). 

Втім, вивчення формування та закріп-
лення неарабомовної, зокрема караман-
лійської, писемної тюркської традиції та 
пов’язаних із нею мовних норм дозволить 
прояснити чимало питань історії літера-
турних тюркських мов та ролі релігійно-
конфесійних установ в усталенні мовних 
стилів і писемної традиції. Сподіваємося, 
що прочитання, подальший аналіз та по-
рівняння кападокійської караманлідіки 
дозволить з’ясувати такі питання: чим 
зумовлено початок і кінець християн-
ської тюркофонної літургійної традиції 
на Балканах? Коли відбувалася втрата цієї 
традиції на Балканах і в Буджаці (зокрема, 
українському)? Чи можна говорити про 
безперервність та спадкоємність писемної 
тюркофонної традиції, умовно визначеної 
як караманли? Наскільки писемна тради-
ція тюрків України (уруми Надазов’я, гага-
узи тощо) є дотична і є продовженням (або 
згасанням) динаміки розвитку літературної 
традиції караманли турецької Кападокії та 
Західної Фракії? 

Історія караманлідіки є більш давньою, 
ніж може здаватись: перші караманлій-
ські тексти датуються 1570 роком (лист 
про вірнопідданство, ітікатнаме, Кон-
стантинопольського патріарха Геннадіоса 
султанові Мехмеду ІІ Фатіху (1451–1481), 
а також рукопис на 820 сторінках церков-
ної хроніки в книгосховищі Геннадіоса 
при American School of Classical Studies 
в Афінах). Янош Екманн, що досліджує 
караманлідіку, зазначає, що в інституті в 
Неаполі існує документ, написаний тюр-
ком-караманлійцем на початку XVI ст. 
[Rossi 1940, 237]. Першим же друкованим 
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твором караманлідікою є збірка релігійно-
побутових правил – ільміхаль – 1718 року з 
Амстердама, автор якого – Гюлізар (Іман – 
и Месіхі, Γχιουλζαρ ιμανι μεσιχι). Там само 
[Rossi 1940, 237] йдеться про те, що пер-
шою друкованою караманською газетою 
була Γαζεται Ανατολι (Газета і Анадолі), 
що її видавав від 1840 року Евангілінос 
Місалідіс. 

Практично всі рукописні караманлій-
ські книжки, писані між XV та XVIII сто-
літтями, і друковані видання (після 1718 
року), так само як і в інших культурних 
традиціях, мають релігійний зміст. Серед 
понад п’ятисот друкованих видань ХІХ ст., 
поряд із книгами релігійного характеру, 
трапляється й історична та художня літе-
ратура. Проф. О.М. Гаркавець зазначає, 
що «у Афінах зберігається понад 3000 
караманських книжок», які походять зде-
більшого з Кападокії. Проте їхній зміст, за 
поодинокими винятками, не є відомим для 
нас. Вивчення караманлійської літератури 
в Афінах та на Кіпрі здійснюють Евангеліа 
Балта та Маттіас Капплер [Kappler 1996, 
2003]. 

Писемні зразки, які ми вивчали під час 
досліджень у Кападокії, свідчать про при-
сутність у караманлідіці досить відчутної 
кападокійської турецької говірки (мову 
книги «Настанови правильної віри» митро-
полита Кайсері Паїсіоса було аналізовано у 
1950 р. [Eckmann 1950b, 168]. Зустрічають-
ся свідчення, що «ці тексти – грецькою мо-
вою, проте якоюсь незрозумілою «іншою» 
говіркою» [Korat Taş kapıdan... 2005, 71]. 

Кападокійський регіон також виявився 
надзвичайно цікавим з точки зору фіксова-
них нами говірок турків – вихідців із Маке-
донії, що після обміну населення мешкають 
у селі Магмудпаша поблизу Невшехіра і збе-
регли стару румелійську турецьку говірку. 

Звернімо увагу на мову зафіксованих 
зразків збережених караманлійських на-
писів з Кападокії: 

1. 1900 р. – на грецькій лазні в м. Ур-
гюп кварталу Йені Джамі (напис зроблено 
у двох колонках, ліва з яких – турецькою, а 
права – грецькою): 

Αζρι Σφολτανι Χαμιδι Σανι
ΦαχρΗ ΑΛεμδιρ Δεχριν ςαλμανι
ΣαΗεςινδε Ινψα ολδΗ Πω Χαμηαμ
ΕΧααλιμιΖ ΙΠραΖ ΕΤδι Ιχτιμαμ
Πιλιριγ Πω Ηωρδη ΕβλαδηΒαταν

Ιανεςιν Πωραδαν Κερεκ Ταψραδαν 
ΧΑΡΑΛΜΡΟΣ ΧΑΤΖΙ ΣΑΒΒΑ ΕΣΕΡΙ 
ΓǿΔΕΤΤΙΡΙΡ ΕΣΕΡ ΕΧΛΙ ΧΟΥΝΕΡΙ 
ΕΘΕΜΕΛ ΤΘ 1900
«asrı sultanı Hamidi Sāni / Fahr – i Âlemdir 

dehrin salmanı / sayesinde inşa oldu bu ham-
am / Ahalimiz ibraz etti ihtimam / bilirik bu 
yurdu evladı vatan / ianesin gerek buradan ge-
rek taşradan / Haralambos Hacısavva eseri / 
Yâdettirir eser ehl-i hüneri / Temel 1900 de».

«Цю лазню було збудовано завдяки по-
даті3 часів султана Абдул Хаміда Другого 
(1876–1909), гордості світу. Народ наш 
показав/виявив дбайливість/дбайливу тур-
боту. (Бо) цю країну визнаємо ми за серце 
батьківщини. Гроші зібрано на допомогу 
як звідси, так і з провінції. Витвір Хара-
ламбоса Хаджисавви. Твір спонукає на 
згадку (про) тих, хто знався на майстер-
ності. Підмурів’я у 1900». 

Та грецькою: «Приклад любові століття. 
Гей, Вітчизно. Тобі діти твої та все населен-
ня у співпраці спорудили прекрасний ха-
мам. Тут працювала також і наша молодь – 
наше майбутнє. Завершено у 1902 році». 

З самого низу напис: «Етемель (оті) 
то 1900 (підмурівок закладено у 1900). 
Еператіон то 1902 (завершено у 1902) 
(Кая, 1994)».

Мовні особливості напису – східноана-
толійська діалектна форма аориста bilirik 
(пор. гагауз., азерб.), ianesin – збереже-
на стара писемна норма акузативу, що в 
османській писемній нормі втрачається 
вже у пізньому Середньовіччі. 

2. На житлі села Сувермез (Дерінкую) 
1912 р. – типовий приклад гетеродоксаль-
ності мусульманства в Кападокії:

14 απρ 1912
ΜΑΣΑΛΛΑΧ
ΓΙΑΡΑΠΗ ΙΙθ
ΗΑΝΕ – ΣΕΝΙΝΤΗΡ 
Πθ ΗΑΝΕΤΕΚΊΛΕΡΗ
ΑΣΙΡΚΕ ΑΜΗΝ
ΣΤΡΙΟΓΛΞ = Χ÷ ΑΣΠΕΡ
«14 april 1912. maşalah. Yarabi bu hane 

senindir, bu hanedekileri esirge. Amin. 
Stavrioğlu Hacı Aspar». 

«14 квітня 1912. Слава Господу. Боже, 
ця споруда – Твоя, охорони тих, хто в ній. 
Амінь. Ставріоглу Хаджи Аспар».

Регулярно простежується оглушення 
кінцевих афіксів, властиве говірці Нігде 
[Caferoglu 1943].
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3. Церква Св. Власа села Конакли окру-
гу Нігде (без дати):

ΑΛΛΑΧΟΥ ΑΖΙΜΙΣΑΝ ΑΛΕΜΠΕΝΑΧ
ΑΠΤΗΛΜΕΣΖΗΔΕΦΕΝΤΜΙΖΙΝΦΕΡΜ

ΑΝΙΓΙΛΕΝ
ΙΚΟΝΙΩΡΟΧΠΑΝΙΙΩΑΚΕΙΜΙΝΚΑΜΕ

ΤΙΓΙΛΕΝΚΑΛ
ΦΑΚΙΡΙΑΚΟΝΩΝΤΖΑΧΤΙΚΑΡΓΙΕΤΙΓΙ

ΛΕΝΜΙΣ
ΤΙΣΑΚΙΝΤΑΡΛΑΡΙΝΖΑΧΜΕΤΓΙΛΕΝΑ

ΖΙΖΒΛΑ
ΣΙΟΥΣΥΝΙΝΑΙΕΤΙΓΙΛΕΝΤΖΟΥΜΛΕΟ

ΡΘΟΔΟΞΟΛΑΡΙΛ
ΑΓΙΚΕΓΙΛΕΓΕΟΛΤΖΕΝΝΕΤΗΑΛΕΓΙΕ

ΑΜΙΝ
«Allahü azimişan alempenah Abdilmecid 

efendimizin fermaniğilen, İkoniu ruhbanı 
Yovakin’in kametiğilen, kalfa Kiryako’nun 
cehd ü gayretiylen Misti sakindarların zahm-
etiyilen, Aziz Vlasios’un inayetiylen, cümle 
Ortodoksları layık eyleye ol cenneti aleye. 
Amin».

«Боже великославний, туди, де упоко-
їться світ, – (за) ферманом пана нашого 
Абдюльмеджіду, закликом Іконійських 
монахів, великим трудом калфи Кіріяко, 
турботою жителів Місті4, прихильністю, 
ласкою святого Власа, – усіх християн 
зроби достойними того високого раю. 
Амінь». 

4. 1835 р. – церква Св. Трійці села Ен-
дюрлюк округу Кайсері (мал. 3):

“ΠΟΥ ΜΟΥΑΖΖΑΜ ΙΠΑΤΕΧ… (ула-
мок) (...)ΤΛΟΥ ΠΑΤΗΣΑΧ ΣΟΥΛΤΑΝ (ула-
мок)

ΑΣΗΡΗΝΤΕ¸ ΚΑΪΣΕΡΕΙ ΚΙΑΗΙΝΙ 
ΦΑΖΗ... (уламок)

ΤΛΟΥ ΠΑΙΣΙΟΣΟΥΝ ΚΙΑΧΕΝΕΤΙΝΤΕ 
ΤΖ... (уламок)

ΛΕΠΟΓΛΟΥ Χ· ΜΟΥΡΑΤ ΚΑΛΦΑΝΙΝ 
ΡΕΣ

ΜΙ ΙΛΕ¸ ΒΕ ΠΟΥ ΚΟΓΙΤΕ ΙΚΑΜΕΤ 
ΙΤΕΝ

ΤΖΟΥΜΛΕ ΜΟΥΜΙΝΛΕΡΙΝ ΓΑΝΙ 
ΙΜΤΑΤΙ 

ΙΛΕ¸ ΜΘΚΑΤΕΣ ΤΕΣΛΙΣΙΝ ΙΣΜΙΝΕ¸ ΠΙ
ΓΓ ΣΕΚΙΖ ΓΙΟΥΖ ΟΤΟΥΖ ΠΕΣ ΣΕ
ΝΕΣΙΝΤΕ¸ ΜΟΥΤΖΤΤΕΤΕΝ ΑΧΓΙΑ 
ΟΛΟΥ ΝΟΥΠ¸ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΥΝ Σ
ΕΚΙΖΙΝ ΤΕ ΤΑΚΤΗΣΛΕΝΤΙ 1835 
ΜΕΖΚΙΞΡ Χ ΚΑΛΦΑΝΙΝ ΧΑΙΡΕΤΗ ΤΗΡ”
«Βu muazzam ibadethane (haşmet)lü 

padişah sultan (mahmud-u sani) asrinde ka-
yseri kahini faziletlü paisiosun kehanetinde 

çeleboğlu hacı murat kalfanın resmi ile ve bu 
köyde ikamet iden cümle müminlerin gani 
imdadı ile mukaddes teslisin ismine, bin se-
kiz yüz otuz beş senes, nde müceddiden ihya 
olunup septembriosun sekizinde takdislendi. 
1835. Mezkür hacı kalfanın hayratıdır».

“Цю величну споруду було наново ре-
конструйовано у столітті... (за. – І.Д.) його 
величності падишаха султана... за проро-
цтвом віщуна Кайсері достойного Паїсія 
за малюнком калфи Хаджи Мурата Че-
леб(і)оглу та багатою допомогою право-
вірних, що мешкають у цім селі, в ім’я 
святої Трійці у тисяча вісімсот тридцять 
п’ятому році та освячено восьмого верес-
ня. 1835. Благочинність вищезгаданого 
Хаджи калфи”.

5. Сільська мечеть Зіле (Озлюдже – 
Дернікую): 

ΑΖΙΖΒΑСΙΛΙΟСΤΑΝ
ΡΙΑСΙСΤΙΡΖΙΛΕΛΙΛΕΡΕ
ΝΕΜΩΤΛΩΚΕΛΙΠΤ
ΤΕΚΟΡΕΝΤΖΕΝΝΕΡΕ
ΡΑΧΜΕΤΚΑΛΦΑСΙΝΑ
ΓΙΑΠΤΩΡΑΝΛΕΡΕ_
ΙΡΑΗΜΕΤΟΛСΩΝΕΖ
ΤΑΤΛΕΡΙΝΕ 1849
ΠΟΡΤΑΤΩΑΓΙΩΒΑСΙ
ΛΙΩ
«Aziz Vasileos’tan bahşiştir. Zilelilere ne 

mutlu. Gelip de gören, g(e)zennere rahmet 
kalfasına yapturannere, ırahmet olsun ecdat-
lerine. 1849. Prota tu Ayiu, Vasiliu (врата св. 
Василя) та ін.»5.

Дарунок від святого Василя. Яке щастя 
приниженим. Всім, хто прийде, побачить 
та мине, тим, хто наказав звести покій-
ному калфі (майстру. – І.Д.), – хай упо-
кояться душі їх предків. 1849. Ворота св. 
Василя. 

6. Могильний напис з фондів музею Сі-
ліфке (мал. 4):

ΚΑΙΣΕΡΙΛ ΑΛΑΣΝ ΑΡΣΕΝ ΤΟΖΑ-
ΚΟΓΛΟΥ

ΜΕΖΑΡΙΤΙΡ ΤΕΒΕΛΛΟΥΤΙ 1850
ΒΕΦΑΤΗ
25 ΜΑΡΤ 1882
«Могила мешканця Кайсері Арсена То-

закоглу. Народження 1850.
Кончина 25 березня1882».
7. Порівняймо вищенаведене з текстом 

могильного каменя караманлійців Стамбу-
ла із Зейтінбурну, монастиря Св. Діви Ма-
рії Баликли [Korat 2003]: 
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«Bu mezarda sakin olan İkoniu epar-
hiaasında deneğili Hacı Isaak oğlu Aksarcı 
hacı Iyuvakimin oğlu Lazaros. Allah rahmet 
eylesin. Mataiotis mataiotiton ta pan maitois 
1854 ioliou 28».

«У цій могилі покоїться Лазар, син 
Аксарджи Хаджи Йувакіма, сина Ха-
джи Ісаака, що пройшов випробування в 
єпархії Конії. Хай упокоїть Господь його 
душу. Суєта суєт і тому подібне. 1854 
липня 28».

8. Деталь з апсиду у церкві Хачли 
(Хрестовоздвиженській) між сс. Кизил-
чукур та Гюллюдере зображає втіленого в 
образі бика св. Луку. Над головою бика на-
пис: ΚΛΣΟΩΤΑ («Той, що реве»).

9. Церква Карши, Гюльшехір. Деталь зі 
сцени попрання Ісусом Христом Хадеса – 
людської пристрасті, коли Ісус Христос 
питає: «То що сталось із твоєю незбори-
мою силою?»:

І підпис – прямо над головою Хадеса: 
«Ο ΑΔΗΣ» (то – Хадес). 

10. Із внутрішніх написів на стінах 
культових споруд відомий лише тюркський 
напис в Інджесу округу Кайсері всередині 
церкви: 

«Hristos efendimizin ayios sitatio-
sa gelişün buynuzlarının arasında stavros 
üzerinde görünüp ve namı için (...) leri haber 
virdigü...»

«Прихід Господа нашого Христа свято-
му Анастасію (?), явлення йому межи ро-
гів його на хресті та (Те, що) в ім’я його 
приніс звістку (...)».

Таким чином, поглянувши на зразки, 
які ми маємо на даний момент, бачимо, 
що різниця між каліграфією написів є не 
меншою, ніж різниця між говірками та 
діалектами турецької мови внутрішньої 
Анатолії. Караманлійська каліграфія змі-
нювалась як з часом, так і від села до села 
уже на відстані 15 км (Конакли – Єшіль-
бурч – Ендюрлюк). Написи не було уні-
фіковано з точки зору стилю літер (лише 
для напису церкви Єшільбурч властивою є 
літера «і» у формі хреста). Зустрічаються 
також і говіркові особливості (наприклад, 
носові приголосні). 

В Анатолії побачити настінні написи 
(особливо у кам’яних церквах) з пояс-
неннями караманлідікою вельми склад-
но, оскільки церкви зробили мечетями, а 
стіни фарбували. Це наводить на думку, 
що караманлійські написи швидше може 
бути віднайдено у православних грець-
ких церквах, збудованих після 1800-х рр. 
[Korat Gürsel. Taş kapıdan… 74]. Під час 
транскрибування та письмового перекладу 
кападокійської караманлідіки слід також 
добре знати місцеві діалектні особливості 
турецької мови.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Мал. 1, 2. Написи з подвір’я 
монастирю Св. Діви Марії, 

Зейтінбурну, Стамбул. 
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1 Перша згадка про мову Caramanos датується 1553–55 роками – у мандрівника Ганса 
Дерншурама, який відвідав Константинополь та Анатолію [Eckmann 1950].

2 Про караманлійців (karamanlı) знаходимо таку згадку у турецького хроніста Мегмеда Нешрі 
в його “Зерцалі світу” (“Кітаб – и Джіхан – нюма” на с. 40–42) в окремій главі, присвяченій похо-
дженню Караману [Neşri 1995, 44].: начебто одне з племен тюрків після втечі від монголів осели-
лося серед “кяфірів Варсагу”, виявляючи до них прихильність і платячи подать. Ватажка їхнього 
звали пір Нуре суфій, він мав старшого сина на ймення Караман. Ось цього Карамана тюрки, 
з-поміж яких було “чимало героїв”, зі згоди бітька – суфія й поставили собі князем, “почавши в 
усіх справах виявляти йому пошану та робити належне згідно з усіма його наказами”. 

3 Салма, салман – частка грошової податі, яку збирали із селян на потреби села. 
4 Стара грецька назва означеного села Конакли. 
5 Висловлюємо велику подяку та найщирішу повагу досліднику, письменнику, журналісту та 

телеоператору п. Гюрселю Корату за те, що він вказав нам на ці написи, а також провідництво, 
дружбу та навчання під час наших дослідів та співпраці в Кападокії. 
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ДЕРИВАТОЛОГІЯ на сучасному ета-
пі її розвитку [Улуханов 1996; Кли-

менко, Карпіловська 1998; Соколова 2003; 
Сегін 2003; Кубрякова 2004; Омельченко, 
Полюжин 2005; Гончарова 2006] все час-
тіше стає об’єктом вивчення в зіставному 
аспекті [Кочерган 2005; Каліущенко 2005; 
Басиров 2005 та ін.], відображаючи струк-
турну спільність та розбіжність мов, що 
належать до різних типологічних класів. 
Це підтверджує думку О.С. Кубрякової про 
те, що способи та методи “здобуття й нової 
систематизації емпіричного матеріалу” по-
требують всебічного розгляду саме у сфері 
словотворення [Кубрякова 2004, 390]. 

Утім, незважаючи на значну кількість 
праць зі словотвору, які з’явилися протя-
гом останніх років (Т. Вендіна, В. Забот-
кіна, Ю. Зацний, Н. Іщенко та ін.), про-
блемним залишається питання про його 
системність, оскільки не визначено з до-
статньою переконливістю кількісний та 
якісний склад словотворчих афіксів, які 
можна було б розглядати як системоутво-
рювальні елементи словотвору, не дослі-
джено всі взаємозв’язки між елементами, 
що утворюють структуру цієї ендосисте-
ми, не визначено джерела її розвитку та 
збагачення. До розв’язання цих питань 
можна підійти через їхнє вивчення в різ-
них мовах, як генетичноспоріднених, так і 
різносистемних.

Саме тому метою статті є зіставлен-
ня словотвірної афіксації різносистемних 
мов, що передбачає розв’язання таких 
завдань: 

1) описання способів афіксації в корей-
ській, англійській та російській мовах; 

2) виявлення спільного й розбіжного в 
способах та засобах афіксації зіставлюва-
них мов.

Головною особливістю корейського 
словотворення є те, що словотвірні та 
формотворчі засоби корейської мови над-
звичайно самостійні порівняно з флек-
тивними синтетичними та аналітичними 

мовами. Ці засоби лише приєднуються до 
коренів та інших морфологічних елемен-
тів, а не зливаються з ними. Здебільшого 
такі форманти однозначні, стандартні, са-
мостійні, у зв’язку з чим вони входять до 
словникового складу мови разом із само-
стійними та службовими частинами мови 
[Мазур 2001, 46].

Ще однією специфікою корейського 
словотворення є те, що в корейській мові 
лише префікси є суто словотворчими. Су-
фікси можуть бути як словотворчими, так і 
формотворчими (суфікси минулого й май-
бутнього часу, гонорифічні суфікси у пре-
дикативів, суфікси множинності й інклю-
зивної збірності в іменників). Наприклад, 
слово 건축가 є похідним і складається зі 
словотворчого суфікса 가 та основи 건축 – 
будівництво, спорудження, забудова.

Словотворчі суфікси в корейській мові 
поділяються на два розряди: 

1) суфікси, які змінюють частиномовну 
приналежність слова; 

2) суфікси, що лише вносять додаткове 
значення в семантичну структуру слова; 

3) існує й суфікс-слово, що має форму 
слова. Від суфікса він відрізняється тим, 
що сам розкладається на частини, як пра-
вило – на корінь і закінчення. Відмінність 
його від звичайного слова полягає у від-
сутності самостійного наголосу й невід-
окремленості від того кореня, до якого він 
приєднується. 

Префікси корейської мови також вико-
нують словотворчу функцію. Жодна час-
тина мови після приєднання префікса не 
перетворюється на іншу: іменник і після 
приєднання префікса залишається імен-
ником, дієслово – дієсловом і т.д. За похо-
дженням префікси є питомо корейськими 
морфемами. Поодинокі префікси китай-
ського походження виконують функцію 
словозміни. Більшість питомо корейських 
префіксів є непродуктивними. 

Характерною особливістю префікса-
ції в корейській мові є те, що перша час-

В.Д. Кан

СЛОВОТВІРНА АФІКСАЦІЯ 
В ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ

(На матеріалі корейської, англійської 
та російської мов) 
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тина слова, тобто префіксальна морфема, 
не виконує функцію самостійної лексич-
ної одиниці, хоча й має певне значення, 
наприклад: 덧 – “верхній”, 헛 – “пустий, 
даремний”. Окрім того, існують префік-
си, які за принципом семантичної сполу-
чуваності вживаються лише з: 1) іменни-
ками: 맏 – “старший” (맏아들 – “старший 
син”); 2) дієсловами: 짓 – “сильно” (짓밟
다 – “розтоптати”, 짓씹다 – “розжувати”); 
3) прикметниками: 새 – “дуже” (새까맣
다 – “чорний”, 새빨갛다 – “червоний”), 
시 “дуже” (시꺼멓다 – “чорний”, 시뻘겋
다 – “червоний”).

Деякі дослідники корейської мови роз-
глядають питомо корейські префікси як 
самостійні слова, вживані лише в атрибу-
тивній функції. Не поділяючи цієї точки 
зору, можна лише відзначити, що досить 
обмежена кількість слів справді може 
вживатися як атрибутиви. Проте ці слова 
не становлять окремої частини мови, хоча 
деякі префікси етимологічно є самостій-
ними словами. 

Третьою особливістю корейського сло-
вотворення є наявність специфічних мор-
фологічних елементів, які не вживаються 
як самостійні слова. Їхнє значення є ка-
тегоріально-класифікуючим. Це квазісу-
фікси (постпозитивний елемент, що при-
єднується до базової основи або до коре-
невої основи іншомовного походження й 
утворює похідне квазісуфіксальне слово) 
та квазіпрефікси (аналогічний препозитив-
ний елемент). Як зазначає Ю.М. Мазур, на 
відміну від питомо корейських суфіксів 
та префіксів, квазісуфікси та квазіпрефік-
си певною мірою мають реально-речове 
значення, тому вони неоднорідні [Мазур 
2001, 88].

Отже, специфіка словотворення в ко-
рейській мові полягає в тому, що воно не 
має афіксів у традиційному розумінні, 
оскільки в цьому разі афікси є самостій-
ними лексемами. Таке словотворення на-
зивається вмотивованим [Мазур 2001]. 
Корейське вмотивоване словотворення 
представлено переважно чотирма типами: 
1) частина мови, мотивована тією ж самою 
частиною мови; 2) частина мови, мотиво-
вана іншою частиною мови; 3) префіксація 
як спосіб мотиваційного словотворення;  
4) специфічні форми, утворені за допомо-
гою квазісуфіксів. 

Словотворення в англійській мові 
представлено такими найпоширенішими 
способами, як словоскладання, або компо-
зитологія, слововивід, скорочення, ад’єк-
тивізація, субстантивізація, зворотний 
словотвір, лексико-семантичний спосіб, 
чергування звуків, перенос наголосу у сло-
ві, конверсія. 

Однією з важливих особливостей ан-
глійської суфіксальної системи, за слова-
ми О.Д. Мєшкова, є значна свобода в по-
єднанні суфіксів з основами, хоча все це 
призводить до численних оказіональних 
утворень [Мешков 1986, 46]. Як правило, 
такі лексичні одиниці мають узагальнене 
значення, яке розкривається тільки шля-
хом певного співвідношення зі значенням, 
вираженим в основі. З цього можна зроби-
ти висновок, що англійські суфікси харак-
теризуються високою регулярністю сполу-
чуваності зі словами [Мешков 1986, 78].

В англійському словотворенні існує 
пряма залежність від того лексико-сти-
лістичного шару, в якому знаходять своє 
вживання слова конкретної словотвірної 
моделі, що певним чином позначається не 
тільки на ступені продуктивності, а й на 
продуктивності загалом [Заботкина 1989]. 
До того ж у різних лексико-семантичних 
шарах мови продуктивність одних і тих же 
моделей, по-перше, може варіюватися; по-
друге, різні шари мови відрізняються один 
від одного набором визначених моделей, 
специфічних для цього шару (загальнолі-
тературна лексика, сленг, науково-техніч-
на лексика, суспільно-політична лексика, 
різного роду термінологічна лексика: біо-
логічна, медична, хімічна, фізична і т.ін.) 
[Гонта 2000, 94].

Зокрема, до сленгу відносяться в 
основному моделі з напівафіксами -cra-
zy “одержимий чимось”: car-crazy, speed-
crazy; -happy “одержимий, задоволений”: 
dollar-happy “задоволений від того, що 
має гроші”, skirt-happy “одержимий жін-
ками”. Для медичної і біологічної терміно-
логії характерні моделі з напівпрефіксами 
immuno-, cardio-. У технічній терміноло-
гії вживана модель із префіксами mono-,  
mon-, -meter [Заботкина 1989, 34].

Отже, в англійському словотворі про-
дуктивними є: а) моделі з різним сту-
пенем продуктивності залежно від лек-
сико-стилістичного шару, в якому вони 
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використовуються; б) моделі, вживані пе-
реважно у конкретному лексико-стиліс-
тичному шарі; в) моделі універсальні, про-
дуктивні в багатьох лексичних шарах.

 Продуктивність словотвірної моделі, за 
спостереженнями Ю.А. Зацного, зумовлю-
ється як екстралінгвальними потребами, 
так і причинами мовними [Зацний 1999, 
18]. Виходячи з цього, словотвір, який по-
значає:

– нові явища в суспільстві, називається 
узуальним (gimmick “жарт, спритне при-
стосування”, swell “відмінний, першоклас-
ний”, sophisticated “складний, важкий, не-
зрозумілий”); 

– що сприяє синтаксичній організа-
ції тексту – синтаксичним (an opener of 
doors – one who opens doors, a great arran-
ger – one who can arrange anything); 

– якщо словотвірні засоби використо-
вуються для вираження стилістичних по-
треб мовця – стилістичним (oldie “дідок, 
бабуся”). 

Таким чином, продуктивність тієї чи ін-
шої моделі в англійській мові визначається 
потребами узуального, синтаксичного чи 
стилістичного словотвору. 

Одним із факторів, що мають важливе 
значення у визначенні характеру продук-
тивності тієї чи іншої моделі, є внутрішня 
валентність, під якою розуміють “зако-
номірності сполучуваності основ, афіксів 
при утворенні нового слова” [Степанова 
1967, 13–19], тобто значеннєва сполучу-
ваність компонентів новотвору, на відміну 
від валентності загалом – “правил сполу-
чуваності слів при утворенні словосполу-
чення і речення” [Кочерган 1984, 27]. Це 
означає, що основи слів, афікси, які мають 
певне значення, при утворенні нового сло-
ва вступають між собою в певні семан-
тичні відносини (передусім синонімічні), 
реалізовані їхньою значеннєвою сполучу-
ваністю (наприклад, на позначення діяча 
в англійській мові вживають синонімічні 
суфікси -er/or, -man, -ist, -ee).

В англійській мові словотворча актив-
ність основ і афіксів є тим фактором, який 
також впливає на продуктивність слово-
твірної моделі. Однак при характеристиці 
моделі, крім продуктивності й кількісного 
обсягу, часто використовується ще й по-
няття вживаності слів зазначеної моделі. 
Саме вживаність у певних умовах може 

посилювати або послаблювати продуктив-
ність тієї чи іншої словотвірної моделі.

Прикладом високопродуктивності ан-
глійської дериватології можна вважати 
моделі похідних слів із суфіксами: V + 
er (teacher), N + able (readable), N + less 
(colourless), N + like (catlike), N (Adj) + ize 
(ideologize); із префіксами: un + Adj (un-
employable); моделі складних слів: N + N 
(foodscience); N + Adj (dustfree); і моделі 
складнопохідних слів: N + V + er (price-
raiser), Adj (N) + N + ed (loud-voiced).

Малопродуктивними є моделі похідних 
слів із суфіксами: N + en (woolen), N + ous 
(dangerous); із префіксами: Be + V (beclo-
ud) і моделі складних слів V + V (make-be-
lieve), V + Adv (speak-easy) та ін.

У процесі словотвору в системі англій-
ської мови беруть участь всі частини мови, 
але найбільш широко представлений імен-
ник. Англійські іменники мають набагато 
більше суфіксів, ніж будь-яка інша части-
на мови. Суфікси є однією з ознак іменни-
ка як частини мови.

У типологічному відношенні суфікси 
іменників англійської мови дуже різнома-
нітні: 1) суфікси, які функціонують лише 
як морфеми; 2) суфікси, що виникли із 
самостійних слів; 3) питомо англійські су-
фікси; 4) суфікси запозичені; 5) суфікси, 
які притаманні лише іменникам.

Ця типологія щоразу трансформуєть-
ся. Так, наприклад, О.Д. Мєшков поділяє 
суфікси на термінальні й нетермінальні 
[Мешков 1996]. 

Термінальні суфікси можуть займати 
тільки кінцеве положення у слові: –ship  
(friendship), -let, -hood brotherhood), -ness 
(kindness), -al. Ці суфікси, у свою чергу, 
складають певні семантичні групи: 1) -al, 
-hood, -ness, -ship – суфікси абстрактних 
понять іменників; 2) -kin, -let, -ling – скла-
дають семантичну групу зі значенням змен-
шеності; 3) -enne, -ess – суфікси фемінізації 
на позначення людей і тварин жіночої статі 
(надалі не беруть участі у слововиводі).

Нетермінальні суфікси здатні приєдну-
вати після себе інші суфікси, наприклад 
reader, readership. На наш погляд, визна-
чення специфіки таких афіксів – це досить 
перспективний напрямок для подальших 
досліджень.

У російській мові словотвірний по-
тенціал мовних одиниць також залежить 
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від ступеня їхнього членування. Най-
більш активно він реалізується у словах, 
що досить прозоро поділяються на значу-
щі частини (як корені, так і афікси), яким 
властива повторюваність в інших мовних 
одиницях. Отже, повторюваність є необ-
хідною умовою для вичленування афіксів. 
Водночас у російській дериватології наяв-
ні так звані зв’язані корені – морфеми, які 
не вживаються ізольовано, без супроводу 
інших морфем, наприклад обувь, хозяин, 
сбавить.

Першу класифікацію способів росій-
ського словотвору представив В.В. Ви-
ноградов у працях початку 50-х років, 
виділивши такі способи морфологічного 
словотвору: 1) фонетико-морфологічний, 
безсуфіксальний; 2) суфіксальний; 3) пре-
фіксальний; 4) змішаний, суфіксально-
префіксальний; а також синтаксичного:  
1) морфолого-синтаксичний, 2) лексико-
синтаксичний, лексико-сематичний [Ви-
ноградов 1972].

Традиційна класифікація способів сло-
вотвору в російській мові склалася пізні-
ше, у 80-ті рр. ХХ ст. Відповідно до неї в 
сучасній російській мові способи творен-
ня нових слів класифікують залежно від 
характеру мотивуючої основи [Тихонов 
1985].

До першої групи належать способи 
утворення слів, що мають одну моти-
вуючу основу: 1) суфіксація (до складу 
форманта входить словотворчий суфікс 
(матеріально виражений або нульовий), а 
також (в іменних словах) система слово-
творчих афіксів мотивованого слова – ле-
жачий; 2) префіксація (формантом є пре-
фікс) – вбить; 3) постфіксація (формантом 
є постфікс) – кто-нибудь; 4) префіксаль-
но-суфіксальний спосіб (префіксація у 
сполученні із суфіксацією може бути ма-
теріально вираженою або нульовою) – во-
первых; 5) префіксально-постфіксальний 
спосіб – зачитаться; 6) суфіксально-по-
стфіксальний спосіб – брататься; 7) пре-
фіксація у сполученні із суфіксацією та 
постфіксацією – прилуниться.

Іноді чотири останніх способи назива-
ють змішаними, оскільки вони включають 
декілька форматів.

Другу групу складають способи утво-
рення слів, що мають більш ніж одну 
мотивуючу основу: 1) чисте словоскла-

дання, коли опорний (останній) компонент 
дорівнює цілому слову, а компонент (або 
компоненти), що стоїть перед опорним, є 
чистою основою, – железобетон; 2) дода-
вання вихідних основ, різновидом якого є 
змішане додавання, – суфіксально-склад-
ний спосіб, або додавання в сполученні із 
суфіксацією, – вечнозеленый; 3) зрощення 
(відрізняється від додавання тим, що сло-
ва, утворені цим способом, у всіх формах 
за морфемним складом цілком тотожні 
словосполученню, на базі якого вони утво-
рені) – вышеуказанный; 4) абревіація – до-
давання усічених основ чи усічених і по-
вних основ – пединститут.

Відзначаючи особливості російського 
словотвору, Н.Д. Арутюнова звертає увагу 
на те, що мотивуючі й мотиваційні слова 
складають словотворчі пари, ланцюжки, в 
яких словотвір може здійснюватися з про-
пуском будь-якої кількості елементів-по-
середників. Такий словотвір, який керу-
ється законом аналогії, називається через-
ступінчастим, наприклад при утворенні 
деяких прикметників минається дієслів-
ний ступінь: купе – купейный [Арутюнова 
1961].

 Розглядаючи словотвірні афіксальні за-
соби російської мови, відзначимо, що їхні-
ми основними структурними елементами 
є префікс та суфікс. У російській мові, як 
і в інших аналізованих нами мовах, пре-
фікс та суфікс протиставляються не тільки 
позиційно (префікси передують кореню, а 
суфікси займають фінальну позицію), а й 
за змістом. Так, суфікси, як правило, вка-
зують на частиномовну приналежність 
(смелость, городской), а префікси містять 
конкретне значення (выход – вход) [Ло-
патин 1989]. У цьому ми вбачаємо одну з 
типологічних словотвірних відмінностей 
російської мови.

Стисло узагальнюючі висновки можуть 
бути сформульовані таким чином. Спіль-
ним у дериватології досліджуваних мов є 
пряма залежність словотвірних засобів від 
ступеня членування морфемної структури 
слова, від умотивованості вихідної та по-
хідної основ. Особливо актуально це для 
корейської мови, в якій немає афіксів у 
традиційному розумінні, оскільки афік-
си переважно є самостійними словами. 
Відмінності між афіксальними засоба-
ми полягають у їхньому функціонально-
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Словотворна афіксація в зіставному аспекті

семантичному навантаженні: визначення 
частиномовної приналежності (російські 
та англійські суфікси), уточнення конкрет-
ного значення (російські та корейські пре-
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фікси), вказівка на певний лексико-стиліс-
тичний шар (англійські та корейські афік-
си), вживання у функції самостійних слів 
(корейські афікси). 
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УКРАЇНСЬКЕ літературознавство та 
українське сходознавство – дві наукові 

галузі, які, на жаль, майже не є дотичними. 
Літературознавча компаративістика насам-
перед порівнює явища й твори української 
літератури з європейськими й слов’янськи-
ми. Орієнтальний дискурс в українському 
літературознавстві й компаративістиці на 
сьогодні не є достатнім. Проблема Сходу 
в українській літературі в її широкому ас-
пекті і як рецепція філософії, тем, образів, 
форм (зокрема – в поезії, де вона виявила-
ся найбільше) – на сьогодні фактично не є 
дослідженою. Ця теза безпосередньо сто-
сується і спадщини І. Франка – як науко-
вої, так і художньої.

Проблемі рецепції Сходу у творчому 
світі І. Франка присвячено лише дві ко-
ротенькі оглядові статті Т. Лебединської 
та Ю. Кочубея, виголошені як доповіді 
на Міжнародному симпозіумі ЮНЕСКО 
у 1986 р. [Кочубей 1990; Лебединська 
1990], а також окремі згадки в публікаціях 
Л. Грицик, М. Веркальця, О. Мушкудіані 
та ін. Єдиним проривом у terra incognita 
орієнтальної франкіани можна вважати 
ґрунтовну монографію І. Папуші [Папу-
ша 2000] «Modus orientalis. Індійська лі-
тература в рецепції Івана Франка». Проте 
стосується вона лише рецепції літератури 
та філософії Індії. Літературні твори ста-
родавнього і середньовічного Близького і 
Середнього Сходу, які І. Франко перекла-
дав і студіював, залишаються поза увагою 
дослідників. Насамперед це стосується 
літератури арабської й перської (зокре-
ма – творчості Гафіза), яка спричинила 
появу “Західно-східного дивану” Гете та 
унікального західно-східного (німецько-
перського) літературного синтезу .

Проблема паралелі Гафіз – Гете – Фран-
ко належить до проблеми міжнаціональних 
взаємин і української літератури в означе-
ному порівняльно-типологічному аспекті. 
І йдеться тут не лише про рецепцію Гафі-
за та його впливи на Гете, впливи Гафіза 

і Гете на Франка, а якщо говорити про 
такого велета інтелекту і духу, як І. Фран-
ко, – про розвиток української літератури 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. у силовому 
полі європейського і світового літератур-
ного процесу. 

Безсумнівно, І. Франко – представник 
епохи fin de siēcle – належав до людей но-
вого типу зі свідомістю європейця. Полі-
глотизм І. Франка (він володів грецькою, 
латиною, німецькою, польською, англій-
ською, французькою, російською, чесь-
кою, литовською, сербською, італійською) 
сприяв тому, що його культурний рівень 
формувався під впливом найвидатніших 
письменників, філософів світу, яких він 
міг читати в оригіналі.

Вплив лінгвокультурної ситуації в Га-
личині в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст., де активно функціонували україн-
ська, польська й німецька мови і відбува-
лася взаємодія культур цих народів, на осо-
бистість І. Франка є безсумнівним [Косме-
да 2006, 37]. Є чимало свідчень сучасників 
про бездоганне володіння І. Франком ні-
мецькою мовою. 

Світогляд І. Франка сформувався під 
впливом світової культури та науки. І осіб-
не місце тут посідає німецька культура й 
література. «…Франко ставить світове зна-
чення німців вище навіть, ніж греків і рим-
лян, мотивуючи своє твердження головно 
різностороннім розвитком німецького ду-
ху і високим ідеалізмом його найкращих 
представників» [Рудницький 1974, 24].

Франко блискуче знав німецьку літера-
туру, і з усіх німецьких поетів, за свідчен-
ням сучасників, найавторитетнішими для 
нього були Гете і Гейне, а також Шекспір 
і Байрон, чия творчість зазнала значного 
впливу філоорієнталізму.

В європейській поезії (ширше – в іс-
торії європейської духовної культури) 
філоорієнталізм – відкриття і початок 
оспівування Сходу, використання східних 
образів і реалій – пов’язують насамперед 

Т.Ф. Маленька

ГАФІЗ, ГЕТЕ, ФРАНКО: 
ДО ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ ПЕРСЬКОЇ 

КЛАСИЧНОЇ ПОЕЗІЇ 
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із романтизмом. Починаючи з єнських ро-
мантиків (Шлегелі, Новаліс, Тік), у євро-
пейську літературну традицію входять не 
лише окремі образи й форми Сходу, а й 
цілі сюжети, котрі стають улюбленими, як 
раніше античні.

Абсолютно новим явищем у німецько-
му і європейському філоорієнталізмі стала 
поява «West-östlichen Divan» – «Західно-
Східного Дивану» Гете – книги складної, 
багатопланової композиційно і змістовно, 
насиченої новими, невідомими раніше, ко-
ранічними та арабо-перськими художніми 
образами. Змістовну і філософську серце-
вину «Західно-Східного Дивану» стано-
вили перська класична поезія Х–XV ст. і 
філософія суфізму, а також творчість Га-
фіза – найблискучішого перського лірика. 
Саме знайомство з його творчістю в пере-
кладах німецького орієнталіста Й. Гамме-
ра-Пургшталя, захоплення величчю Гафі-
за – майстра художнього образу – спричи-
нило появу «Західно-Східного Дивану».

Цей поетичний шедевр Гете як явище 
західно-східного літературного синтезу 
досить широко було висвітлено німецьким 
і європейським гетезнавством. Проте про-
блему Гете – Гафіз було ґрунтовно вивчено 
досить недавно [Burgel 1975].

Звернення Гете до тем і образів арабо-
перського Сходу, перської класичної поезії 
і Гафіза дало йому можливість повернути-
ся до вільної творчої манери і перебороти 
деякі принципи веймарського класицизму, 
що тримали Гете у певних рамках.

Окремі поезії «Західно-Східного Дива-
ну» є вільними переспівами Гафіза, інші 
було написано за мотивами його поезії, у 
деяких – теми і сюжети інших перських 
і арабських класиків. Гафіз був близьким 
Гете за світоглядом і духом і як суфій-міс-
тик з його прагненням до злиття з вічністю, 
Коханою – Абсолютом, і як поет-гедонік, 
що оспівав земну красу, жінку і природу, 
земну пристрасть-чуттєвість.

Цікавим є сучасний погляд на пробле-
му Гете – Гафіз найавторитетнішого іран-
ського гафізознавця Б. Хоррамшахі: «Він 
(Гете. – Т.М.) написав цю збірку поезії для 
того, щоб відповісти східній ісламській 
поезії і літературі, а особливо перській 
літературі і Гафізу… В Гафізі Гете знай-
шов рівного собі генія або навіть вищого 
за себе. У своєму щоденнику Гете пише 

про суттєвий вплив Гафіза на його праці: 
«Хоча я раніше і чув, і читав твори цього 
великого письменника, я не побачив вищо-
сті над собою. Але зараз, коли його книжка 
разом з перекладом навпроти мене, я на-
стільки вражений Гафізом, що маю взяти 
перо і створити яскраву книгу для того, 
щоб вижити» (курсив. – Т.М.). Результа-
том такого пориву і було написання його 
Східного Дивану» [Khorramshahi 2000, 5].

Арабська версія «Західно-Східного Ди-
вану» мала назву «Східний Диван євро-
пейського дослідника». На початку книги 
Гете помістив арабський вислів «Besmell-
ahe rahmane – rahim» (“В ім’я милостиво-
го і милосердного Бога”), що підкреслює 
його знання Корану та інших ісламських 
джерел.

Гете був знайомий з арабським письмом 
і мовою, і «Західно-Східний Диван» – ре-
зультат його глибокої зацікавленості арабо-
перськими ісламськими джерелами й пое-
зією. «В його остаточній формі Східний 
Диван покриває не лише творчість Гафіза, 
а й усе, що Гете почерпнув з ісламських 
джерел. Проте Гафіз, який став головним 
стимулом до написання Східного Дивану, 
залишився його основною темою» [Khor-
ramshahi 2000, 6]. Один із розділів “Захід-
но-Східного Дивану” має назву “Hafizna-
me” (“Книга Гафіза”).

Відкриття й засвоєння поезії Гафіза в 
Європі почалася задовго до Гете [Малень-
ка 2005а; Маленька 2005б], і примітно те, 
що піонером у цій справі був угорський 
сходознавець і перекладач Карой Ревіцкі, 
який у 1771 р. переклав латиною і проко-
ментував 16 газелей. Публікація оригіналу 
Гафіза перською і латинський переклад із 
коментарем стали підвалинами європей-
ської гафізіани.

Поряд з угорською школою перекла-
ду з фарсі одним із перших європейських 
центрів дослідження й перекладу поезії 
Гафіза стала Польща. «Товариство друзів 
науки», у яке входили О. Чарторийський, 
С. Замойський, Я. Тарновський та ін., ві-
діграло важливу роль у вивченні і попу-
ляризації поезії перського газеліста. Пе-
рекладачі сконцентрували свою увагу на 
передачі форми газелі. У 1838 р. в Польщі 
виходить друком «Wiersze Perskiego poety 
Hafiza» в перекладах Й. Сенкевського та
Я. Верніковського.
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Англомовні переклади Гафіза, зроблені 
Дж. Річардсоном та У. Джонсом, вплинули 
на англійських романтиків – У. Джонса, 
Дж. Байрона, П. Шеллі.

Проте другою європейською батьків-
щиною Гафіза стала Німеччина початку 
ХІХ ст. Там вперше було видано повний 
переклад його Дивану – як прозовий (Гам-
мера-Пургшталя), так і віршований (Розен-
цвейга-Шваннау). В Німеччині, завдяки 
поетичній рецепції в «Західно-Східному 
Дивані» Гете (1819), в першій половині 
ХІХ ст. Гафіз пережив нове народження 
в перекладах Г. Даумера, Т. Нессельмана, 
Ф. Боденштедта, у критичному видан-
ні перського тексту Дивану Г. Брокгауза, 
яким користувався як найавторитетнішим 
і А. Кримський. Переклад Гаммера і його 
фундаментальна «Історія перської літера-
тури», а також «Зауваги і тлумачення» Гете 
до свого «Західно-Східного Дивану» допо-
могли німецьким поетам глибше зрозуміти 
Гафіза, особливості суфізму й арабо-пер-
ської поезії.

Поза сумнівом, І. Франко читав і Га-
фіза – найтоншого лірика Сходу, яким за-
хоплювалася німецька література, і «За-
хідно-Східний Диван» Гете. У бібліотеці 
І. Франка зберігаються “Історія перського 
країномовства”  Гаммера [Hammer 1818], 
що свідчить про знайомство І. Франка з 
правилами перської поетики. У 1884 р. 
І. Франко пише газель, у якій застосовує 
монориму і редиф:

Мов серна зі смертельним пострілом 
в грудях

В німім болю до матері-лані летить,
Мов з тоскою болющою дух до знання –
Чому так зір мій до тебе, о пані, 

летить?
Газель не зовсім вправна, не легка, як, 

скажімо, газелі А. Фета – переспіви з Гафі-
за за вільним німецьким перекладом Г. Да-
умера. Проте її змістовий, стилістичний 
і ритмомелодійний малюнок, а також час 
написання перегукуються з 1-м «жмутком» 
«Зів’ялого листя», зокрема з віршами, при-
свяченими Ользі Рошкевич, що були напи-
сані у 1882–1885 рр., а також із поезіями до 
Юзефи Дзвонковської, тобто ще до знайом-
ства з Целіною Журовською. «Образ героїні 
Франкової книги склався не на основі одної 
постаті, а в суті своїй є збірним, узагаль-
неним образом» [Ільницький 2004]. Вже 

перший побіжний погляд на вірші першого 
«жмутка» виказує фахівцю-іраністу, знайо-
мому з образною і філософською системою 
перської класичної поезії, фактуру і присут-
ність тут її традиційних образів.

Загальна гама почуттів «Зів’ялого лис-
тя» (від закоханості до зневіри, нарікань на 
жорстокого тирана – кохану, тонка чуттє-
вість і пронизливий щем, туга від розлуки 
і прагнення побачень, розчарування і надія) 
дуже нагадує симфонію почуттів суфійської 
перської поезії. А гіперідеалізований, доле-
носний, космічний образ жінки-божества, 
перед якою тільки впасти ниць і донести її 
лице “аж у гріб”, постає вже в першому ві-
рші-описі її вроди і почуттів ліричного ге-
роя («Не знаю, що мене до тебе тягне»):

І, попри тебе йдучи, я дрижу,
Як перед злою не дрижав судьбою,
В твоє лице тривожно так гляжу,
Здається, ось-ось би впав перед тобою.
І далі зовсім східне гафізівське порів-

няння:
Якби ти слово прорекла мені,
Я б був щасливий, наче цар могучий.
Порівняймо у Гафіза:
Gol dar baru may dar kafu ma’shuk be

kāmast
Sultan-e jahanam be chenin ruz ghulomast.

Квітка на грудях, вино (келих) у долоні,
кохана поряд.

Султан світу у такий день порівняно 
зі мною – раб.

І остання строфа у І. Франка:
Припадком лиш не раз тебе видаю,
На мене ж, певно, й не зирнула ти.
Та прецінь у гріб мені – се знаю –
Лице твоє прийдеться донести.
Цей образ перегукується з однією га-

зеллю Гафіза «Hargezam naqshe tu az lavhe 
delu jan naravad», де він запевняє:

Ніколи твій образ, божусь, не зітреться
З скрижалів моєї душі й мого серця.
Ніколи твій стан, кипарис величавий
Із думки не вийде.

(Переклад А. Кримського).
Гордовита, граційна, струнка красуня, 

слід якої поет готовий цілувати й припас-
ти пилинкою до її порога, ба навіть про-
дати душу, постає з рядків і Гафіза, і Гете, і 
Франка. Ось вірші з «першого жмутка»:

За що, красавице, я так тебе люблю,
Що серце тріпає в грудях несамовито,
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Коли проходиш ти повз мене гордовито?
За що я тужу так, і мучусь, і терплю?

***
Тоді б я душу дав за тебе. Та в ту ж мить
З очей твоїх мигне злий насміх, 

гордість, глум.
І відвертаюсь я, і біль в душі щемить.
Або:
Ще здалека слідить тебе мій зір.
Твій свіжий слід я рад би цілувати
І душу тим повітрям напувати,
Що з твоїх уст переплива в простір.

І з «Другого жмутка»:
За її слідами я,
Мов безумний, біг.
Цілував з сльозами я
Пил із її ніг.

У Гафіза газель «Saba agar gozare afta-
dat be keshvar-e dust» починається так:

Вітре, якщо ти пролетиш краєм 
коханої,

Принеси подих амбри з кіс коханої.
Я готовий віддати в пожертву 

свою душу,
Якщо звісточку мені принесеш 

від коханої.
Але якщо це неможливо, то принеси
Хоча б порошинку з її порога.

Леготе-вітре з коханого краю,
Ой принеси мені, щиро благаю,
Пахощі амбри з коси ароматної
Любки моєї.

Може, й для тебе обвіяти милу
Буде важке і заказане діло?
Ну, то привій порошинку з порога
Любки моєї!

(Переклад А. Кримського).
Газель “Sezed ki az hame-ye delbaran si-

tani baj” закінчується бейтом:
Та Гафіз любив тебе і любить;
Ти для нього справжняя цариця.
На твоїм порозі він по-рабськи
Буде радий порохом стелитись.

 (Переклад А. Кримського).

А в Гете:
Ибо пыль с ее порога
Лучше всех ковров оттуда!

***
Вкруг ее ограды ветер
Пыль взметает неуклюже,
Но, пожалуй, даже роза,
даже мускус пахнет хуже.
За подих вітру, що пахне амброю і мус-

кусом з кіс та вуст коханої (традиційний 
і постійний гафізівський образ), за поро-
шинку з її порога ліричні герої Гафіза і 
Франка навіть готові віддати душу, проте 
у Гете в «Західно-Східному Дивані» цей 
мотив відсутній, натомість він яскраво ви-
ражений у «Фаусті».

Образ ліричного героя – раба, неволь-
ника, у І. Франка переходить у дещо іншу, 
фаустівську площину: він готовий віддати 
душу “чорту, демону розлуки”. Проте остан-
ня строфа XI вірша “Третього жмутка” ди-
вовижно перегукується з Гафізом, зокрема з 
газеллю “Delu dinam delu dinam beburdast”:

Серце і віру мою, серце і віру забрали
її плечі, її плечі, її плечі.
Твій рятунок, твій рятунок, Гафізе,
в поцілунку її вуст, в поцілунку, в поцілунку.

(Підрядковий переклад).
За один її цілунок 
Най горить сто тисяч літ!
За любов її і ласку
Дам я небо, рай, весь світ.

(І. Франко).
Через призму гетівського Фауста прочи-

тала текст «Зів’ялого листя» Т. Гундорова 
[Гундорова 2006]. В індійсько-буддійському 
контексті проаналізував поезію «Зів’яло-
го листя» І. Папуша. У світлі фольклорної 
традиції – О. Дей. Багатогранний, поліфо-
нічний текст «Зів’ялого листя» має і перше, 
і друге, і третє. І має він всі підстави – смис-
лові та образні – бути прочитаним і у суфій-
сько-перському ключі, оскільки І. Франко 
був добре обізнаним і з перською класич-
ною поезією, і з суфізмом. Цьому сприяли 
його дружба і листування з А. Кримським, 
студіювання «східних німецьких книжок», 
його обізнаність і захоплення поезією Гете.
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СКАЗУЕМОЕ – второй (после подле-
жащего) главный член предложения, 

который делает именное предложение пол-
ным, имеющим смысл. Сказуемое всегда 
находится в именительном падеже и под 
управлением подлежащего.

1. ТИП СКАЗУЕМОГО
Сказуемое именного предложения, 

по мнению большинства арабских грам-
матистов, может быть выражено или от-
дельным словом, или предложением  
[  ]. 
Кроме этого, следует отдельно остановить-
ся на тех случаях, когда сказуемое реально 
выражено полупредложением. Такая точка 
зрения, даже по мнению тех, кто ее при-
держивается, считается некоторым упро-
щением проблемы, т.к. полупредложение, 
выраженное обстоятельством или именем 
с предлогом, всегда связано с настоящим 
сказуемым, которое может усекаться. Если 
в именном предложении настоящее сказу-
емое отсутствует, а присутствует связан-
ное с ним полупредложение, то оно ино-
гда, и принимается за сказуемое с целью 
упростить анализ такого предложения  
[ ].

1. Отдельное слово, которым выражает-
ся сказуемое, чаще всего является именем 
производным ( ) или (реже) перво-
образным ( ٌ ). Сказуемое, выражен-
ное производным именем, согласуется с 
подлежащим в роде и числе. Сказуемое, 
выраженное первообразным именем, со-
храняется в исходном виде и не требует 
согласования. Примеры: 

а) производное имя:
ٌ  (“Зейд – прилежный”).

 – подлежащее в именительном паде-
же с явной даммой;

 – сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

б) первообразное имя:
ٌ  (“Европа – континент”).

 – подлежащее (именного предло-
жения) с неизменяемой флексией на сукун 
в состоянии именительного падежа;

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

2. Предложение в функции сказуемо-
го может быть именным или глагольным, 
причем глагол может быть в перфекте, им-
перфекте или императиве. Примеры:

а) именное предложение:
ٌ  (“Зейд, его мать – препода-

вательница”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой;

 – второе подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой,  – слитное местоимение с 
неизменяемой флексией на дамму в состо-
янии родительного падежа;

 – сказуемое второго подлежащего 
в именительном падеже с явной даммой, 
именное предложение из второго подлежа-
щего и его сказуемого в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого первого под-
лежащего (именного предложения).

б) глагольное предложение (глагол в 
имперфекте):

В.И. Рыжих

СКАЗУЕМОЕ АРАБСКОГО 
ИМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ََ  
(“Али разговаривает по-английски”).

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее – частично скрытое местоимение 
“ ”, предложение из глагола-сказуемого и 
подлежащего (глагольного предложения) в 
состоянии именительного падежа сказуе-
мого (именного предложения).

в) глагольное предложение (глагол в 
императиве):

ُ  (“Книга, читай ее!”)

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

 – сказуемое в императиве с неиз-
меняемой флексией на сукун, подлежащее 
(глагольного предложения) – полностью 
скрытое местоимение “ ”,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии винительного падежа 
прямого дополнения, глагольное предло-
жение из глагола и подлежащего в состо-
янии именительного падежа сказуемого 
(именного предложения).

г) глагольное предложение (глагол в 
перфекте):

 (“Студенты ушли”).

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

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на дамму, т.к. к нему присоеди-

нено местоимение ,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения), 
глагол-сказуемое и подлежащее (глаголь-
ного предложения) – глагольное предло-
жение в состоянии именительного падежа 
сказуемого (именного предложения).

В следующих случаях сказуемое имен-
ного предложения обязательно должно 
быть выражено предложением:

1) Если подлежащее выражено место-
имением предмета речи ( ), на-
пример:

ٌ  (“Скажи: “Он – Аллах – 
един”).

  – местоимение предмета речи с не-
изменяемой флексией на фатху в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – выражение величия, второе подле-
жащее (именного предложения) в имени-
тельном падеже с явной даммой;

 – сказуемое второго подлежащего 
в именительном падеже с явной даммой. 
Именное предложение из второго подле-
жащего и его сказуемого в состоянии име-
нительного падежа сказуемого первого 
подлежащего (именного предложения).

2) Если имя, выражающее подлежа-
щее, является условным местоимением  
( ), то сказуемым при нем должно 
быть предложение условия ( ), на-
пример:

ْ  (“Кто занимается, тот до-
бьется успеха)”.

 – условное местоимение с неизме-
няемой флексией на сукун в состоянии 
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именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в имперфекте в условном 
наклонении с сукуном, т.к. выражает усло-
вие, подлежащее (глагольного предло-
жения) – частично скрытое местоимение  
“ », глагольное предложение из глагола и 
подлежащего в состоянии именительного 
падежа сказуемого (именного предложе-
ния).

3) Если в восклицательных предложе-
ниях с использованием глаголов хвалы и 
хулы ( )  и َ  подлежащее 
находится в препозиции. 

Например:
ُ  (“Халед, какой он прекрас-

ный командир!”)

 – подлежащее (именного предложения) 
в именительном падеже с явной даммой;

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, глагольное предложение из глаго-
ла и подлежащего в состоянии именитель-
ного падежа сказуемого (именного пред-
ложения).

4) В выделительной конструкции 
( ), например:

َ  (“Мы, арабы, 
почитаем гостя”).

 – раздельное местоимение с неиз-
меняемой флексией на дамму в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – прямое дополнение для усе-
ченного глагола  (“я выделяю, имею 

в виду”) в винительном падеже с явной 
фатхой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее (глагольного предложения) – 
полностью скрытое местоимение “ ”, 
глагольное предложение из глагола и под-
лежащего в состоянии именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

5) При употреблении частицы ْ  
(“сколько”) в повествовательном значении 
в функции подлежащего именного предло-
жения, например:

ُ  (“Сколько больных 
исцелил Аллах!”)

 
 – подлежащее (именного предложе-

ния) с неизменяемой флексией на сукун в 
состоянии именительного падежа;

 – имя с предлогом связаны с 
;

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на виртуальную фатху, по-
явлению которой препятствует неспособ-
ность алифа нести огласовку,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии винительного падежа 
прямого дополнения;

 – выражение величия, подлежащее 
(глагольного предложения) в именитель-
ном падеже с явной фатхой, глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

Если сказуемое выражено предложе-
нием, то в нем обязательно должен быть 
связующий элемент ( ), который связы-
вает это предложение с подлежащим. Этот 
элемент чаще всего выражен возвратным 
местоимением ( ). Именно этот 
элемент присутствует во всех примерах 
выше. Так, например, в предложении 

связующим элементом является 
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слитное возвратное местоимение  в сло-
ве , а в предложении 
связующим элементом является скрытое 
возвратное местоимение “ ”, содержаще-
еся в глагольной форме .

Значительно реже в функции связую-
щего элемента может оказаться указатель-
ное местоимение, например:

ٍ  (“Успех – это надеж-
да каждого студента”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой;

 –  указательное местоимение с 
неизменяемой флексией на сукун в со-
стоянии именительного падежа второго 
подлежащего (именного предложения), 
 – частица указания на удаленность с не-

изменяемой флексией на кясру в нейтраль-
ном флективном состоянии,  – частица  
II лица с неизменяемой флексией на фатху 
в нейтральном флективном состоянии;

 – сказуемое второго подлежащего 
(именного предложения) в именительном 
падеже с явной даммой, именное предло-
жение из второго подлежащего и его сказу-
емого в состоянии именительного падежа 
сказуемого первого подлежащего (имен-
ного предложения).

В отдельных случаях (когда возвратное 
местоимение известно из контекста) оно 
может не употребляться. Например:

 (“Виноград, окка по 
20 пиастров”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой; 

 – второе подлежащее в именитель-
ном падеже с явной даммой;

 –  предлог,  – имя в роди-
тельном падеже под управлением предло-
га, показатель падежа , имя с предлогом 
связаны с усеченным сказуемым при вто-
ром подлежащем (именного предложения), 
именное предложение из второго подлежа-
щего и его сказуемого в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого первого подле-
жащего (именного предложения); вид пол-
ного предложения: .

3) Сказуемое может быть выражено по-
лупредложением, которое, в свою очередь, 
может быть представлено именем с пред-
логом или обстоятельством в идафе [Гран-
де 1998, 467].

Например (сказуемое выражено име-
нем с предлогом):

ِ  (“Студент в классе”).

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

  – имя с предлогом в состоянии 
именительного падежа сказуемого (имен-
ного предложения).

Такой анализ предложения – краток и 
прост, он позволяет лучше понять общую 
структуру более сложных предложений, 
в состав которых входят именные пред-
ложения такого типа. Однако в теории 
арабского синтаксиса, да и при прак-
тическом анализе таких предложений, 
чаще всего исходят из того, что реаль-
ное сказуемое в предложении отсутству-
ет, т.е. произошло усечение сказуемого  
( ), о чем говорилось в начале ста-
тьи. Полупредложение в таком случае счи-
тается связанным с усеченным сказуемым  
( ). Исходя из 
этого, для приведенного выше приме-
ра может быть дана следующая характе-
ристика:
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 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – предлог с неизменяемой 
флексией на сукун, в нейтральном флек-
тивном состоянии,  – имя в родитель-
ном падеже под управлением предлога  

, показатель падежа – явная кясра, полу-
предложение связано с усеченным сказуе-
мым (именного предложения) в состоянии 
именительного падежа.

Под усеченным сказуемым чаще всего 
подразумеваются слова , , , 
которые имеют такие общие значения, как 
“имеется”, “присутствует”, “существует” 
и т.д.

Например, если мы говорим 
 (“Студент в классе”), то 

полная форма предложения звучит как 
ِ  (“Студент имеется в 

классе”). Сказуемое усекается в таких 
предложениях лишь в том случае, если оно 
имеет общее значение, связанное с наличи-
ем или присутствием кого-либо или чего-
либо, как показано в предыдущем примере. 
Если же значение сказуемого не связано с 
присутствием или наличием чего-кого-
либо, а является специальным словом, то 
оно не может усекаться и должно присут-
ствовать в предложении, например:

ِ  (“Студент спит в 
классе”).

Следующий пример (сказуемое выра-
жено обстоятельством в идафе):

ٌ  (“Перед домом дерево”).

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой; 

  – второй член идафы в родительном 
падеже с явной кясрой, полупредложение 

связано с усеченным сказуемым в препози-
ции в состоянии именительного падежа;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в постпозиции в именительном па-
деже с явной даммой.

Если полупредложение выражено об-
стоятельством времени, то значение под-
лежащего должно быть связано с каким-то 
действием, событием или явлением, на-
пример:

 (“Переговоры – в по-
недельник”).

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

 – обстоятельство времени в вини-
тельном падеже с явной фатхой;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже, показатель падежа – , т.к. 
слово в форме двойственного числа. Полу-
предложение связано с усеченным сказуе-
мым в состоянии именительного падежа.

Если подлежащее в таких предложени-
ях не имеет значения, связанного с каким-
либо событием, явлением, действием, то 
предложение теряет смысл, например:

 (“Студенты – в понедель-
ник”).

2. МЕСТО СКАЗУЕМОГО В 
ПРЕДЛОЖЕНИИ
Базовое положение сказуемого – пост-

позиция, т.е. после подлежащего, однако в 
целом ряде случаев сказуемое может нахо-
диться и в препозиции, т.е. перед подлежа-
щим. В этой связи целесообразно рассмо-
треть три случая: 

– сказуемое должно находиться в пост-
позиции; 

– сказуемое может находиться в препо-
зиции; 

– сказуемое должно находиться в пре-
позиции.

Сказуемое должно находиться в пост-
позиции в следующих случаях: 
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1) если подлежащее выражено словом, 
которое всегда должно быть в начале пред-
ложения. К таким словам относятся: 

– вопросительные местоимения 
( ), например:

 (“Кто сделал это?”);
– условные местоимения ( ), 

например:
ْ  (“Кто старается, тот добьет-

ся успеха”);
– восклицательное местоимение  
( ), например:
  (“Какое красивое небо!”)
Ограничимся характеристикой флексий 

только для последнего примера:

 – восклицательное местоимение с 
неизменяемой флексией на сукун в состо-
янии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на фатху, подлежащее (гла-
гольного предложения) – полностью скры-
тое местоимение “ ”, относящееся к , 
глагольное предложение из сказуемого и 
подлежащего в состоянии именительного 
падежа сказуемого (именного предложе-
ния);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

– повествовательная частица 
( ), например:

 (“Сколько 
студентов отправляются каждый день в 
университеты!”)

 – подлежащее с неизменяемой флек-
сией на сукун в состоянии именительного 
падежа;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – частич-
но скрытое местоимение “ ”, глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

2) Если к подлежащему присоединена 
начальная “лям” ( ), например:

ٌ  (“Старательный добьется ус-
пеха”).

Начальная “лям” предназначена для 
усиления логического ударения на под-
лежащем и поэтому должна всегда быть в 
начале именного предложения с подлежа-
щим, а следовательно – место сказуемого 
остается только в постпозиции.

3) Если сказуемое именного предложе-
ния выражено глагольным предложением, 
в котором подлежащее – скрытое место-
имение, относящееся к подлежащему, на-
пример:

ُ  (“Ахмед пишет”).
Если в таком предложении сказуемое 

поставить на первое место, то предложе-
ние станет глагольным ( ), а следо-
вательно, уже не сможет идти речь о сказу-
емом именного предложения.

4) Если подлежащее и сказуемое одина-
ковы по степени определенности, т.е. оба в 
неопределенном или оба в определенном 
состоянии, например:

 (“Мой брат – мой друг”).
Таким будет порядок слов, если о моем 

брате сообщается, что он мой друг. Если 
же контекст изменится и будет сообщаться 
о моем друге, что он – мой брат, то поря-
док слов будет иным:

 (“Мой друг – мой брат”).
Таким образом, сказуемое всегда оста-

ется в постпозиции.

Сказуемое может находиться в пре-
позиции в следующих случаях:
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1) Если на сказуемое падает логическое 
ударение, например:

ُ  (“Курить запрещено”).

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в препозиции в именительном падеже 
с явной даммой;

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

2) Если сказуемому и подлежащему 
предшествует отрицательная или вопро-
сительная частица, например:

 (“Ты спишь?”)

 – вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии;

 – сказуемое в препозиции в имени-
тельном падеже с явной даммой;

  – местоимение с неизменяемой 
флексией на фатху в состоянии имени-
тельного падежа подлежащего (именного 
предложения) в постпозиции.

3) Если сказуемое выражено полупред-
ложением, а подлежащее находится в 
определенном состоянии, например:

ُ  (“В осмотрительности – 
безопасность”).

 – имя с предлогом, сказуемое в 
препозиции;

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

Сказуемое должно находиться в пре-
позиции в следующих случаях:

1) Если на сказуемое падает логическое 
ударение. Это происходит в тех случаях, 

когда сказуемое выражено вопроситель-
ным местоимением. Например:

 (“Где твой дом?”) 
  (“Когда отъезд?”)
2) Если подлежащее по контексту долж-

но быть в неопределенном состоянии, не 
имеет при себе согласованного определе-
ния и не является первым членом идафы, 
а сказуемое выражено полупредложением, 
например:

ٌ  (“На столе книга”).
3) Если в составе подлежащего имеется 

местоимение, относящееся к сказуемому, 
например:

 (“В городе – его жители” 
(т.е. жители этого города)).

3. УСЕЧЕНИЕ СКАЗУЕМОГО
Сказуемое может быть усечено так 

же, как и подлежащее. Характер усече-
ния может быть разрешительным или 
обязательным.

Разрешительным считается усечение 
в следующих случаях:

1) при ответе на вопрос, например:

– Кто прилежный? 
– Али.

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой, сказуемое (именного предложения) 
усечено, и его усечение имеет разреши-
тельный характер, под ним подразумева-
ется . 

Поскольку усечение имеет разреши-
тельный характер, то наличие сказуемого 
допускается:

2) после слова  в значении “вдруг”. 
Например:

ٌ  “Я вышел, и вдруг – лев”.

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
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мой, усечение сказуемого (именного пред-
ложения) имеет разрешительный характер, 
предполагается .

Наряду с приведенной формой допу-
скается и употребление сказуемого:

ٌ
Обязательным усечение сказуемого 

считается в следующих случаях:
1) Если подлежащее для сказуемого 

следует после отрицательной частицы ир-
реального условия (“Если бы не…”).

Например:
ِ  (“Если бы не ма-

шина, то мы опоздали бы на занятие”).

 – отрицательная частица ирреаль-
ного условия с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, сказуемое усечено, характер усе-
чения – обязательный, подразумевается 

; 
 –  ответная частица ирреального 

условия для  с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии,  – глагол в перфекте с неиз-
меняемой флексией на сукун – из-за при-
соединения к нему огласованного местои-
мения именительного падежа.  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения). 

Полная форма предложения (при нали-
чии усеченного сказуемого) была бы сле-
дующей:

В предложениях такого типа усечение 
сказуемого имеет обязательный характер 
лишь в том случае, если его значение име-

ет общий характер и связано с наличием 
или присутствием чего-либо, т.е. на его 
месте подразумеваются такие слова, как 

, , , .
Если значение сказуемого имеет специ-

альный характер, то его наличие является 
обязательным, например:

ُ  
(“Если бы не квалифицированные  

спортсмены, то команда бы проиграла”).
Сказуемым в данном случае является 

слово , имеющее специальный ха-
рактер, т.к. в данном случае речь идет не 
о наличии спортсменов вообще, а о необ-
ходимости наличия спортсменов высокой 
квалификации.

2) В предложениях клятвы, например:
َّ  (“Клянусь твоей жизнью, 

старательный добьется успеха”).

 –  начальная “лям”, частица с не-
изменяемой флексией на фатху в нейтраль-
ном флективном состоянии,  – подлежащее 
(именного предложения) в именительном 
падеже с явной даммой,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на фатху 
в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы, сказуемое (именного пред-
ложения) усечено, характер усечения – 
обязательный, предполагается  (“моя 
клятва”), полный вид именного предложе-
ния был бы следующий:

 (“Твоя жизнь – моя клятва”). 
3) Если подлежащее (именного предло-

жения) находится перед условной части-
цей, а ответ на это условие соответствует 
модели условного предложения или начи-
нается с частицы . В этом случае вторая 
часть предложения считается ответом на 
условие, а сказуемое (именного предло-
жения) считается усеченным. Ответное 
предложение ( ) является до-
статочным для того, чтобы выразить как 
вторую часть условного предложения, так 
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и выполнить роль сказуемого именного 
предложения, которая заключается в том, 
чтобы сообщить информацию о подлежа-
щем. Например:

ٌ  (“Студент, если 
учит, добьется успеха”).

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

 – условная частица с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – глагол условия в условном на-
клонении, показатель условного наклоне-
ния – сукун;

 – частица для оформления условного 
наклонения с неизменяемой флексией на 
фатху в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – раздельное местоимение с неиз-
меняемой флексией на фатху в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

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

4. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦЫ 
 СО СКАЗУЕМЫМ

Подлежащее и сказуемое – два главных 
члена именного предложения, которые 
органически связаны между собой. Упо-
требление частицы  в начале сказуемого 
служит для усиления этой связи в тех слу-
чаях, когда она по каким-либо причинам 
оказалась недостаточной. Анализ таких 
предложений показывает, что это происхо-
дит в таких типах именных предложений, 
которые по своей структуре очень похожи 
на предложения с придаточным условным. 

Как известно, в предложениях с придаточ-
ным условным частица  употребляется 
в случаях, когда ответное предложение  
( ) не соответствует общей моде-
ли сложноподчиненного предложения с 
придаточным условным. Применительно 
к именному предложению для употребле-
ния частицы  требуется одновременное 
наличие следующих условий:

1) Подлежащее должно быть выражено 
словом неясного значения. Такими словами 
являются обычно относительные местоиме-
ния, т.к., если мы говорим  (“который”) 
или  (“которые”), то не совсем ясно, о 
ком или о чем идет речь, требуется допол-
нительное предложение или полупредложе-
ние, которое бы разъяснило смысл относи-
тельного местоимения [Рыжих 2005, 109]. 
Кроме того, подлежащее будет считаться 
словом неясного значения, если оно выра-
жено именем в неопределенном состоянии.

2) После подлежащего должно быть 
предложение или полупредложение, в ко-
тором отсутствует слово, выражающее 
условие.

3) С точки зрения значения в подлежа-
щем должно выражаться условие, а в ска-
зуемом – следствие. В этом случае такое 
именное предложение по смыслу (но не 
по форме) будет похожим на сложнопод-
чиненное предложение с придаточным 
условным.

Пример первый:
ٌ  (“Тот, который учится, до-

бьется успеха”).
Предложение состоит из подлежащего  

( ), выраженного словом неопределен-
ного значения, а после него – предложение  
( ), в котором отсутствует слово, выра-
жающее условие, далее следует сказуемое  
( ), которое по своему значению явля-
ется следствием из условия, выраженного 
в подлежащем (“Если учится, то добьется 
успеха”).

В силу наличия всех этих причин сказу-
емое сопровождается частицей .

Пример второй:

ٌ  (“Студент, который учит-
ся, добьется успеха”).
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 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – частич-
но скрытое местоимение “ ”, глагольное 
предложение из глагола и подлежащего в 
состоянии именительного падежа согласо-
ванного определения для определяемого 

;
 –  избыточная частица с неизме-

няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии, которая предназна-
чена для сочетания сказуемого (именного 
предложения).  – сказуемое (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой.

Это предложение состоит из подлежа-
щего ( ), имеющего неясное значение, 
т.к. в силу неопределенного состояния не-
известно, о каком студенте идет речь, далее 
следует глагольное предложение, выпол-
няющее функцию согласованного опреде-
ления ( ). Сказуемое ( ) выражает 
следствие из подлежащего (“Если студент 
учится, то добьется успеха”) и поэтому со-
провождается частицей сочетания .

Использование  в качестве частицы 
сочетания может быть обязательным или 
разрешительным. В приведенных выше 
примерах употребление частицы  имеет 
разрешительный характер, т.е. эти пред-
ложения могут обойтись и без этой части-
цы, однако в силу наличия перечисленных 
выше причин частица чаще всего употре-
бляется. В обязательном порядке частица 

 употребляется только в конструкции 
 , например:

ٌ  (“Что касается Мохаммеда, 
то он – ученый”).

 – частица условия и уточнения с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ном флективном состоянии;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – избыточная частица с неизменя-
емой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии, которая предна-
значена для сочетания сказуемого (имен-
ного предложения);

  – сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

5. МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ 
СКАЗУЕМОГО
Одно подлежащее может иметь не-

сколько сказуемых. В зависимости от ха-
рактера значений некоторые из них могут 
считаться согласованным определением 
для первого сказуемого, а некоторые могут 
быть только сказуемым. 

Пример первый:
ٌ  (“Зейд – храбрый, ве-

ликодушный араб”).
 – подлежащее именного предложения;

 – первое сказуемое именного пред-
ложения;

 – второе сказуемое;
 – третье сказуемое.

В данном случае можно считать, что
 и  – согласованные определения к 

определяемому , что в большей степе-
ни соответствует приведенному переводу.

Пример второй: 

ٌّ  (“Обучение литера-
турное, инженерное, коммерческое”).

 – подлежащее именного предло-
жения;

 – первое сказуемое именного пред-
ложения;
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 – второе сказуемое;
 – третье сказуемое.

В данном случае, исходя из значений, 
второе и третье сказуемые не могут быть 
согласованными определениями к перво-
му сказуемому.

Именное предложение получило в 
арабском языке широкое распростране-
ние. Анализ его основных составных 
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частей, понимание их роли в предложе-
нии на основе арабской грамматической 
традиции, умение правильно определить 
границы сказуемого и его характер спо-
собствуют лучшему пониманию текста 
и правильному переводу, в котором не 
только учитывается основное содержание 
именного предложения, но и правильно 
расставляются стилистические и логиче-
ские акценты.
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АРІЯНСТВО започаткувало цілий на-
прямок у християнських єресях – мо-

нофіситство. Ця доктрина визнає лише 
божественну природу Христа. Вона була 
проголошена візантійським єресіархом 
Євтихієм (до 378 – бл. 454). У боротьбі з 
несторіанською єрессю він почав пропо-
відувати протилежну єресь (у втіленого 
Христа є лише одна природа – божествен-
на). Доктрина Євтихія була засуджена як 
єретична на Константинопольському си-
ноді в 448 р. До теологічної дискусії втру-
тився імператор Феодосій ІІ, який через 
рік скликав новий собор у Ефесі (449). 
Папа Лев І надіслав патріарху Констан-
тинопольському листа, де намагався зня-
ти питання через формулу двох природ у 
одній особі – людської та божественної. 
Листа папи не було дозволено прочитати 
на Ефеському соборі, де в цілому прийня-
ли монофіситську доктрину (т.зв. “ефесь-
ке шахрайство”). Суперечка загострилася 
за нового імператора Маркіяна, який на 
Халкедонському соборі 451 року засудив 
Євтихія. Монофіситський рух не вщухав і 
після спроб примирення з боку імператора 
Зенона (482) і папи Ормізда (519), зокрема 
в Єгипті [Zanichelli, 1195]. У Єгипті, Па-
лестині, Сирії монофіситство утрима-
лося переважно у монастирських колах.  
І навіть після того, як Север Антіохійський 
вдосконалив теологічні визначення, східні 
церкви залишилися у схизмі через тради-
ційне вживання термінів і, що не менш 
важливо, через політичну опозицію до Ві-
зантії. До монофіситських церков дотепер 
належать коптська, ефіопська, сирійська 
(яковитська) і вірменська церкви [Robert, 
II, 1231].

7. Яковитська церква у Сирії, різно-
вид монофіситської, виросла з антіохій-
ського напрямку християнства. Засно-
вником церкви став Яків Барадей (помер 
578 р.). Чернець у Константинополі, він 
пристав до переслідуваних монофіситів і 
був таємно висвячений на єпископа Еде-
си (542–543). Подорожував Сирією, пере-

бравшись у жебрака, звідки й прізвисько 
Барадей (сир. baradaï ‘лахміття’) [Robert, 
II, 920]. За час своїх подорожей Яків при-
значив клір і організував цілу церкву. Пе-
реслідувана візантійцями, арабами, турка-
ми, яковитська церква досі існує в Сирії, а 
частково поширилася до Індії [Zanichelli, 
789]. Саме прізвисько Якова стає діагнос-
тичною ознакою і доказом відповідності 
українських топонімів власне цьому на-
пряму раннього християнства. Ці п’ять 
найхарактерніших назв утворюють зраз-
ково компактний і доказовий ареал на 
карті. В Україні досі трапляються прізви-
ща від цих ойконімів: Бородай, Бородаєв-
ський тощо. 

З аналізу топонімічних ландшафтів 
можна зробити висновок про співісну-
вання християнських осередків різних на-
прямків у безпосередній близькості один 
до одного. 

Те саме достережено і в Чехії: поблизу 
з 25 селами Hluboká, Hlubočice, Hlubětin 
тощо існують вже цілком упізнавані наз-
ви Jakub, Jakubov (не раз), Jakubčovice, 
Jakubovce, Jakubovice, Cerkytly, Církvice, 
Sv. Kateřina, Kačina, Kramolín.

8. Несторіани – церковна єресь V ст., 
названа за ім’ям її засновника Несторія 
(бл. 380 – бл. 451). Цей сирійський монах, 
прибічник антіохійської школи, вірив у 
роз’єднаність двох природ Христа – боже-
ственної й людської. Ставши патріархом 
Константинопольським (428–431), він зро-
бив спробу замінити поняття «Матір Божа» 
на «Матір Христова», що й дало початок 
несторіанству. Його послідовники визна-
вали існування Христа у двох іпостасях і 
двох відмінних особах – людській і боже-
ственній. Після засудження несторіанства 
на підтримку позиції Кирила на ефеському 
соборі 431 р. наступний собор у Халкедоні 
451 р. досяг компромісу. Проте одна із груп 
несторіан не визнала ухвал обох соборів, 
чим і започаткувала несторіанську церкву. 

Сама несторіанська церква веде свою 
історію від ІІ ст. і має самоназву Свята 

К.М. Тищенко

СХІДНІ Й ЗАХІДНІ ЦЕРКВИ IV–VII СТ.
У ТОПОНІМІЇ УКРАЇНИ

(Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.)
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Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України (закінчення)

Топонім Сусіднє село Околиці
Бородаї Пл 
(Диканька)
Бородаївка Зп 
(Вільнянськ)
Бородаївські 
Хутори Дп 
(Верхньодніпровськ)
БородановеСм 
(Недригайлів)
Бородоярське 
Хк (Балаклія)

Яковенщина !

Яковлеве !

Якимівка !

Якименки !

Ковтунівка

Водяна Балка, Горянщина, Онацьки...

Якимівка, Голубівка, Диханівське...

Бородаївка^ Одинець, Водяне, Братське...

Голубці^ Курмани...

Яковенкове^ Таранушине...

Сусіди 
яковитів:

Василіани Колумбани Готи Несторіани Павликани

Якличі Чг 
(Сосниця)

Гутище

Яковлівка Хк 
(Сахновщина)
Яковлівка Хк 
(Лозова)

Козирів

Оддихне,
Поди

Катеринівка

Катеринівка,
Павлівка ІІ

Яковлівка Дц 
(Олександр.) 
Яківське Зк 
(Свалява)
Якимове Пл 
(Вел.Багачка)

Голубівка

Голубине

Коломийці, 
Баланди

+ 

Росош
ТибАВА
Кучері

Катеринівка, 
Новопавлівка 
Павлове

Павел/ків-
щина, ~ки

Яковлівка Дп 
(П’ятихатки) 
Яковлівка Хк 
(Харків)

Кулябкине

Глибоке

+

Подольох
Люботин

Холодіївка, 
Халайдівка 
Нестеренки, 
(Холодна гора)

Катеринівка

Павленки

Якименки См 
(Недригайлів)

Голубці Відрадне Холодне,
Холодний Яр

Яковлівка Мк 
(Березнегувата) 
Якимівка Дп 
(Солоне)

Василівка

Василівка 

Глибоке, 
Глибокий Яр
Голубинівка 

Одрадне

Водяне 

( П е т р о -
павлівка)
Павлівка

Яковлівка Дц 
(Артемівськ)

Василівка, 
Васюківка

Голубівка Кодема, 
Закутне

Яківці Вл 
(Ківерці) 
Яківка ІФ 
(Тлумач)
Якубівка ІФ 
(Городенка)

Кульчин, 
Клубочин
Колінці

Колінки

Одеради

Одаїв, 
Кутище

Яковлівка Дц 
(Ясинувата)
Яковівка Хк 
(Близнюки)

Василівка

Василівка, 
Васюкове

Водяне, 
Сєверне
Одинецьке

Яковенкове 
См (Ромни)
Новояковлівка 
Од(Красні Окни)

Василівка 
Перехрестівка
Василівка

Ромни
Біловод
Одаї

Холодник,
Холодне 

Нестерове

Якимчиці Лв 
(Городок)

Речичани Романівка,
Годвишня

Катериничі
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апостольська католицька церква Сходу. 
Ставши у V ст. державною в Персії, церк-
ва набула автокефалії. Через кількісну пе-
ревагу послідовників доктрини Несторія 
офіційно прийняла її 486 р. Завдяки релі-
гійній терпимості за ісламських часів по-
ширилася з Персії на схід до Індії, Тибету, 
Китаю, Яви. Свого розквіту несторіанська 
церква досягла у ХІІ ст., коли налічувала 
понад 200 єпископій і десятки мільйонів 
вірних. По тому прийшов швидкий зане-
пад внаслідок переслідувань Тамерлана та 
ісламізації тюрко-монгольських народів. 
Його прискорила екуменічна політика ка-

толицької церкви. Частина несторі-
анської церкви під назвою Халдій-
ська церква у ХVІ ст. об’єдналася з 
римо-католицькою церквою [Zanic-
helli, 1241]. Досі існує понад 80 тис. 
несторіанських християн в Ірані, Іра-
ку і США [Robert, II, 1286].

Несторіанська церква відіграла 
важливу історичну роль завдяки своїм 
перекладам сирійською та арабською 
мовами численних філософських і 
наукових творів античної Греції, які 
через арабів Еспанії знову поверну-
лися до Європи у середні віки [Zani-
chelli, 1241].

В Україні назви від основи Нестор-, 
Нещер- поширені у лісостепу від Поділля 
й Київщини до Слобожанщини. З усіх аре-
алів назв східних церков несторіанський 
найбільший. Причетність ойконімів від 
основи Нестор- до євангелізації видно, зо-
крема, у тополандшафтах в іншомовному 
середовищі, як-от у трьох назвах у Румунії 
та Молдові: Nistoreşti (T13) – Călugăreni!, 
Crişan!, Crucea! (це район Adamclisi); 
Nistoreşti (P9) – Vizantea Mănăstirească, 
Păuleşti, Greşu, за горою – Mărtănuş, Tur-
ia, Mărtineni; Nisporeni (MO T5) – Cristeşti, 
Boghiceni, Paşcani, Păuleşti, далі під Ясами 

Мал. 1. Ойконіми від топооснов Нестор-,   
  Бородай-, Качкар-, Пелагій-.

Сусіди 
несторіан:

Василіани Колумбани Готи Яковити Павликани

Нестерівці Хм 
(Дунаївці)
Нестеренки 
Хк (Валки)

Ксаверівка

Водяна Балка, 
Вдовичине

Катеринівка

Катеринівка

Нестерівка Хк 
(Вел.Бурлук)

Голубівка Водяне Катеринівка

Нестеренки 
Хк (Харків)

Глибоке Дюботин, 
Подольох

Яковлівка Павленки

Нестеренки 
См (Лип.Дол.) 

Нестеренки 
Пл (Полтава)
Нестерівка Кв 
(Бриспіль)

Греки?

Васильки, 
Васильці
Васильки

Голуби, 
Кулябчине,
Коломийцева 
Долина
Глоби, 
Коломак
Глибоке

Русанівка

Говтва

+

Нестерварка 
Вн (Тульчин)

Василівка, 
Крищинці

Коломак, 
Клебань

Одаї Бурдії (< 
Бородаї ?)

Нестерянка 
Зп (Оріхів)

Васинівка, 
Василівське

Одарівка, 
Отришки

Новояковлівка

Нестерове Од 
(Красні Окни) 
Нестерівка Чк 
(Маньківка)

Василівка

Крачківка,
Попівка

Одаї

Кути, 
Русалівка
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інші Cristeşti, Holboca, Bogonos... [RA]. 
Знову ж, у Румунії нідé більше нічого по-
дібного немає.

9. Богумили – єретики-дуалісти, які 
з’явилися у Х ст. у Болгарії. Спираючись 
на доктрину маніхейства, богумили по-
ширювали своє вчення на Балканах і у Ві-
зантійській імперії. Маніхейство являло 
собою нехристиянську доктрину, що по-
своєму прагнула розв’язати проблему зла 
у світі. Ця релігійна концепція виходила з 
полярного протиставлення світла й тем-
ряви, добра і зла. Її засновником був пер-
ський князь Мані (215–277), який вважав 
себе останнім пророком релігійної істини 
після Будди, Заратустри й Ісуса [Zanichel-
li, 1105]. Під впливом богумилів на Заході 
в ХІ–ХІІІ ст. виник рух катарів [Robert, 
II, 241] (від гр. “чистий, очищений”). Від 
назви катарів походить польське дієслово 
pokacerzyć się ‘стати єретиком’. У топоні-
мах України ця основа виступає у формі 
Кат(е)р-, Кацір-.

Як видається, цей тип світосприйняття 
пов’язаний із значно поширенішими в Укра-
їні слідами павликанства. Павликани, або 
“павликанська єресь”, – це реліґійна секта, 
виникла на вірменських територіях Візан-
тійської імперії у VII–XII ст. Походження її 
назви непевне. Формування секти було запо-
чатковане проповіддю Костянтина Манама-
лі, що спиралася на визнання лише Нового 
Завіту і на протиставлення духу та мате-
рії, добра і зла. Павликанська громада часто 
була в опозиції до імперії і через це зазнава-
ла переслідувань. Деякі імператори намага-
лися використати її як військову силу, зокре-
ма для стримування болгарських наскоків. 
Поширені у Фракії та Болгарії, павликани 
частково розчинилися у богумилах, частково 
ісламізувалися [Zanichelli, 1355].

У топонімії України виявлено 36 назв 
селищ на зразок Павликівці, Павлиш, Пав-
лівщина, Павлючки, Паволоч, Павлогір-
ківка (явний вплив імовірної попередньої 
назви *Калугерівка, пор. Калагарівка Хм), 
Павлопілля, Павлики, Павуки (натяк на 
сектантську замкненість?). На історичну 
пов’язаність із Вірменією вказує неодно-
разове сусідство сіл в Україні з назвами 
від основ Павл- і Кач(кар)-. Так, Павло-
піль Дц (Новоазовськ) – в одному районі із 
с. Качкарське^ Веселе, Митьково-Качкарі, 
Холодне...; Павлівка Дп (Солона)^ Вой-

кове – в одному районі із с. Кашкарівка, 
Голубинівка, Якимівка...; Павликівці Хм 
(Волочиськ) – Качуринці, Холодець... та ін. 
Тут показове також сусідство з назвами 
від основи Холод- ‘халдеї’ (= несторіани), 
яке трапляється й окремо: Павлівщина 
Пл (Карлівка)^ Павучки (2), Холодне Пле-
со... Проте носіями ідей Мані могли бути 
й якісь групи місцевих іранських племен 
на зразок датів (татів?): у кортежах назв 
Дацьки, Дації, Дадакали, Даценки, Доцен-
ки тощо частіше, ніж чекалося б, трапля-
ються назви з основою Мани-, Мані-. 

10. Вірменська григоріанська церква. 
Вірменська церква утворилася автономно 
у IV ст. внаслідок діяльності апостола вір-
мен св. Григорія Просвітника, який роз-
почав євангелізацію у ІІІ ст. На Флорен-
тійському соборі 1439 р. західна частина 
вірменської церкви ухвалила об’єднання з 
римо-католицькою церквою. Східна части-
на залишилася автокефальною, званою та-
кож григоріанською. Вона відрізняється від 
римо-католицької у доктринальному пла-
ні, являючи собою напрям монофіситської 
церкви. Вона має власну церковну ієрархію 
і ритуал олександрійського походження, що 
включає спільні з іншими християнськими 
церквами елементи, наприклад освячення 
прісного хліба [Zanichelli, 133]. Найбільш 
яскравою топонімічною ознакою присут-
ності григоріанської церкви є назви від 
основи Хачкар- ‘кам’яний хрест’: Качка-
рівка Зп, Хс 2; Качкарське Дц, Кашкарівка 
Дп, Кашкарне Вр, імовірно – Кашпурівка 
Хк, Кашпури См, Кашперівка Вн, Кв, Жт 2; 
Кашперівське Мк 2. По сусідству згадують-
ся готи, кельти, ознаки язичництва, ченці 
інших чинів. Цей компактний ареал тяжіє 
до Надазов’я. З-поміж усіх розглянутих 
груп назв цю найважче датувати, адже вона 
може стосуватися і пізнішого часу. В тако-
му разі потребують окремого дослідження 
інші можливі обставини й історичні підста-
ви для місійної діяльності григоріанської 
церкви у цьому районі. 

11. На початку V ст. чернець Пелагій 
(бл. 360 – бл. 422) відіграв роль у поширенні 
поглядів, визнаних згодом єретичними. Він 
походив з кельтських земель (звідси при-
бране ім’я Πελάγιος ‘острівний’), був дуже 
діяльним і багато подорожував морем. Жив 
у Ірландії, в Римі, потім у Африці (410), 
Палестині, Константинополі, Єгипті, де й 
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помер [Robert, II, 1386]. Пелагій намагався 
обмежити першорідний гріх лише Адамом 
і вважав можливим для людини вести без-
грішне життя, покладаючись лише на влас-
ні сили. Звідси випливала необов’язковість 
сподівань на милість Божу для спасіння 
душі і заперечення вже усталеного звичаю 
хрещення дітей: вони, з погляду Пелагія, 
нездатні грішити, бо ще не мають розуму. 
Його доктрина (пелагіянізм), засуджена св. 
Августином і соборами – Карфагенськими 
(411–418) й Ефеським (431), – тим не мен-
ше мала певне поширення у монастирсько-
му середовищі до початку VI ст. [Zanichelli, 
1361]. Є підстави припускати, що принай-
мні 5 ойконімів в Україні причетні до часів 
поширення цієї доктрини: вони зосередже-
ні переважно на Лівобережжі.

12. Поширення назв, пов’язаних із пела-
гіянством, опосередковано вказує на те, що 
навколо вже могла існувати практика хре-
щення. В Україні збереглося 14 назв від то-
пооснови Хрест-, топонімічні околиці яких 
виявляють просторову кореляцію з топоос-
новою Дуб(й)-, що можна пояснити готс. 
daúpjan ‘хрестити’. В околицях трапляються 
згадки Богородиці, Воскресіння, майже що-
разу є вказівка на ченців. Тоді Стародуб – це 
старе місце хрещення, Дубов’язівка – “Мід-
не охрещене” (бо неподалік є просто В’я-
зове, від áiz ‘мідь’), Дубмаслівка – “Хрис-
тиянська обітниця”, від maþlejn ‘давати 
обітиницю’. (Істотно, що в Росії також тра-
пилося селище з таким само сполученням  
основ). Особливо показові морфонеми  
-[овб]->-[уб]-, -[бй]->-[бл]-, які відповідають 
давнім історичним процесам праслов’ян-
ської мови.

13. Як видно з таблиці, в околицях Чер-
кас трапилися назви Хрещатик Чк (Чк): 
^Дубіївка, Геронимівка... Оскільки інших 
звичних згадок ченців немає, можна при-
пустити, що тут ідеться про ченців одного 
з монастирів Св. Ієронима. Хоча ім’я Ієро-
ним зустрінуто в топонімії України єдиний 
раз, але воно збережене цілком упізнавано 

і весь відповідний топонімічний ландшафт 
виглядає реалістично. Св. Ієроним (Hyerony-
mus) – один з отців церкви (344–420), наро-
дився у Стридоні, Далматія. Після навчання 
у Римі й подорожі до Галлії провів три роки 
в пустині поблизу сирійського міста Халкіс. 
Був секретарем папи Дамаскина (382–385), 
потім перебрався до Віфлеєма, де заснував 
кілька монастирів. Св. Ієрониму належить 
переклад Біблії латинською мовою (Vulga-
ta) [Robert, II, 935]. 

14. Св. Паулин Ноланський (помер у 
431 році) створив під Неаполем приватний 
монастир. З ім’ям цього діяча раннього 
християнства можна було б пов’язати ще 
кілька ойконімів на півночі України. 

Кількісний розподіл розглянутих типів 
топонімів за областями України можна зо-
бразити у вигляді таблиці.

Головний висновок дослідження: завдя-
ки збереженню усною традицією масових 
місцевих географічних назв України вда-
ється відслонити завісу над подіями часів 
раннього Середньовіччя у Наддніпрянщи-
ні, відомості про які здавалися назавжди 
втраченими. З очевидністю цю групу назв 
не завжди легко відрізнити від пізніших 
імен власних якихось інших людей, що 
могли стати топоосновою відповідної міс-
цевої назви. Тим не менше яскраві компак-
тні ареали назв від топоооснов Гонорат-, 
Бородай-, Пелагій-, Колубай-, Коломий- 
не можуть бути категорично спростовані 
і заслуговують на уважніший розгляд. За 
всієї крихкості і, здавалося б, ненадійнос-
ті звукової форми топонімних матеріалів 
вони здатні компенсувати неминучі втрати 
власного звукового матеріалу своєю ста-
тистичною інертністю масових повторень 
стереотипних форм у різних місцевостях 
топонімічного простору. Відтворені об-
ставини ранньої євангелізації виявляються 
напрочуд різноманітними, кількісно бага-
тими й життєвими, що однозначно конт-
растує з понурою схематичністю дотепе-
рішніх схем цього історичного періоду.

Пелагеївка Мк (Н. Буг): ^Новогригорівка, Веселий Поділ (2), Василівка, Катеринівка, 
Павлівка, Новохристофорівка...

Пелагеївка Пл (Шишаки): Григорівщина, Яковенщина 2, Римиги, Христівка, Павлівка...
Пелагеївка Лг (Н. Псков): Лисогорівка, Козлове, Новобілка, Новорозсош, Павленкове...
Пелагеївка Дц (Торез): Розсипне, Веселе, Борщова, Лутугине, Посникове, р. Міус...
Пелюхівка Чг (Ічня): Василівка, Мартинівка, Августівка, Коломійцеве, Рими, Лучківка, 

Лисогори, Качáнівка, Безводівка, Заудайка, Ковтунівка, Однольків...
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Хрещатик См (Кролевець): Дубовичі, Добротове, Василівщина, Гречкине, Кучеряве, 
Боцманів...

Хрещатик См (Ромни): Дубина ^Хоминці, Діброва, Перехрестівка, Ярошівка, Ярмолинці, 
Пустовійтівка, Локня...

Хрещатик Чк (Чк): ^Дубіївка, Геронимівка...
Хрещатик Чв ():Задубрівка, Кадубівці, Добринівці, Одая...
Хрещатик Кв (Кв): Видобич, Довбичка...
Хрещикове См (С.-Буда): ^Новоосовське ^Пигарівка, Стародубове, Дуболісся, Голубівка, 

Василівка, Очкине...
Хрестище Дц (Слов’янськ): ^Глибока-Макатиха, Богородичне, Стародубівка...
Хрестище Хк (): Добренька ^Катеринівка, ^Воскресенське, ^Мартинівка...
Хрещате Пл (): ^Підок, Голуби, Голубівка, Глибока Балка, Коломак, Коліньки, Чернещина, 

Братешки, Пустовари... 
Хрещате Хк (Куп’янськ): ^Богородичне, ^Марсівка, ур. Марсівка, Воронцівка, Лісна Стінка, 

Хомине, Дорошівка...
Хрещате Чг (Козелець): –
Хрещенівка Хс (Нововоронцовка): Нововоронцовка, Осокорівка...
Хрестівка Хс (Чаплинка): Балтазарівка, Строганівка, Північне, Кулики...
Хрестителеве Чк (): Васютинці, Вереміївка, Ревбинці, Богодухівка...
Стародубівка Дц (Першотравневе): Новодубівка, Глибоке, Бердянське, Юр’ївка, Веселе...
Довбні Чг (Ічня): ^Рожнівка ^Максимівка, Коломійцеве, Мартинівка, Сваричівка, Іржавець, 

Барвінкове, Безводівка...
Довбнівка Пл (Зіньків): ^Василькове ^Княжева Слобода, Дуб’янщина ^Будки, Дуб’яги 

^Проценки, Одрадівка, Ясенове, Романи, Романівка, Корлюкове, Безруки...
Довбнівка Хк (Дергачі): ^Дубівка ^Кудіївка, Сидорчина Балка, Гоптівка, Копитець, Маслії, 

Руська Лозова, Дворічний Кут, Подвірки, Безруки... 
Дубаневичі Лв (Городок): ^Вишня, Монастирець...
Дубенки Тр (Монастириська): Діброва, Завадівка, Лука...
Дубне Дц (Мар’їнка): Вознесенка, Водяне, Романівка, Катеринівка, Антонівка...
Дубники Жт (Новогр.-Вл): ^Брониця, Дубівка, Курчиця, Кропивня, Романівка 2, Поліянівка...
Дубно Рв (Дубно): Ясенівка, Листвин, Княгинине, Голуби, Мартинівка, Студянка...
Дубно Рв (Рокитне): ^Познань, Купель, Переходичі, Дроздинь, Буда...
Дубмаслівка Вн (Немирів): Воловодівка, Монастирок, Кудлаї, Потоки, Рубань, Юрківці, 

Ясенове, Язвинки, Кропивна 2, Брацлав...
Дубов’язівка См (Конотоп): Дубинка, Грузьке, Качури, Кузьки, Юрівка ^Пекарі, В’язове, 

Білоусівка...
Дуб’є Лв (Броди): ^Дубина ^Лучківці ^Трищуки ^Ясенів, Кутище ^Яснище ^Паликорови, 

Нем’яч, Монастирок, Черниця...
Дуб’янка Лв (Пустомити): ^Одиноке, Годовиця, Водяне, Холодноводівка, Коцурів, Водники, 

Шуфраченко, Борщовичі, Поршна, Обрашине, Поляна, Будьків, Журавники...
Дубляни Лв (Жовква): ^Малехів ^Ситихів, Монастир, Думичі...
Дубляни Лв (Самбір): Глибоч, Кульчиці, Колбаєвичі, Монастирець, Круковець, Сіде...
Дубляни Рв (Млинів): Козирщина, Маслянка, Смордва, Свищів, Аршичин, Городище...
Дублянка Хк (Краснокутськ): ^Гладківка, Колядівка ^Коломацький Шлях, Чернещина, 

Качалівка, В’язова, Одрада, Водяне, Козіївка, Мурафа, РандАВА, Білоусове...
Богородичин ІФ (Коломия): ^Жукотин, Воскресинці, Лісовий Хлібичин, Дебеславці, Глибока, 

Коломия, Годи-Доброводка...
Богородчани ІФ (Богородчани): Ст. Богородчани, Діброва, Глибоке, Глибівка, Монастирчани...
Богородицьке Мк (Снігурівка): Галаганівка 2, Романо-Булгакове, Васильки, Василівка, 

Максимівка, Гречанівка...
Богородицьке Лг (Троїцьке): Рідкодуб, Калдубине, Максимівка, Богомолівка, Маслівка, 

Маслакове...

Пулемець Вл (Любомль): Пульмо, ^Вільшанка, Кошари, Зачернеччя, Світязь, Старовойтове, 
Коцюри, Пустинка, Локутки, Вілиця, Римачі, Хомичі...

Пулино-Гута Жт (Червоноармійськ, кол. Пулини): Олізарка, В’юнки, Стрибіж^ Павлівка^ 
Добрий Кут, Мартинівка, Зелена Дібррова, Зелена Поляна...

Пулинці Пл (Лубни): Оріхівка^ Барвінщина, Мацківці, Луки, Лушники, Назарівка, Чернече, 
Вили, Тарандинці, Броварки...
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К.М. Тищенко
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Основа\Обл. ВЛ ЛВ ІФ ЗК ЧВ ТР ХМ РВ ЖТ ВН КВ ЧК КГ ЧГ СМ ПЛ ХК Л Г ДЦ ДП ЗП ХС МК ОД КМ СУМА

Нестеренки 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 15

Холодне 1 1 1 2 1 6 2 3 2 1 1 1 22

Поширеність топооснов у топонімії України, що вказують на ортодоксальні та єретичні 
течії у ранньому християнстві (за областями).
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Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України (закінчення)

ЛІТЕРАТУРА
АТП – Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Київ, 1973.
Вольфрам Х. Готы. Москва, 2002.
Диллон М.. Чедвик Н.К. Кельтские королевства. Санкт-Петербург, 2002.
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 7 т. Київ, 1982–2005.
ЕУ – Енциклопедія українознавства: В 11 т. Київ–Львів, 1992–2003.
Пиоро И.С. Крымская Готия. Київ, 1990.
Трубачев О.Н. Этногенез и культура ранних славян. Москва, 2003.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Москва, 1964–1973.
AP – Polska. Ftlas samochodowy. Warszawa, 2002.
Cahill Th. How the Irish saved Civilization. New-York, 1996.
CzA – Czechy i Slowacja. Atlas. 2003.
GPC – Geiriadur Prifysgol Cymraeg. Caerdydd, 1968–2003.
Hannusch E. Niedersorbisch praktisch und verständlich. Lösungsheft. Bautzen, 1998.
O’Brien – Cruise O’Brien M. & C. Ireland. A Concise History. London, 1999.
RA – România. Карта шляхів. Bucureşti, 2000. 
Robert – Dictionnaire encyclopédique de la langue française: En 2 vol. Paris, 1985.
Zanichelli – Enciclopedia Zanichelli 1996. Bologna, 1995.

Пелагеївка 1 1 1 1 1 5

Павлики 1 3 1 1 1 1 6 1 1 3 1 3 5 2 2 1   2 1 36

Катричівка 2 2 2 1 4 1 2 4 1 5 8 2 7 10 2 4 2 59

Качки 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 16

Каціри 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 15

Качкарівка 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 20

Бородаї 3 1 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1 1 22

Якименки 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 6 3 3 5 1 1 4 2 42

Якубівка 1 2 1 2 1 1 8

Греки 1 2 3 2 2 5 2 1 3 2 1 3 26

Васильки 1 3 3 4 3 7 5 3 7 3 10 16 10 11 14 6 5 5 10 2 128
Базилівщина 1 1 1 1 4

Студенок 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 15

Гоноратка 1 1 1 3 2 8

Геронимівка 1 1

Мартинці 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19

Коломійці 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 2 20

Колубаївка 1 2 1 4

Кулябівка 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 22

Голубівка 1 2 1 1 2 2 1 1 5 3 1 1 3 1 1 2 28

Баланди 1 ? 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12

Глумча 1 1 1 4 1 8

Глибочиця 2 2 1 1 2 8

Хрещатик 1 1 2 1 3 1 2 1 2 14

Воскресинці 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 19

Репуженці
1 1 2

Тишки 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 17

Гукове 1 2 1 1 1 1 1 8

Скуг-, Скарг- 2 1 1 1 1 6
Сума 13 23 20 5 11 16 33 6 21 41 26 19 21 29 53 54 49 12 36 47 19 18 18 30 10 629
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18–19 листопада 2006 року відбулася Між-
народна конференція “Тайбейсько-Москов-
ський форум 2006”: “Стратегічне значення 
зміни ситуації в Північно-Східній Азії для 
країн СНД і Тайваню”. Організатором конфе-
ренції виступив провідний тайванський центр 
вивчення колишніх республік СРСР – Інститут 
Росії Національного політичного університету 
Чженчжи дасюе, а співорганізаторами стали 
Коледж міжнародних відносин і Центр ви-
вчення країн СНД Національного політичного 
університету Чженчжи дасюе. У роботі конфе-
ренції взяли участь науковці з Тайваню, Росії, 
України, Білорусі, Польщі, Казахстану, Респуб-
ліки Корея й Туреччини. 

Вступним словом відкрили конференцію 
директор Інституту Росії Національного полі-
тичного університету Чженчжи дасюе профе-
сор Ван Дінши, представник Московської ака-
демії державного й муніципального управління 
Російської академії суспільного управління 
при президенту Росії А. Балбеко, генеральний 
секретар Тайвансько-російської асоціації Ло 
Чжічжен і віце-президент Національного по-
літичного університету Чженчжи дасюе Лін 
Біжао. Вони підкреслили важливість відносин 
між Тайванем і країнами СНД і як наслідок не-
обхідність наукового вивчення стану і перспек-
тив економічного, науково-освітнього і куль-
турного співробітництва. Представник Мос-
ковсько-Тайбейської економічної й культурної 
координаційної комісії в Тайбеї С. Губарев 
виступив із програмною промовою, у якій ви-
світлив історію розвитку відносин між Росією 
й Тайванем за останні десять років і ознайомив 
учасників конференції з основними показника-
ми стану й проблемами російсько-тайванської 
співпраці. Так, наприклад, торговельний оборот 
між Росією й Тайванем досяг максимального 
рівня у 2004 році й склав 2,9 млрд. дол. США, 

що можна зіставити з торговельним оборотом 
Росії з такими країнами, як Канада, Франція й 
Бельгія. Але при цьому з боку Росії переважає 
постачання сировини до Тайваню, який цілком 
залежить від зовнішніх постачань. Росія й Тай-
вань уклали договір у галузі наукової співпраці, 
у рамках якої сьогодні здійснюється 36 проектів. 
У тайванських університетах 50 російських сту-
дентів вивчають китайську мову. Росію щорічно 
відвідує близько 14 тисяч тайванців, що, звичай-
но, не можна порівняти з кількістю тайванських 
туристів, які відвідують інші країни світу (на-
приклад, до Японії минулого року подорожу-
вало 1 млн. тайванців). С. Губарев підкреслив, 
що російсько-тайванські відносини мають тен-
денцію до розширення в майбутньому, про що, 
зокрема, свідчить намір двох сторін відкрити у 
2007 році представництво Московсько-Тайбей-
ської комісії у Владивостоці (рішення було при-
йнято у 2006 році).

Робота першої сесії – “Стратегічне зна-
чення зміни ситуації в Північно-Східній Азії” – 
проходила під керівництвом Лі Міна, дирек-
тора Дипломатичної кафедри Національного 
політичного університету Чженчжи дасюе, на 
якій були зроблені, зокрема, такі доповіді. У 
промові корейського ученого Шим Кьонг-Вука 
“Посилення російсько-китайської енергетич-
ної співпраці на сучасному етапі і її значення 
для Північно-Східної Азії” був зроблений аналіз 
стратегічних трикутників Росія – Китай – Іран, 
Росія – Китай – США з погляду прогнозування 
енергетичної безпеки. Заступник генерально-
го секретаря Тайванського товариства міжна-
родного права Лі Мінцзюнь у своєму виступі 
“Японська зовнішня політика стосовно Росії 
на сучасному етапі” показав перспективи роз-
витку японсько-російських відносин як опти-
містичні. Слід зазначити, що загальні висно-
вки Лі Мінцзюня мають дискусійний характер, 

ÕÐÎÍ²ÊÈ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ТАЙБЕЙСЬКО-
МОСКОВСЬКИЙ ФОРУМ 2006”: 

“СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ СИТУАЦІЇ В 
ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ АЗІЇ ДЛЯ КРАЇН СНД 

І ТАЙВАНЮ”
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Хроніки

оскільки новий варіант японсько-російського 
договору провідні експерти оцінюють як не-
реальний, Японія й Росія одна для одної не є 
головними політичними й економічними парт-
нерами. Тому не варто чекати, що відносини 
Росії і Японії досягнуть такого ж рівня, як від-
носини між Росією та США, Росією й КНР. До-
повідь Лі Мінцзюня викликала різку критику й 
дискусію з боку учасників конференції. Зокре-
ма, наголошувалося, що розвиток військової 
співпраці між Росією й Китаєм є дестабілізую-
чим чинником у Центральній Азії, на Далеко-
му Сході й у Тайванській протоці. Наступний 
доповідач, доцент Білоруського державного 
університету В. Боровой, у своїй доповіді 
“Монголія й російсько-китайські відносини в 
XXI столітті” продовжив тему вивчення по-
літичної ролі Росії у Східній Азії. Білоруський 
учений дійшов висновку, що на сучасному 
етапі Монголія не відіграє важливої ролі в ро-
сійсько-китайських відносинах і що вона по-
винна розвивати відносини як із Росією, так і 
з Китаєм, але при цьому дистанціюватися від 
цих держав із метою проведення самостійної 
зовнішньої політики. Вей Байку, асистент про-
фесора Інституту Росії Національного політич-
ного університету Чженчжи дасюе, у доповіді 
“Аналіз енергетичної співпраці між Росією й 
країнами Північно-Східної Азії” проаналізував 
стратегію Російської Федерації в цьому регіоні 
з погляду міжнародної політики. Основні тези 
його виступу стосувалися впливу Росії на ри-
нок АТР, нової політики Росії відносно країн 
Сходу, важливості нафтового чинника в росій-
сько-китайських і російсько-корейських відно-
синах, проблеми російсько-японських відно-
син, ролі “тайванського чинника” в російсько-
китайських відносинах. Висновки Вей Байку 
загалом були позитивними, але наголошувало-
ся, що не слід занадто високо оцінювати пер-
спективи тайвансько-російської енергетичної 
співпраці, оскільки Росія не планує залучати 
Тайвань до своїх енергетичних бізнес-проек-
тів. А.М. Балбеко не погодився з визначенням 
того, що Росія є “енергетичною наддержавою”, 
а, посилаючись на вимогу (!) президента Ро-
сійської Федерації В.В. Путіна не використо-
вувати цей термін, запропонував визначення 
Росії як “гаранта енергетичної безпеки”. Також 
А.М. Балбеко висловив думку, що Тайвань по-
винен брати участь в енергетичній співпраці 
з Росією. У цілому аргументи російського чи-
новника мали ідеологічний (проросійський), а 
не науковий характер.

Робота другої сесії – “Зовнішня політика 
Росії в умовах зміни ситуації в Північно-Схід-
ній Азії” – проходила під головуванням пана 
Цян Су-і, колишнього представника Тайбей-
ської економічної й культурної місії в Мінську. 
Лін Юнфан, асистент професора Інституту 
Росії Національного політичного університету 
Чженчжи дасюе, у доповіді “Політична вла-
да й керівництво при Путіну” зробив оцінку 
політики В.В. Путіна. Лін Юнфан вважає, що 
В.В. Путін є незвичайним політиком для Росії 
й порівнює його з “архітектором” китайських 
реформ Ден Сяопіном, оскільки В.В. Путін та-
кож робить великий акцент на реформуванні 
економіки. У дискусії було відзначено, що для 
більш об’єктивного вивчення цього питання 
необхідно ширше досліджувати різні чинни-
ки, що зумовили успіх політики В.В. Путіна. 
Наступний доповідач, професор Інституту 
слов’янських досліджень Тамканського універ-
ситету О. Писарев, у своїй доповіді “Концеп-
ція суверенної демократії й російська зовніш-
ня політика” проаналізував новий концепт 
російської політики, який протиставляється 
так званій “керованій демократії” (демократія, 
що керується ззовні). О. Писарев показав істо-
рію формування цього концепту і суперечності 
його понятійного визначення та дійшов висно-
вку, що “суверенна демократія” – це “путінізм” 
(політика В.В. Путіна), політика поєднання 
західних і російських цінностей, антиамери-
канська спрямованість, варіант євразійської 
ідеології. Виступ О. Писарева викликав актив-
ну дискусію, суть якої зводилася до трьох пи-
тань – це визначення “путінізму” в Росії, роль 
“путінізму” в зовнішній політиці Росії й мож-
ливість “путінізму” без Путіна. А.М. Балбеко 
різко виступив проти використання терміна 
“путінізм”, мотивуючи це тим, що це поняття 
в Росії не вживається, тобто це приклад табу-
ювання політичної реальності й нав’язування 
ідеологічних кліше, що, безумовно, можна по-
яснити захистом “путінізму”. 

Роботою третьої сесії – “Центральна Азія 
в умовах зміни ситуації в Північно-Східній 
Азії” – керував Фу Чженьгунь, директор Ін-
ституту Центральної Азії університету Ці-
нюнь. Перша доповідь – “Велика гра в Цен-
тральній Азії: стратегічна гра між США, 
Росією й Китаєм” – була прочитана дирек-
тором Інституту Росії Національного полі-
тичного університету Чженчжи дасюе про-
фесором Ван Дінши. Основні положення його 
доповіді такі: Росія намагається перешкодити 
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створенню США однополярного світу, що 
призводить до зіткнення інтересів цих країн; 
утворення ШОС – це відповідь на розширення 
НАТО; у сучасній політичній ситуації головну 
роль відіграє не зброя, а енергоносії; зростан-
ня могутності Китаю негативно позначиться 
для Росії і в найближчому майбутньому може 
привести до стратегічного партнерства Росії й 
США проти Китаю; у Центральній Азії ні одна 
зі сторін стратегічного трикутника США – Ро-
сія – Китай не отримає переваги найближчим 
часом. Наступна доповідь – “ШОС і країни 
Центральної Азії” – була прочитана казах-
ською дослідницею К.Ш. Хафізовою; у ній 
з’ясовані основні інтереси країн ШОС, анти-
американська спрямованість ШОС, пробле-
ма визначення перспективності й життєвості 
ШОС. У доповіді, на жаль, не були висвітлені 
питання діяльності Монголії, Індії й Пакиста-
ну в ролі спостерігачів у ШОС; недостатньо 
чітко показані позиція Ірану стосовно ШОС, 
можливі претензії Китаю на перетворення те-
риторії країн-учасниць ШОС на своєрідний 
ринок для китайських товарів і політика США 
стосовно ШОС. Цікавим є повідомлення 
К.Ш. Хафізової про розвиток китаєзнавства в 
Казахстані, про відкриття найближчим часом 
Інституту Конфуція при Євразійському уні-
верситеті, основною метою якого буде підго-
товка висококваліфікованих фахівців у галузі 
китайського мовознавства. Тема ШОС була 
продовжена в доповіді Лун Суцзя, наукового 
співробітника Інституту міжнародних відно-
син Національного політичного університету 
Чженчжи дасюе, “Аналіз впливу Шанхайської 
організації співпраці на енергетичну безпеку 
Китаю”, у якій з’ясовано поняття енергетич-
ної безпеки, джерела забезпечення нафтою 
Китаю та гарантії безпеки постачань нафти 
до цієї країни, роль ШОС у забезпеченні на-
фтою Китаю, політичні підстави створення 
перешкод із боку США постачанню нафти до 
Китаю, роль ШОС у створенні енергетичної 
безпеки Китаю. Основним опонентом допо-
відача став турецький учений Еркін Екрем, 
асистент професора Інституту Центральної 
Азії університету Цзінюнь. Його питання сто-
сувалося того, чи є ШОС платформою для до-
сягнення енергетичної безпеки Китаю. Також 
було цікавим його зауваження, що позиція 
Туреччини стосовно країн Центральної Азії з 
1990-го до 2000 року, коли головним пріори-
тетом для Туреччини став вступ до ЄС, визна-
чалася як сфера впливу. 

Перший директор Інституту Росії Націо-
нального політичного університету Чженчжи 
дасюе, професор Інституту Китаю Тамкан-
ського університету Чжао Чжуньшань керував 
четвертою сесією – “Російсько-китайські від-
носини в умовах зміни ситуації в Північно-Схід-
ній Азії”. Робота почалася з доповіді “Оцінка 
стратегічного визнання “зростання Китаю” 
для Росії і його вплив на аналіз подальших від-
носин Китаю й Росії”, представленої Лі Хун-і, 
асистентом професора Інституту міжнародних 
відносин Національного політичного універ-
ситету Чженчжи дасюе. Лі Хун-і зробив огляд 
різних підходів при визначенні економічного й 
політичного зростання Китаю вченими США, 
Великобританії, Росії й Китаю. Загальна оцін-
ка перспектив російсько-китайських відносин 
визначається ученим як розвиток масштабного 
економічного й політичного співробітництва в 
умовах все більшого посилення ролі країн Азії 
в сучасному світі. Ця точка зору не була сприй-
нята багатьма учасниками конференції, оскіль-
ки оцінка російсько-китайської співпраці була 
зроблена без урахування багатьох суперечнос-
тей між Росією й Китаєм, а також дуже пря-
молінійним визначенням доповідачем успіхів 
зростання Китаю, що також є неоднозначним 
і суперечливим. Наступна доповідь – “Стра-
тегічне партнерство Китаю й Росії як об-
межуючий чинник російсько-тайванських 
відносин”. Автор доповіді Цзу Лін, асистент 
професора Інституту технологій Мейхо, від-
значив, що стратегічні відносини між Китаєм 
і Росією в політичній, економічній, енергетич-
ній і військовій співпраці негативно впливають 
на розвиток російсько-тайванських відносин. 
Більш того, Цзу Лінь вважає, що без участі 
Росії Китай не володів би такими військови-
ми можливостями, як сьогодні, що впливає й 
на ситуацію в Тайванській протоці. Тому вче-
ний відзначив, що надалі Тайвань може роз-
раховувати тільки на розвиток економічних, 
наукових і культурних зв’язків із Китаєм. Далі 
була представлена доповідь старшого науко-
вого співробітника Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України В.О. Кіктенка 
“Відносини між Україною й Китаєм: історич-
ний і сучасний аспект”, у якій окреслено осно-
вні історичні етапи розвитку й сучасний стан 
відносин між Україною й Китаєм. Головним 
опонентом виступив В.В. Малявін, директор 
Інституту слов’янських досліджень Тамкан-
ського університету, який відзначив, що в до-
повіді були представлені нові цікаві історичні 
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дані, але при цьому вказав на те, що визначен-
ня В.О. Кіктенком участі українців у розвитку 
китаєзнавства в Російській імперії є прикладом 
анахронізму в історичних дослідженнях. Допо-
відач не погодився з таким формулюванням і, 
зі свого боку, вказав на важливість культурної 
ідентифікації історичних персоналій та подій у 
житті різних народів при вивченні російсько-
китайських відносин і російського китаєзнав-
ства (і в цілому історії Російської імперії).

Останню, п’яту, сесію – “Російсько-тай-
ванські відносини в умовах зміни ситуації в 
Північно-Східній Азії” – очолював відомий 
російський синолог В.В. Малявін, директор 
Інституту слов’янських досліджень Тамкан-
ського університету. Сесію відкрив польський 
учений, професор Гонконзького відкритого 
університету Чеслав Тубілевич із доповіддю 
“Путінська Росія й Тайвань: політика м’якої 
зневаги”, у якій був представлений історичний 
екскурс розвитку відносин між СРСР і Тайва-
нем та Росією й Тайванем, а також критичний і 
об’єктивний підхід до оцінки стану й перспек-
тив російсько-тайванської співпраці. Наступна 
доповідь – “Вивчення політики Росії для роз-
витку між Тайванем і Росією в галузі техно-
логій” – була представлена У. Чжуньгуанем, 
професором кафедри торгівлі й фінансів Като-
лицького університету Фучжень. У виступі на-

голошувалося, що в найближчому майбутньому 
Росія може опинитися в складному становищі 
через недостатній рівень розвитку технологій і 
тому розвиток російсько-тайванської науково-
технічної співпраці може стати для Росії ви-
ходом із цієї ситуації. Робота цієї сесії й кон-
ференції в цілому завершилася проведенням 
“круглого столу” “Російсько-тайванські відно-
сини в умовах зміни ситуації в Північно-Схід-
ній Азії”, у якому взяли участь більшість допо-
відачів. У ході завершальної дискусії детально 
розглядалися політична й економічна ситуація 
в Росії, новий проект реформ В.В. Путіна й 
перспективи російсько-тайванської співпраці 
в галузі економіки, культури, науки й освіти. 
Учасники конференції висловили думку про 
необхідність продовження традиції проведен-
ня “Тайбейсько-Московських форумів” і роз-
ширення міжнародної наукової співпраці, що 
було підкріплено заявою про наміри створення 
Інституту Центральної Азії при Національно-
му політичному університеті Чженчжи дасюе. 
Після цього відбулося офіційне закриття кон-
ференції.

В.О. КІКТЕНКО,
к. і. н., ст. н. с. Інституту сходознавства 

ім. А. Кримського НАН України, асистент 
професора Інституту Росії Національного 

політичного університету Чженчжи дасюе.

Фото 1. Учасники конференції 
       “Тайбейсько-Московський 
                форум 2006”.

Фото 2. Зліва направо – В.О. Кіктенко,  
                     Чжао Чжуньшань, 

               В.В. Малявін.
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ПРОТЯГОМ останнього часу в Україні 
як від учених, так і від людей, далеких 

від науки, можна почути цілком протилеж-
ні думки щодо Турецької Республіки (ТР) 
та її ролі у розвитку політичної ситуації в 
Україні, в Чорноморсько-Каспійському ре-
гіоні і на Близькому Сході загалом. Хтось 
вбачає загрозу з боку Туреччини, бо вона 
намагається дестабілізувати політичну 
ситуацію з метою відродити пантюркізм і 
свою владу. Проте більшість вчених напо-
лягають на тому, що ТР є впливовою регіо-
нальною силою і її мета – налагодження 
добросусідських взаємовідносин із краї-
нами регіону, створення зони миру і ста-
більності.

Обговоренню і розв’язанню цих пи-
тань, напрацюванню пропозицій і реко-
мендацій щодо поліпшення та оптимізації 
українсько-турецьких двосторонніх відно-
син (і в рамках регіональних організацій) 
було присвячено Міжнародну конферен-
цію «Українсько-турецькі відносини: су-
часний стан та перспективи розвитку», що 
відбулася в м. Одесі 26 травня 2006 року. 
Конференцію було організовано і прове-
дено Одеським філіалом Національного 
інституту стратегічних досліджень (НІСД) 
спільно з регіональним представництвом 
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, за 
сприяння Генерального консульства Рес-
публіки Туреччина в Одесі. Ініціатива 
щодо проведення конференції, наполегли-
ва й кропітка підготовча робота директора 
Одеського філіалу НІСД, кандидата по-
літичних наук О.О. Воловича дозволили 
провести конференцію на високому про-
фесійному рівні. В роботі взяли участь 
українські і турецькі вчені, дипломати, по-
літики, державні й громадські діячі.

Програма конференції передбачала роз-
гляд таких питань: 1) українсько-турецькі 
міждержавні відносини на двосторонньо-
му і міжнародному рівнях: вчора, сьогод-
ні, завтра; 2) проблеми безпеки в Чорно-
морському регіоні і на Близькому Сході в 
контексті українсько-турецьких відносин; 
3) Україна – Туреччина: співпраця на рівні 
регіонів; роль турецької діаспори у розви-
тку зв’язків між Туреччиною та Україною; 

4) українсько-турецькі гуманітарні зв’яз-
ки, співпраця у сфері освіти і культури.

Питання, що розглядалися під час кон-
ференції, мають неабияке значення і для 
України, і для Туреччини. Про це свідчили 
й дуже емоційні, аргументовані, сповнені 
вболівання за долю своїх країн доповіді 
учасників заходу. Українсько-турецькі від-
носини оцінювалися доповідачами як такі, 
що мають довгу історію, у котрій були і 
чорні, трагічні, і світлі сторінки. Проте, 
безперечно, визначальну роль в україн-
сько-турецьких відносинах мають мирні, 
конструктивні, світлі сторони. Новітні 
офіційні зв’язки наших країн розпочали-
ся 3 лютого 1992 р., коли було відновлено 
дипломатичні відносини між Україною і 
Туреччиною. ТР перебувала в числі пер-
ших країн, які визнали незалежну Україну. 
Це сталося 16 грудня 1991 р., тобто через 
15 днів після проведення референдуму. 
Сьогодні в Києві й Анкарі діють турець-
ке та українське посольства. Але можли-
вості розвитку дипломатичних стосунків 
не використовуються повністю. Як зазна-
чив колишній посол України в Туреччині 
І.М. Турянський, станом на 1 січня 2006 р. 
в Україні налічується 356 підприємств, 
котрі мають турецькі інвестиції, тоді як у 
Туреччині – існує лише 30 представництв 
та підприємств з українським капіталом – 
переважно у сфері транспорту і торгівлі. 
Сума українських інвестицій становить 
лише дещо більше 2 мільйонів доларів, 
а товарообіг не перевищує 3 млрд. дол. 
Структура експорту України до ТР прак-
тично не змінилася, це переважно чорна 
металургія, залізна руда та металобрухт, 
неорганічна хімія тощо. Тоді як товари 
машинобудівної галузі, інша високотехно-
логічна продукція посідають у структурі 
українського експорту надто малу част-
ку. Для виправлення такого стану речей у 
сфері торговельно-економічних відносин 
важливим напрямом може стати перехід 
від традиційних форм торгівлі до цільової 
програми виробничої та інвестиційної ко-
операції в пріоритетних галузях і сферах 
економіки двох країн. Перспективною за-
лишається сфера військово-технічного 

ТУРЕЧЧИНА: ЗАГРОЗА ЧИ ПАРТНЕР?
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співробітництва, де Україна може стати 
для Туреччини вигідним альтернативним 
партнером (особливо в ракетно-косміч-
ній галузі, галузях бронетехніки і корабле-
будування, у сфері сучасних військових 
технологій і т.ін.). Широкомасштабне 
двостороннє співробітництво, реалізація 
спільних проектів є цілком реальними в 
таких галузях, як енергетика, будівництво 
нафто- і газопроводів, хімічна, вугільна, 
лісова, деревообробна і текстильна про-
мисловості, металургія, будівництво, аеро-
космічна сфера, судно- та авіабудівництво, 
сільське господарство, транспорт, сфера 
високих наукомістких технологій, туризм, 
вихід на ринки третіх країн.

Велика увага під час обговорення укра-
їнсько-турецьких відносин приділялася 
євроінтеграційній політиці наших країн і 
їхній співпраці на цьому шляху. Було ви-
знано, що, попри очевидну бажаність для 
України і Туреччини вступу до ЄС, зна-
чні успіхи українських і турецьких демо-
кратичних перетворень, успішність євро-
інтеграційної політики обох держав, на 
сьогодні існують певні труднощі на шляху 
прийняття України та Туреччини до цієї 
організації. Ці труднощі спричинені куль-
турними, економічними та політичними 
особливостями країн, а також складною 
внутрішньополітичною ситуацією в ЄС, 
що виникла внаслідок розширення Євро-
союзу на Схід. Враховуючи важливість 
для України і Туреччини інтеграції до ЄС, 
нашим країнам слід координувати свої 
зусилля у цьому напрямку. Україні необ-
хідно врахувати досвід ТР, аби уникнути 
помилок, допущених цією країною, виро-
бити політику вступу до ЄС із урахуван-
ням вимог, що висуваються до кандидатів 
на вступ, проводити консультації з відпо-
відними установами Турецької Республі-
ки (такими, як Генеральний секретаріат у 
справах ЄС, що функціонує при уряді Ту-
реччини), розвивати дієву співпрацю між 
Комітетом Верховної Ради України з євро-
пейської інтеграції та Комісією з питань 
співробітництва з Європейським Союзом 
Туреччини.

Україна, як і Туреччина, є впливовим 
регіональним чинником, і тому роль і міс-
це наших держав у Чорноморському регіо-
ні, їхня співпраця, розвиток інтеграційних 
процесів і проблеми безпеки стали пред-

метом дискусії учасників конференції. 
Організацію Чорноморського економічно-
го співробітництва (ОЧЕС) було названо 
важливою ланкою інтеграційних процесів 
і питань безпеки в регіоні. Зазначалося, 
що інтереси України та ОЧЕС полягають 
в адаптації цієї організації до сучасних 
реалій та спрямуванні її діяльності на по-
силення євроінтеграційних процесів, еко-
номічного розвитку та забезпечення еко-
номічної безпеки в регіоні. Перспективи 
діяльності нашої країни лежать у площині 
досягненні конкретних результатів в окре-
мих сферах співробітництва (енергетика, 
транспорт, зв’язок, туризм, охорона навко-
лишнього середовища) за рахунок можли-
востей Фонду розвитку проектів ОЧЕС та 
взаємодії з Чорноморським банком торгів-
лі та розвитку. Формуючи власну інтегра-
ційну політику, Україна має визначитися 
щодо відповідних середньо- та довгостро-
кових пріоритетів, виходячи із сучасних 
умов ефективного функціонування націо-
нальної економіки. 

Питання безпеки в Причорномор’ї є 
визначальним для всіх країн цього регіону, 
тому взаємодія двох важливих держав – 
України і Туреччини – необхідна умова 
перетворення його в зону миру і стабіль-
ності. До проблем, які загрожують без-
пеці цього регіону, учасники конференції 
віднесли: 1) зіткнення інтересів великих 
регіональних гравців – США, ЄС і Росії; 
2) проблеми в енерготранспортній сфері; 
3) існування неврегульованих конфліктів; 
4) екологічна безпека; 5) проблеми soft se-
curity – нелегальна міграція, контрабанда 
зброї та наркотиків і т.ін. Задля вирішен-
ня цих проблем пропонувалося посилити 
регіональну співпрацю в рамках вже іс-
нуючих ініціатив (таких, як ОЧЕС, Black-
seafor і т.ін), а також впровадити нові, які 
б дозволили вирішувати наявні проблеми 
більш дієвим способом, наповнити реаль-
ним змістом вже існуючі домовленості, 
перейти від задекларованої до реальної 
співпраці. Представники турецької сторо-
ни зазначили, зокрема, що для Туреччи-
ни є неприйнятною участь в організаціях 
і об’єднаннях, створених «проти когось», 
таких, наприклад, як ГУАМ, яку ТР вважає 
спрямованою проти Росії, створеною з ме-
тою ізолювати її. Як наголосив колишній 
посол Туреччини в Радянському Союзі, 
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нині президент Центру стратегічних до-
сліджень при Міністерстві закордонних 
справ ТР, Мурат Більхан: «Якщо мова йде 
про ізоляцію однієї прибережної країни, 
я маю на увазі Росію, вважаю, що це не є 
правильним. Я гадаю, що це неправильно 
тому, що спроба ізолювати країну, загнати 
її в кут та змусити оборонятися призведе 
до конфлікту. Це обов’язково спричинить 
конфлікт, тому що Росія нікому не дозво-
лить порушувати її інтереси, вона буде 
змушена посісти оборонну позицію та 
буде дуже агресивною. В Чорному морі 
нам не потрібна агресивна Російська Фе-
дерація. Саме тому це питання і є таким 
чутливим».

Як відомо, останнім часом стосунки 
між Росією і Туреччиною значно поліп-
шились – від відвертого протистояння 
вони перейшли у фазу прагматичних вза-
ємовідносин у політичній та інших сфе-
рах (особливо в енергетичній), співпраці 
в Центральноазіатському регіоні. Як за-
значив І. Камалов, експерт з українських 
питань при Євразійському центрі страте-
гічних досліджень (Туреччина), кожного 
разу, коли Туреччина стикається з новими 
вимогами ЄС і переговори заходять у глу-
хий кут, дискусії щодо необхідності розви-
тку більш динамічних відносин із Росією 
(включаючи і створення Євразійського 
Союзу) пожвавлюються. Як вважають екс-
перти, це може призвести до того, що ТР 
переорієнтує частину проектів з України 
на Росію і наша країна втратить цілий ряд 
набутих у попередні роки переваг.

Професор кафедри національної без-
пеки Національної академії державного 
управління при Президентові України 
В.Ю. Богданович наголосив, що на стабіль-
ність у Чорноморському регіоні істотно 
впливає внутрішньополітична стабільність 
у державах регіону. Що ж до України, то, 
на його думку, вона (під тиском внутрішніх 
і зовнішніх чинників) може опинитися на 
межі втрати державності, і одним із таких 
чинників може стати Крим. Погіршення 
соціально-економічного становища, бага-
торічне зволікання з рішенням насущних 
проблем призводить до того, що політичні 
проблеми в Криму з кожним роком заго-
стрюються. До таких проблем він відніс: 
1) недостатню налагодженість стосунків 
між центром і автономією; 2) розвиток 

внутрішньої політичної ситуації в АРК; 
3) облаштування депортованих народів, 
складну міжконфесійну і міжнаціональ-
ну ситуацію на півострові; 4) наявність 
зовнішніх чинників «по трьох основних 
напрямах: російському, турецькому та іс-
ламському». На думку доповідача, чергове 
пожвавлення конфліктної ситуації в Криму 
слід чекати через декілька років після при-
ходу нової політичної еліти, вихованої пе-
реважно в школах і ВНЗ Туреччини. Щодо 
ролі ТР в ескалації конфлікту, то з думкою 
В.Ю. Богдановича не погодилися канди-
дати політичних наук В.А. Дубовик (ди-
ректор Центру міжнародних досліджень 
Одеського національного університету) 
та Н.І. Мхитарян (головний консультант 
Національного інституту стратегічних до-
сліджень). Вони вважають, що ані Україні, 
ані Туреччині невигідно дестабілізувати 
ситуацію в Криму. Нашим країнам по-
трібен стабільний, процвітаючий Крим у 
складі України, тому що розвиток подій, 
за якого ситуація на півострові перерос-
ла б у відкритий конфлікт, є небезпечним 
для обох держав. Бажання ТР зміцнити 
партнерські відносини з Україною, страх 
перед посиленням позиції Росії в Криму і 
на Чорному морі та можливість зміни ста-
тусу Криму на користь РФ будуть підштов-
хувати Туреччину до стабілізації ситуації 
в АРК. На користь цього свідчить допо-
відь аспірантки Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського С.В. Нетеси, у якій вона 
навела факти допомоги турецької сторони 
в облаштуванні кримських татар. Туреччи-
на нині стала країною, що активно допо-
магає у справі інтеграції кримських татар в 
українське суспільство. Численні прикла-
ди допомоги з боку ТР ще раз засвідчують 
важливість відносин наших країн у справі 
прискорення адаптації кримських татар на 
своїй історичній батьківщині. 

Великий внесок у адаптацію кримських 
татар в українське суспільство робить і 
Турецьке агентство зі співробітництва та 
розвитку (ТІКА). Метою ТІКА є допомо-
га країнам, що розвиваються (насамперед 
тюркомовним країнам та країнам-сусідам), 
а також розвиток співробітництва із цими 
країнами в економічній, торговельній, тех-
нічній, соціальній, культурній та освітній 
сферах за допомогою відповідних проек-
тів і програм. Діяльністю ТІКА в Україні 
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керує Кримський координаційний офіс у 
Сімферополі. Діяльність агентства в Укра-
їні насамперед спрямована на інтеграцію 
та підтримку кримських татар, що повер-
нулися після депортації. В Криму діють 
такі проекти ТІКА: проект будівництва та 
придбання житла (з 1997 р. придбано та 
розподілено серед кримських татар близь-
ко 1000 помешкань; забезпечення питною 
водою районів, які потерпають від неста-
чі водних ресурсів; підтримка татарських 
шкіл у Криму, надання їм технічної та ма-
теріальної допомоги; сприяння розвитку 
кримськотатарських громадських органі-
зацій. У нашій країні реалізується також 
ряд інших проектів у сфері освіти та про-
фесійної підготовки. Одним із найважли-
віших є проект розвитку тюркології, що 
має на меті ознайомлення з турецькою мо-
вою і культурою, їхнє ефективне вивчення, 
поширення загальнолюдських цінностей, 
реставрацію історичних пам’яток. У рам-
ках цього проекту в престижних універси-
тетах України діють п’ять Турецьких куль-
турних центрів, для викладання турецької 
мови запрошують викладачів із ТР, сту-
денти українських вузів протягом місяця в 
літній період беруть участь в освітній та 
пізнавальній програмі у Туреччині. Також 
ТІКА надає допомогу тюркським грома-
дам України у питаннях розвитку їхньої 
культури і мови, соціальної сфери. 

Інтеграція тюркських меншин в україн-
ське суспільство потребує також великої 
уваги з боку Української держави, допо-
моги в розробці і втіленні навчальних та 
культурних програм, розвитку соціальної 
сфери, у поліпшенні стану міжнаціональ-
них відносин (особливо в місцях компак-
тного проживання національних меншин), 
що передбачає моніторинг стану міжна-
ціональних відносин, проведення заходів, 
скерованих на корекцію етнічних стерео-
типів, підвищення рівня взаємної толе-
рантності та сприяння інтеграції мігрантів 
в українське суспільство. І тоді ці менши-
ни стануть об’єднуючою ланкою, “міст-
ком” між нашими країнами, що сприятиме 
зближенню наших народів.

Визначальну роль у налагодженні укра-
їнсько-турецьких стосунків відіграє також 
співпраця на рівні регіонів. Як відомо, 
українські міста-порти Одеса, Херсон, Ми-
колаїв, Маріуполь, Бердянськ, що виникли 

наприкінці ХVІІІ століття, протягом по-
рівняно короткого часу перетворилися на 
основні центри торговельно-економічних 
зв’язків із Туреччиною. Саме через ці пор-
ти до України надходили товари. В Оде-
сі з 1819-го до 1857 р. діяла зона вільної 
торгівлі порто-франко. Тому роль Одесь-
кої, Херсонської, Миколаївської областей 
нині є не менш вагомою, ніж у минулому. 
Більшість турецьких інвестицій робиться 
саме в ці області, тут, як і в Криму діють 
українсько-турецькі підприємства. Розвит-
ку регіонального співробітництва сприяє й 
співпраця в рамках Міжнародного Чорно-
морського клубу, який є спостерігачем в 
Організації Чорноморського економічно-
го співробітництва і має консультативний 
статус при Економічній і Соціальній радах 
Організації Об’єднаних Націй та є членом 
Міжнародного союзу місцевої влади і Єв-
ропейської ради малого бізнесу. Клуб було 
створено для зміцнення й розвитку ділово-
го співробітництва між містами-портами 
країн Чорноморського басейну. До Між-
народного Чорноморського клубу входять 
24 міста дев’яти держав Чорноморського 
басейну. 

Співробітництво двох сусідніх країн – 
України і Туреччини – з точки зору вза-
ємодії цивілізацій надзвичайно цікавить 
дослідників. Як зазначив Юнуз Сьонмез 
(спеціаліст управління міжнародних від-
носин Союзу муніципалітетів регіону 
Мармара (Туреччина)), сусідні країни роз-
глядаються як точки взаємодії між різними 
цивілізаціями. Саме такими є відносини 
між Туреччиною та Україною. Більш того, 
вивчення цих відносин може спростува-
ти тезу про конфліктність взаємодії цих 
двох різних цивілізацій. Цю думку поділяє 
старший науковий співробітник Одеського 
філіалу НІСД П.А. Сіновець. Вона вважає, 
що взаємодія України і Туреччини може 
бути однією з тих унікальних моделей 
міжцивілізаційної взаємодії, що визначає 
навіть внутрішню специфіку обох держав, 
а формування структури міжцивілізацій-
ного діалогу має відбуватися на основі 
взаємної зацікавленості. Саме такий під-
хід є перспективною основою формування 
українсько-турецьких відносин, тим біль-
ше що він є необхідною складовою вну-
трішньої консолідації наших суспільств, 
а для України – й умовою формування 
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єдиної політичної нації. Україна і Туреч-
чина можуть стати єдиним мостом, що по-
єднає цінності Заходу і Сходу, створюючи 
унікальний приклад співробітництва, по-
при історичні розбіжності, релігійну ди-
ференціацію та міжнародне оточення.

Основним об’єднуючим елементом та-
кої взаємодії може стати збіг пріоритетних 
інтересів та цілей двох країн, що ототож-
нюються з такими сферами: економічне 
співробітництво (сучасний об’єм торгів-
лі між країнами зараз становить близько 
3 млрд. дол., а за три роки, за оцінками 
економістів, має зрости до 10 млрд. дол.); 
військово-політична співпраця; міжнарод-
ні пріоритети (стратегічна мета інтегра-
ції у Європейський Союз є спільною як 
для Туреччини, що почала цей шлях ще у  
1950-ті роки, так і для України, яка з мо-
менту проголошення незалежності зроби-
ла свій європейський вибір).

Для налагодження таких відносин важ-
ливим є створення позитивного іміджу Ту-
реччини в Україні та України в Туреччині. 
Тому Вугар Іманов (науковий співробітник 
відділення політичних наук і міжнародних 
відносин Університету в провінції Мар-
мара (Туреччина)) і Ферхад Туранли (кан-
дидат історичних наук, доцент кафедри 
тюркології Інституту філології Київського 
національного університету ім. Т. Шев-
ченка) вболівають за налагодження науко-
вого співробітництва; створення відділень 
українознавства в університетах Туреч-
чини і відділень тюркології в університе-
тах України; створення Всеукраїнського 
центру тюркологічних досліджень та ін-

формації з питань археології, археографії, 
історії, етнографії та культурології для 
об’єктивного наукового вивчення контак-
тів між двома народами і відповідного 
Центру українознавства в Туреччині; за-
провадження програм взаємного обміну 
для представників українських та турець-
ких мас-медіа та молодих журналістів; 
розвиток довгострокових програм науко-
вого обміну молодими науковцями.

Отже, як переконливо свідчать підсум-
ки роботи конференції «Українсько-ту-
рецькі відносини: сучасний стан та пер-
спективи розвитку», українсько-турецьке 
співробітництво є сьогодні надзвичайно 
важливим чинником у зміцненні міжна-
родних позицій України, так само і для 
Туреччини, насамперед – у Середземно-
морсько-Каспійсько-Чорноморському 
ареалі; становленні цього регіону як зони 
миру та стабільності. Туреччина для Украї-
ни є важливим партнером, зацікавленим 
у тому, щоб наша країна була стабільною 
державою. Основою для партнерських 
відносин наших країн є й історичне під-
ґрунтя, і геостратегічні пріоритети наших 
держав. Розвиток українсько-турецьких 
відносин має вийти на новий щабель, ста-
ти дієвішим, враховувати розвиток ситу-
ації в світі, відповідати національним ін-
тересам країн. Рекомендації, висловлені 
під час роботи конференції, мають бути 
враховані керівництвом наших країн при 
розробці стратегії розвитку українсько-
турецьких відносин – задля їхньої біль-
шої ефективності.

Н.І. МХИТАРЯН
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ÑÏÀÄÙÈÍÀ

ТІЛЬКО від царювання Давида почина-
ється певнійша хронологія в історії Із-

раелітів. 1055 рік уважається роком смер-
ти Саула, після нього Давид царював сім 
літ над Іудиним царством, а тридцять три 
над усім Ізраелем, отже всіх 40 літ1. Спо-
чатку Давид сидів у Геброні, головному 
місті Іудейському, але коли став царем над 
усім Ізраелем, то в Геброні стало невигідно 
сидіти, бо він був скраю Палестини, дуже 
далеко від Іордану і від осередку царства 
Ізраелевого. Тоді Давид пішов на Іевусе-
їв у країну Веніамінову і обложив Іевус, 
дуже міцне місто Іевусейське, хутко зво-
ював його і забрав іевуськи окопи на горі 
Сіоні, і туди переніс Скриню Заповіту. Се 
перенесення обходилося великим святом 
народнім, з музикою, співами і танками. 
Сам Давид у святечній одежі танцював пе-
ред процесією, що несла Скриню Заповіту. 
Його жінка Мелхола, дочка Саулова, диви-
лася на теє з вікна і насміхалася з Давида, 
що танцював привселюдно, за те, кажуть, 
вона не мала дітей до смерти. Після пере-
несення Скрині Заповіту місто Іевус стало 
осередком політичним і релігійним всього 
Ханаану, і стало називатись Єрусалимом. 
Єрусалим був оточений з трьох боків по-
токами Кедроном та Гінномом і побудова-
ний на трьох горах Сіоні, Мілло та Морії. 
Давид збудував замок на Мілло, на Морії 
дозволив людові селитись, а на Сіоні собі 
дворець збудував, покликавши до того фі-
нікійських майстрів2.

Давид з’єднав собі прихильність і свят-
ців і війська, тим то Єрусалим став одразу 
найвидатнійшим святецьким і військовим 
містом, хутко розрісся і заселився і з іе-
вусейського села став міцним, багатим, 
людним містом. Єрусалим міг називатись 
іудейським містом хоч і стояв на землі Ве-
ніаміновій, бо в ньому сиділи царі іудей-
ської дінастії, а все царство їхнє звалося 
царством Іуди. Давид навчився від Філіс-
тимців військових способів і при помочі 
свого і найманого війська зробив свою 

державу міцною і страшною для ворогів 
сусідів.

Філістимці задумали спинити зріст по-
туги іудейської. Вони напали на Іудею, 
втаборились у Віфлеємі і розійшлися по 
всій долині Рефаім. Давид окопався в пе-
чері Одолламській, де він колись ховався 
від Саула, зібрав до себе своє найкраще 
військо з тих людей, що були з ним ще в 
Секелазі філістимському, при помочі їх 
він одбив Філістимців і примусив їх ви-
братися за границі Іудеї. Але ще вони не 
раз нападали на Іудею, і видно вони були 
дуже сильним народом, бо з ними Давид 
не одважувався так росправлятися пожа-
рами та різнею, як з иншими племенами. 
Однак все таки Давид переміг Філістимців 
і, здається, потім вони не раз служили в 
царській сторожі при Давидові, принаймі 
часто царські гонці та слуги звалися Кре-
тім або Пелетім (себ то Філістимці). Давид 
спочатку завжди ходив сам з військом на 
війну, але одного разу мало життя не вте-
ряв і тоді його вояки просили, щоб він 
більше не ходив сам на війну, щоб не на-
ражати свого життя “світла Ізраеля”3.

З Моавітами теж прийшлося довго бо-
ротися. Давид не був їм вдячний за те, що 
вони колись переховували його родину від 
Саула, тоді як сам він (Давид) ховався у 
Філістимців. Легенда говорить, що Давид, 
звоювавши Моавітів і забравши великий 
полон, клав бранців Моавітів на землю і мі-
ряв їх шнуром, “два шнури людей віддавав 
на смерть, а два шнури зоставляв живими”. 
Моавіти були подолані і платили Давидо-
ві податки. Сірія (країна на північ від Ха-
наану) була поділена на малі держави, що 
вічно ворогували межи собою. Давид ско-
ристав з їхнього ворогування і, помагаючи 
одним проти других, з усіх по черзі брав 
здобич і дарунки. Управившися з північни-
ми сусідами, Давид обернувся на полудень 
і приборкав Едомітів та Ідумеїв, виславши 
ідумейського царя в Єгипет та вчинивши 
велику різню в Ідумеї. Коли вмер цар Ам-

Леся Українка

ІСТОРІЯ ІЗРАЕЛІТІВ (ЖИДІВ)
(Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.)
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монітів, що теж помагав колись Давидові, 
то Давид послав посли до його сина з сло-
вами потіхи, але новий царь Аммонітів не 
повірив щирости Давида, думаючи, що ті 
посли прийшли з потайним заміром вивіда-
ти військові сили країни, отже взяв послів, 
обстриг їм по пів бороди і обкроїв одежу і 
так пустив назад до Давида. Давид послав 
військо на Аммонітів під начальством Іо-
ава, дотепного старого вояка; Аммоніти 
покликали до помочі Сіріян, а ті були раді 
нагоді скинути з себе ярмо іудейське. Од-
нак Іоав з своїм брагом Абісаєм подолав 
обидва народи. Але Аммоніти хутко зняли 
знов повстання і сірійські народи знов до 
них пристали. Після довгого змагання Да-
вид побив Сіріян. Іоав же подолав Аммо-
нітів, обложив іхнє головне місто Раббат-
Аммон і коли вже воно почало подаватися, 
він послав по Давида, щоб була Давидові та 
честь, ніби він сам подолав Аммонітів. Да-
вид зруйнував Раббат-Аммон, а мешканцям 
завдав такі муки, що їх не постидались би й 
сами Асірійці. І так він росправився з усіма 
містами аммонітськими4.

За Давида жидівське царство дуже роз-
ширилось і набралося сили, тілько Фіні-
кійці були незалежні, але Давидові не було 
чого їх зачіпати, бо вони панували над мо-
рем, а його державі не загрожували. Давид 
був у згоді і спілці з Фінікійцями і навіть 
спроважував од них з Тіру будівничих і 
матер’яли, коли почав будувати собі осе-
лю в Єрусалимі. Давид збудував собі ве-
ликий дворець, запровадив велику роскіш, 
набрав силу царедворців і великий гарем. 
Звичаї настали зовсім инші, ніж за Саула. 
Ще в Геброні Давид мав шестеро жінок, 
ставши царем ізраельським він узяв ще 
скілька жінок Саулових, а тоді почалися 
нескінченні звади та інтріги, як то буває по 
всіх царських дворах на сході. Звичаї поча-
лися дуже роспущені. Одного разу Давид 
побачив, сидячи на покрівлі свого дому, 
дуже гарну жінку, що купалася. Вона зва-
лася Вірсавія (Бетсаба), чоловік її служив 
у війську, що стояло облогою під Раббат-
Аммоном. Давид наказав Іоаву послати 
чоловіка Вірсавії в найстрашнійший бій, 
там його й забито, Давид же потому взяв 
до себе Вірсавію. Пророк Натан дуже га-
нив Давида за такий вчинок, Давид каявся 
перед Богом, але жінку все таки зоставив 
при собі5. Родина Давидова пішла в його 

слід. Старший син його Аммон закохався в 
Тамару, свою сестру по батькові, обманом 
закликав її до своєї хати, тяжко скривдив 
її, а потім, коли вона наскучила йому, казав 
своєму слузі вигнати її геть. Тамара пішла 
до свого рідного брата Абсалона (Авесса-
лома) і просила помститися за неї. Давид 
же нічим не скарав Аммона. Через два 
роки Абсалон покликав до себе Аммона 
на свято збору винограду і забив його. По-
тім втік до царя Гессурського, свого діда 
по матері. Іоав стороною порадив Давидо-
ві вернути Абсалона до себе, Давид вернув 
його, дозволив житти в Єрусалимі, тілько 
заборонив йому показуватися при дворі. 
Пізнійше Іоав посварився з Абсалоном. 
Абсалон, боячись, щоб батько не одібрав 
від нього спадку, пішов в Геброн і там по-
чав повстання проти Давида, назвавшися 
царем іудейським і набравши велике вій-
сько. Певно повстання було ведено зруч-
но, бо велика частина люду пристала до 
Абсалона, Давид же мусив утікати з Єру-
салиму в пустиню Арабську з царедворця-
ми, сторожею своєю і 600 Філістимцями 
з Гета, що служили у нього. В Єрусалимі 
при Скрині Заповіту Давид лишив святців, 
що мали йому давати знати про все, що ді-
ятиметься в Єрусалимі. Коли Давид пішов 
у пустиню Арабську, на дорозі стрів його 
родич Саулів Сімей і почав його тяжко 
проклинати. Давид не дозволив однак за-
бити Сімея за те, кажучи, що може колись 
Бог віддасть добром за ті прокльони. Аб-
салон сидів тим часом на царстві в Єруса-
лимі. Хутко святці донесли Давидові, що 
Абсалон хотів послати забити його, але 
святець Хусія (шпиг Давидовий) йому від-
радив се, а порадив збірати військо з усієї 
країни. Таким способом Абсалон стратив 
багато часу, а Давид тим часом зібрався на 
силі, перейшов з сильним хоч не великим 
військом через Іордан в східню Палести-
ну, Абсалон же пішов собі в Галаад. Да-
вид розділив військо між начальниками 
Іоавом, Абісаєм та Ітаєм Філістимцем. 
Давид послав їх за Абсалоном, наказуючи 
не вбивати його, а полонити живого. Аб-
салон бився з ними в Ефраімській діброві 
при горах Абарімських, військо його було 
розбите, а сам він, втікаючи лісом на ослі, 
зачепився волоссям і повис на дереві. Іоав 
надбіг і казав воякам здійняти його на три 
списи. Коли Давид довідався про смерть 
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Абсалона, то гірко плакав: «Сине мій, Аб-
салоне, краще б я вмер замість тебе!» Але 
Іоав гостро сказав цареві, що нічого пла-
кати по зрадливому синові і тим ображати 
військо, що зоставалося вірне своєму царе-
ві. Царь мусів покинути свій жаль і вийти 
до свого війська. Видно в той час Давид 
дуже слухав Іоава, хоч і ненавидів його6.

По смерті Абсалона ізраельське цар-
ство знов признало Давида царем і хотіло 
з’єднатися з Іудиним царством, але хутко 
згода та пропала. Вертаючися в Єрусалим, 
Давид послав до старшин іудейських, щоб 
вони йшли зустрічати його при іордансько-
му броді. Старшини ізраельські образили-
ся, що царь показав більшу прихильність 
до Іудеїв, ніж до них, і з того знов почалася 
звада. Веніамінець Себа здійняв повстан-
ня проти Давида, до нього пристали всі 
Ізраеліти. Давид настановив начальником 
Амассу, що був начальником у Абсалона, 
і наказав йому зібрати Іудеїв. Але Амма-
са дуже пеняво взявся за діло, так що знов 
прийшлося вдатися до Іоава. Іоав погнався 
хутко за Себою, дорогою ж убив свого спе-
речника Амассу, як колись убив Абнера. 
Потім догнав і обложив Себу в місті Абе-
лі. Після ради одної жінки мешканці міста 
Абеля взяли Себу, зрубали йому голову, а 
тіло кинули Іудеям. Тоді Іоав відступив, 
не руйнувавши Абеля, й вернувся в Єру-
салим7. Більше Давид не відбірав од нього 
начальства над військом.

У Давида зосталося ще два сина від 
старших жінок: Адонія та Соломон. Со-
ломон був сином Вірсавії, найлюбійшої 
жінки. Адонія боявся, щоб царство не пе-
рейшло до Соломона по смерті батька, і 
задумав стати царем ще за життя старого 
батька. Адонію підтримували Іоав і свя-
тець Абіатар. Адоніа вже починав набіра-
тися царських звичаїв і Давид не боронив 
йому. Але Вірсавія і Натан пророк (той са-
мий, що ганив царя за Вірсавію) запобігли 
тому. Вірсавія нагадала Давидові, що він 
присягався настановити її сина Соломона 
на царство по собі, Натан підтримав її і 
Давид відновив свою присягу Вірсавії. На-
тан і святці, не гублячи часу, об’явили Со-
ломона царем і помазали його на царство 
урочисто. Адоніа в той час бенкетував з 
своїми прихильниками і, почувши радісні 
гукання люду, що славив нового царя, втік 
і сховався при олтарі. Соломон обіцяв зо-

ставити його живим, як що він шанувати-
меться8.

Уміраючи, Давид наказав Соломонові, 
щоб він не дав спокійно вмерти Іоаву і Сі-
мею, що проклинав його за рід Сауловий. 
Хоч Давид і присягався не карати Сімея, 
але ж зважив, що та присяга не обходить 
новаго царя. Так роспорядивши, Давид 
умер. Він був похований в Єрусалимі9.

Святці і народ жидівський прославили 
Давида, як ідеал царя, простивши йому всі 
гріхи за побожність і одвагу. Давид, прав-
да, заснував сильну державу іудейсько-із-
раельську і за його часи Жиди мали най-
більшу силу. Слава Давидового царства і 
досі сяє перед Жидами в ідеальному світлі. 
Давида легенди вславили поетом і музи-
кою10. Багато побожних пісень (псальмів) 
відносить легенда до царя Давида11, так 
само як до Мойсея всі головні закони. Але 
навсправжки від Давида зосталося влас-
них творів мало що більше, ніж від Моісея. 
Хіба тілько пісню на смерть Саула та Іона-
тана можна уважати напевне Давидовим 
твором, а то все було пізнійше писано.

Коли Соломон став царем, то Адоніа 
мусів уже покинути думку про царювання. 
Він просив тілько через Вірсавію, щоб Со-
ломон дав йому наймолодшу жінку з Да-
видового гарему, але Соломонові здалося, 
що Адоніа починає вже далеко сягати в 
своїх бажаннях, і казав його забити в той 
же день. Святця Абіатара, що колись був 
прихильником Адонії, Соломон не забив, 
бо Абіатар носив колись Скриню Запові-
ту, але все таки вигнав його з Єрусалиму 
Іоав, чуючи біду, втік у церкву, але Соло-
мон казав його забити при олтарі, близько 
того часу він казав забити й Сімея. Певне 
авторам Біблії сі вчинки не здавалися ли-
хими, бо зараз після них росповідається, 
як Бог з’явився у сні Соломонові і обіцяв 
дати йому все, чого він забажає. Соломон 
просив у Бога мудрости. За таке розумне 
бажання Бог дав йому і мудрість і ще ба-
гатство та славу, хоч їх Соломон і не про-
сив. На доказ мудрости Соломонової рос-
повідаються його мудрі суди над людьми.

Мирне царювання Соломонове так 
само вславилося між людом ізраельським, 
як і войны Давидові. Соломон нових заво-
юваннів зробив мало, а більше дбав щоб 
утримати те, що завоював Давид. Царство 
ж його сягало дуже далеко: від верхівля 
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Евфрату аж до Філістимії і до границь 
Єгипетьських, правда, що тілько сторона 
заселена Ізраелітами була під його безпо-
середньою владою, а решта країв тілько 
податки платила, або була у військовій 
спілці з Соломоном. Для охорони своєї 
держави, Соломон побудував замки в різ-
них містах і тримав завжди готове військо, 
при ньому 12 000 кінного війська і 1 400 
повозів бойових. Соломон завжди був у 
спілці з тірським царем Гірамом і з царем 
єгипетським, що дав за Соломона свою до-
чку. Царь той зветься в Біблії просто Фа-
раон, думають, що то був якийсь царь XXI 
дінастії. Ся єгипетська царівна була, зда-
ється, головною царицею, окрім неї, Со-
ломон мав ще багато жінок чужинок. Пер-
ший син Соломоновий Регабеам вродився 
від Аммонітянки. В Біблії говориться, ніби 
Соломон мав аж тисячу жінок, а з них сім-
сот звалися царицями, може то були дочки 
підданих князів і князів спільників.

Найвидатнійше діло Соломонового ца-
рювання було збудування церкви єруса-
лимської. Матер’яли для тої церкви збірав 
ще Давид, він грабував по чужих краях зо-
лото, срібло та мідь і складав в Єрусалимі. 
Але не йому судилося збудувати велику 
святиню ізраельського народу.

В Біблії говориться, ніби Бог устами 
пророків сказав Давидові, що не може Да-
вид збудувати церкви Божої, бо дуже багато 
пролив крови на своєму віку. Правда, що 
Давидові ніколи було займатися будовами 
за войнами та за крайовими звадами. Ізрае-
літи не могли сами вибудувати гарної церк-
ви, хист у них не був ніколи добре розви-
нений. Царь гірський Гірам, той самий, що 
помагав Давидові будувати дворець, послав 
своїх будівничих до Соломона, а Соломон 
платив йому за те 20 000 мірок пшениці і 
20 000 олії річно. Гірам послав Соломонові 
кедрів та кіпарісів лібанських, та будівни-
чих, а робітників Соломон збірав з свого 
царства 30 000; що місяця виходило з них 
на роботу по 10 000, так що люде перемі-
нялися кожний місяць і мали відпочинку по 
два місяці. Робітники ті набіралися більше 
з ханаанських подоланих племен. Церква 
будувалася з тесаного великого каміння на 
горі Моріа, була то будова на чотирі кутки, 
60 локтів завдовшки, 20 л. завширшки і 
30 л. заввишки. Розділялася церква стіною 
на дві нерівні частини, одна, більша, звала-

ся Свята, а менша – Свята Святих (себ то 
Найсвятійша). На схід був зроблений пор-
тік вищий від самої церкви, певне подібний 
до єгипетських пілонів. Перед портіком 
стояли дві бронзові колони. В Святій стояв 
олтарь для пахощів, світоч на семеро свічок 
і стіл для хліба поданкового. В Святій–Свя-
тих стояла Скриня Заповіту під дерев’яни-
ми позолоченими херувімами, думають, що 
то були крилаті бики або леви12. По боках 
церкви було по три поверхи кімнат. Уся 
церква обведена була оградою, що утво-
рювала скілька дворів. Стіни церкви були 
камінні, облицьовані деревом кедровим та 
кіпарісним. Покраси в церкві були з дерева 
позолочені, тілько де яке церковне начиння 
зовсім золоте. Покраси були зроблені на 
шталт фінікових пальм, квіток та херувімів, 
були там і леви і воли, принаймі «море мі-
дяне» (велика чаша дла поданків) стояло на 
12 крилатих волах. Були, здається, і Асури 
(Феруери), принаймі спогадуються якісь 
«колеса, наче колеса од воза, а руки в них, і 
шиі і спині і обличчя вилиті з міді». Може 
бути, що всі оті чужі сімболічні постаті були 
в ізраельській церкві тілько для покраси, а 
не мали релігійного значіння. В церкві ще 
стояв великий олтарь для палення жертв, і 
золотий стіл для складання дарів, і чаші для 
зливання, і багато золотого начиння.

Церква будувалася сім літ. При посвя-
ченні її відбулося велике свято. 22 000 
волів і 20 000 баранів були спалені на по-
данок Богові на новому олтарі. Дим був та-
кий великий, що аж святці не могли стояти 
при олтарі, Соломон сказав, що то сам Бог 
сидить в церкві посеред диму. Після моли-
тов і гімнів при посвяченню церкви Соло-
мон благословив народ і просив Бога, щоб 
він вислухав і сповнив усяку молитву, яку 
до нього засилатимуть з сеї церкви. Сім 
днів було велике народне свято посвячення 
церкви, люде пили і їли на царські кошти 
і тілько на восьмий день розійшлися. Що 
року в церкві єрусалимській святкувалися 
три урочисті свята польові і церковні. Пас-
ха (весняне свято і разом з тим спогад ви-
ходу з Єгипту), Свято Жнив (літнє свято) 
або Свято Сурм (спогад вселення в Ханаан 
і завоювання Єріхону) і свято Наметів або 
Свято Обжинок (осіннє свято в пам’ять 
того, що Ізраеліти жили в наметах довго, 
вийшовши з Єгипту). Від часу, коли збуду-
валася церква (1004 р. д. Р. X.) Єрусалим 
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переважив давні святі Ізраельські міста: 
Гілгал, Габаон, Міспа, Раму, Сіло, а хутко 
стався єдиним містом божих одправ і осе-
редком релігійного життя.

Але, заснувавши велику святиню для 
рідної віри, Соломон не був немилосерд-
ний до людей чужої віри, навіть Біблія 
закидає йому надто велику прихильність 
до чужих релігій. Може він просто хотів 
ужити иншого політичного способу, ніж 
Давид, в обходінні з крайовими народами, 
що мали иншу віру: Давид їх гнітив і при-
водив до покори огнем та мечем, Соломон 
же будував церкви їхнім богам і тим єднав 
собі їхню прихильність. «Він служив Ас-
тарті сідонській, Мількомові аммонсько-
му, Хамосові моавському поставив олтарь 
нагорі проти Єрусалиму, і Молохові ам-
монському». Біблія об’ясняє се тим, що 
ніби чужинки жінки Соломонові мали на 
нього великий вплив. А може власне лагід-
ність в обертанні з чужинцями зробила те, 
ще чужі князі охоче давали своїх дочок до 
двору Соломонового.

Дбаючи за віру та церкви, Соломон не 
забував і власної роскоші. 13 літ будував 
він собі новий дворець в Лібанській дібро-
ві. В тому дворці було скілька подвіррів 
оточених колонадами та рядами кімнат в 
три поверхи. Був там Портік Суду (певне 
подібний до єгипетських саль з колонами), 
там стояв престол Соломоновий з золота 
та слонової кости, при ньому було шість 
сходів з левами по кінцях. Дворець той 
стоїв дуже дорого і Гірам (що строїв і сей 
дворець) був мало загожений скількома 
селами Галілейськими, що йому дав Со-
ломон на заплату. Але за те Гірам з’єднав 
сособі помішника в Соломоні і спільника. 
Соломон одкрив Фінікійцям свої пристані 
на Червоному морі Елат та Еціонгабер і 
вкупі з Фінікійцями провадив торг півден-
ними товарами. Соломон збудував Тамор в 
пустині, де ставали каравани на спочинок, 
і де, запевне, бралися з них мита. Окрім 
сього, Соломон завів великий торг єгипет-
ськими кіньми, продаючи їх Хеттеям та 
Сірійцям.

На утримання роскішного Соломоно-
вого двора йшло багато коштів народніх і 
грішми і натурою, самих волів та баранів 
потребувалося безліч для всіх тих жінок, 
царедворців і так усяких підніжків, що 
мали честь обідати “при царському столі”. 

Дванадцять урядовців займалися збіран-
ням податків грошових і натуральних для 
царської господи.

Про Соломонове багатство в Біблії рос-
повідається в зовсім легендарному тоні. 
Напр., ніби в Соломона весь посуд у дво-
рці був золотий, а срібного не було нічого, 
бо срібло “вважали за ніщо” за Соломона.

Мудрість Соломонова теж не менше 
прославляється (вона й досі зосталася в 
приказках), росказуються його премудрі 
судові вироки та дотепне одгадування за-
гадок, росповідь про царицю Савську, що 
приїздила слухати мудрости Соломона. 
Говориться, що Соломон “зложив 3 000 
приказок і 5 000 пісень, росповідав про де-
рева від ліванського кедра аж до іссопу, що 
росте по мурах, про звірів, про птиць, про 
гадів, про риб. І всі люде приходили слу-
хати мудрости Соломонової і дари йому 
приносили”. Однак від тієї “премудрости” 
в літературі жидівській нема нічого, бо всі 
чотирі книги, що легенди відносить до Со-
ломона (Притчі, Пісня пісень, Екклезіаст і 
Книга Премудрости), були написані в зо-
всім пізнійші часи.

Але щасливе життя країни за Соломона 
тревало не довго. Багатство Соломонове 
потроху тратилось, а люд біднійшав. Торг 
Соломоновий либонь йшов більше на ко-
ристь спільникам Фінікійцям, що були 
зручнійші в сьому ділі, а велика роскіш 
царського двора і тяжкі податки витягали 
силу з люду, що вже й так був зруйнова-
ний Давидовими войнами та крайовими 
звадами. Правда, войни ті приносил бага-
то награбованого добра з чужих країв, та 
добро те зоставалося більше в руках тих, 
що брали з нього собі лев’ячу частку, себ 
то в руках царів та вояків. Під кінець жит-
тя Соломонового спокій в краю був двічі 
загрожений повстаннями в Ідумеї та в Сі-
рії. В самому Ізраельському царстві по-
чалося велике невдоволення між людом і 
святцями проти Соломона. Людові тяжко 
було від податків, святцям не подобалась 
лагідність Соломона до чужих вір. Пророк 
Агіа, з міста Сіло, розірвав свій плащ на 
дванадцятеро і дав десять шматків Іеробо-
амові, слузі Соломоновому, на знак того, 
ніби Іеробоамові Бог судив бути царем над 
10 племенами ізраельськими. Либонь Со-
ломон довідався про сю змову, бо хотів за-
бити Іеробоама, але той втік в Єгипет. Тим 
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часом умер Соломон і на царство сів його 
син Регабеам (Ровоам).

Розділ V
ДВІ ДЕРЖАВИ, ІУДИ ТА ІЗРАЕЛЯ

Ровоам не зумів утримати країну в 
спокою. Йому слід би було загодити люд, 
давши йому пільгу хоч на який час, але 
ж він показав себе ще гострійшим, ніж 
Соломон. Коли Ровоам прийшов у міс-
то Сіхем ефраімський, щоб з’явитись яко 
новий царь зібраним старшинам Ізраель-
ським, то Іеровоам, що вернувся з Єгипту 
по смерті Соломона, прийшов до нього і 
сказав промову од ймення цілого народу 
ізраельського і просив щоб царь Ровоам 
був лагіднійшим до свого люду, ніж бать-
ко його Соломон, і “здійняв би тяжке ярмо 
з свого люду”. Але Ровоам, послухавши 
ради молодих царедворців, одказав дуже 
згорда, що він накладе ще тяжче ярмо на 
люд і каратиме своїх підданих ще гірше, 
ніж карав Соломон. Тоді між людом знявся 
великий гомін, Ровоам послав начальника 
над роботами заспокоювати люд, але люд 
побив камінням начальника. Ровоам хутко 
вернувся в Єрусалим. Повстання знялося 
велике і скінчилося відділенням 10 колін 
Ізраеля в осібну державу. Ровоам зостався 
царем над Іудіним коліном, над частиною 
землі Сімеонової та над Ідумеєю. В Веніа-
міновій землі тілько Єрусалим та його око-
лиці належали до Ровоама, а то вся країна 
була ізраельською. Отже країна, що була 
який час в якійсь згоді за Давида та Соло-
мона, тепер на завжди розділилася на дві 
держави, сливе завжди ворожі між собою. 
Розділення Палестини на держави Іуди та 
Ізраеля було в 975 р. до Р. X.

Іеровоам, що був ватагом повстання, 
став царем в ізраельській державі. Боячись 
релігійно політичного впливу Єрусалиму 
на люд ізраельський, він заборонив ходити 
туди на богомілля, а замість того заснував 
дві святині в різних кінцях країни, в Дані 
та в Бетелі, він поставив там олтарі перед 
золотими биками і люде почали ходити до 
них на поклонення. Можна думати, що в 
ті часи се не було великою зрадою рідній 
вірі, бо Жиди здавна поклонялися золотим 
бикам, ще за Моісеєвих часів, та й в Со-
ломоновій церкві були ті бики і, хто зна, 
чи тілько для покраси, і в той же самий час 
правовірні Єрусалимці поклонялися Мої-

сеєвому мідяному змієві. Але впорядчики 
Біблії, люде пізнійших часів, поставили се 
в великий гріх Іеровоамові, так само як і 
приношення поданків на горах і багато 
иншого, що вони уважали ломанням ре-
лігійних звичаїв, але то було не ломанням 
давніх звичаїв, а скоріш воскрешенням. 
Звичаї ті були довго в Іудеї і нікого не ди-
вували, а вже не хутко, перед полоном ва-
вілонським, перемінилися на инші.

Хоч ізраельська держава займала більше 
землі і була люднійша від іудейської, проте 
не була міцнійша від неї. Раз у раз міняли-
ся там царі й дінастії, а пророки мішалися 
до всіх політичних справ, агітували, бун-
тували люд і збивали ще більшу колотнечу 
в країні. В Іудеї дінастія Давидова сиділа 
міцно і люд був досить прихильний до неї, 
пам’ятаючи Давида. Але там царська влада 
була дуже обмежована святецькою, святці, 
дякуючи церкві єрусалимській, були дуже 
організовані і багато їх було зібрано в Єру-
салимі, з держави ізраельської багато свят-
ців переселилося в Єрусалим, де їм менше 
заважали вільні пророки. В ізраельській 
державі пророки були промовцями народ-
німи і просто на майданах та на вулицях 
говорили до люду про такі речі, що часто 
були не до сподоби царям і святцям. В Іудеї 
пророкування розвилося пізнійше, більш 
уже в ті часи, коли чужі народи почали за-
грожувати державі іудейській, пророки 
іудейські більше займалися ширшою по-
літикою (відносинами до чужих народів), 
а не крайовою, вони тілько стояли за рідну 
віру та за моральні звичаї, а до царських та 
святецьких порядків мало мішались. Ізра-
ельські пророки більше говорили, іудейські 
більше писали, бо вони сами частіш були з 
людей учених і зверталися до більш ученої 
громади. Більша частина пророчих творів, 
що зібрані в Біблії, належить до іудейських 
пророків, між ними де які визначаються ви-
сокою поезією.

За царювання Ровоама найвидатній-
шим фактом був напад єгипетського царя 
Шешонка на Палестину, де він розграбу-
вав скілька ізраельських та іудейських 
міст, при тому заграбував у Єрусалимі Со-
ломонові золоті щити. Про сей напад го-
вориться в єгипетському написові, що ви-
писаний на пілоні в Карнакському дворці. 
То не було завоюванням, а просто тілько 
набігом за для здобичі військової, так що 
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Іудея зосталася незалежною, хоч трохи 
поруйнованою. Кінець Ровоамового царю-
вання і царювання його сина і внука нічим 
особливим не визначались, окрім дрібних 
війн та звад з царями ізраїльськими. Про 
внука Ровоамового Азу відомо тілько, що 
він був дуже набожний і дуже суворо пе-
реслідував культ святих дібров, дуже тоді 
роспросторений.

В Ізраелі Іеровоам царював 22 роки, а 
потім його з сином і з цілою родиною за-
бив начальник військовий Беша. Сам Беша 
теж царював 22 роки і так само його і ро-
дину його забив Зімрі, але військо, що було 
на той час у Філістимії обрало царем сво-
го начальника Омрі. Омрі пішов на Зімрі і 
Зімрі сам себе спалив у царському дворці, 
пробувши царем всьго 7 днів. Під час тих 
чвар Сірія набіралася сили і ставала небез-
печним ворогом для Ізраеля.

Спочатку в Ізраелі не було міцного го-
ловного міста. Царь Омрі збудував в Еф-
раімській землі на горі місто Самарію, що 
незабаром стало для Ізраеля другим Єру-
салимом. Самарія і навіть ціла держава Із-
раельська зоветься в тогочасних написах 
асірійських «домом Омрі». Давши своїй 
державі міцний центр, Омрі дбав, щоб за-
безпечитися проти північних ворогів, сі-
рійських народів. Він увійшов у спілку з 
Тіром, і навіть одружив свого сина Ахаба з 
дочкою тірського царя Ітобаала Іезабелею. 
Сам Ітобаал, раніш ніж став царем, був 
старшим святцем богині Астарот; дочка 
його Іезабель була дуже набожна і потроху 
прихиляла свого чоловіка до своєї фінікій-
ської віри. Може бути, що Ахаб тілько не 
пригнітав людей чужої віри і навіть пова-
жав віру своєї жінки, бо за його часів було 
багато чужих церков в Ізраелі, але ж що він 
не відступився від своєї рідної віри, бо зо-
ставив святині Ізраеля в Дані і в Бетелі, і 
при собі тримав святців та пророків ізраель-
ських. Але разом з тим за його панування в 
Ізраелі дуже вкоренився культ Баала, хоча 
правда, що культ той і раніш був розшире-
ний серед давніх народів ханаанських, а від 
них перейшов і до Ізраелітів ще за Гедеона 
та за Саула. Фанатичний Давид викоренив 
той культ, та либонь не зовсім, бо вже за 
Соломона він з’явився знову навіть в Іудеї, 
в самому Єрусалимі. Ізраїльська держава 
мала більше стосунків з культурною Фіні-
кією, і певна річ, що релігія культурнійшої 

країні мусіла мати вплив на ізраельський 
люд. При дворі Ахабовому культ Бааловий 
знайшов собі добрий грунт, цариця Іеза-
бель скликала святців Баалових і правила 
фінікійські одправи. Люд самарійський теж 
був прихильний до нової віри (врешті вона 
не була для нього дуже новою), він погожу-
вав її з своєю давньою вірою і може навіть 
не бачив у тім нічого ненатурального, але 
ж в Ізраелі були пророки і святці, що дій-
шли до такого самого фанатизму в вірі, як 
і пророки та святці ієрусалимські. Вони не 
могли стерпіти панування чужої віри нарів-
ні з їхньею, а може ще більш прикро було 
їм бачити чужих святців на рівні з собою, 
такий стан річей здався їм не безпечним. 
Вони почали велику боротьбу проти Баала 
і його святців.

Спогад про сю боротьбу зостався в ле-
генді про змагання пророка Ілії та чоти-
рьохсот Баалових святців про те, чий бог 
може сам запалити святий вогонь. Баал і 
його святці були ганебне подолані богом 
Ягве і пророком його і після того пророк 
Ілія дав знак до великої різні Баалових 
святців. Ахаб їх не боронив, але Іезабель 
заприсягла, що помститься за них і тоді 
пророки ізраельські мусіли ховатися від 
неї по пустинях, чекаючи божої оборони.

В сій легенді в одну сцену зібране те, 
що провадилося ціле півстоліття, бо святці 
Баалові були подолані аж тоді, коли згину-
ла дінастія Омрі. Вчинки многих пророків 
легенда перенесла на одного славутнього 
пророка Ілію Тісбейського. Такий пророк 
запевне був колись справді, але всі роспо-
віді про нього дуже перемішані з легенда-
ми і показують хіба велику повагу до про-
років люду ізраельського і віру в святість 
пророчу. Легенда про Ілію кінчається тим, 
що Бог взяв його на небо в огненному по-
возі. Після сього починається росповідь 
про ученика Ілії, пророка Єлісея, вона 
дуже подібна до росповіді про Ілію. Обид-
ві легенди дуже довгі і займають багато 
місця між історічними оповіданнями тре-
тьої книги Царств, але ж сами вони мають 
у собі дуже мало історічного. До сих релі-
гійних змаганнів прилучилася хутко ще й 
війна з Сірійцями. Сірійські князі спільни-
ки, під проводом царя дамасського Бенга-
дара, прийшли і обложили Самарію. Спер-
шу Ахаб хотів їм покоритися, бо думав, що 
вони хотять від нього тілько податків та 
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признання певної залежности від Сірії, але 
коли довідався, що вони хотять зовсім зво-
ювати і розруйнувати державу ізраельську, 
то почав боронитися. Пророки підтриму-
вали в ньому одвагу і від ймення Ягве обі-
цяли йому перемогу. Ахаб зібрав сім тисяч 
війська і одбився від Сірійців. Але Сірійці, 
зібравшися на силі, знов пішли на Ізраеля, 
але вже не йшли в гори до Самарії, а стали 
в долині до бою, сподіваючися, що скоріш 
подолають в долині Ізраелітів, ніж в горах. 
Однак Ізраеліти подолали Сірійців і в до-
лині, і Сірійці утікали від них назад в Сі-
рію. Потім царь Бенгадар послав посли до 
Ахаба просити помилування. Ахаб поми-
лував його, подарував йому життя і війна 
скінчилася мирно, обміном завойованих 
міст без різні і руйнації. Пророкам се дуже 
не сподобалось і вони почали проклинати 
Ахаба, як колись Саула. Хутко вони зна-
йшли приключку до великої догани Ахабо-
ві. Ахаб силою відобрав у одного чоловіка 
виноградник, бо чоловік той не хотів од-
дати виноградника за гроші, а цареві дуже 
схотілося виноградника, при тому цареві 
доражала цариця Іезабель. Тоді вже про-
роки одкрито почали ганити царя і проро-
кувати, що «Бог вибере собі иншого пома-
занника”. Правда, що Ахаб зробив лихий 
вчинок, але ж і набожний Давид чинив по-
дібне, проте «Бог не вибрав собі иншого 
помазанника замість нього»...

Тим часом Ахаб був сильним царем, як 
і всі царі дінастії Омрі, і через те іудейські 
побожні царі були завжди в спілці з бого-
противними нащадками Омрі. Іудейський 
благочестивий царь Іосафат, син благочес-
тивого Ази, навіть одружив свого сина Іо-
рама з Аталією, дочкою Ахаба та Іезабелі. 
Одного разу Ахаб покликав Іосафата йти 
одбивати місто Рамот Галаадський від Сі-
рійців, бо вони чомусь не віддали його тоді, 
як мінялися містами після війни. Іосафат 
згодився йти, але перше порадив спитати 
Бога, чи щаслива буде війна. Ахаб скликав 
400 пророків і всі вони пророчили перемо-
гу. Пророк Зедекія зробив собі залізні роги 
і казав: «так каже Бог: сим ти перекинеш 
Сірійців». Але Іосафат не вірив тим про-
рокам і казав покликати ще якогось, тоді 
покликали пророка Міхая, хоч Ахаб його 
не любив, бо він завжди лихо пророкував. 
Він перше довго не хотів говорити по прав-
ді, але врешті сказав, що Ахаб загине при 

Рамоті Галаадськім і що то Бог навмисне 
наслав на всіх пророків духа брехні, щоб 
згубити Ахаба. Тоді пророк Зедекія почав 
бити Міхая, а царь Ахаб казав замкнути 
його, щоб покарати потім, вернувшися 
з війни. Ахаб та Іосафат пішли на війну. 
Б’ючися, Сірійці направляли всі стріли на 
царя ізраельського. Щоб скритися від них, 
Ахаб перебрався в просту одежу, Іосафат 
же зостався в царському убранні. Проте 
Іосафат зостався живим, Ахаба ж улучи-
ла якась заблукана стріла, пущена на угад. 
Ахаб, уміраючи, наказав тримати себе 
просто в повозі, щоб Сірійці і військо із-
раельське думали, що він живий ще. Про-
те Ізраеліти були подолані. На заході сонця 
війна скінчилась і кожний народ повернув-
ся в країну свою. Ахаба привезли мертвого 
в Самарію і там поховали.

Ахаб царював 22 роки. Він одважно ви-
тримував натиск потужної тоді Сірії, під-
тримував згоду з Тіром та Іудеєю, збуду-
вав скілька міст і дворець, що Біблія зве 
“дворець з слонової кости”. Біблія взива 
його безбожним і корить “нечестю Бааль-
ською”, однак певне не такий вже він був 
безбожний, коли тримав близько себе 400 
пророків Ягве і навіть не карав їх за про-
кльони та інтріги. Сливе всі царі ізраель-
ські були безбожні, бо вони далеко само-
стійнійші були від царів іудейських.

Після смерти Ахаба повстали Моаві-
ти, що досі платили податки Ізраелітам. 
Недавно в Палестині знайдено стовп мо-
авського царя Мези, і на тому стовпі на-
пис про моавське повстання, написаний 
буквами, подібними до найдавнійших фі-
нікійських. Ось де які уривки з сього на-
пису: “Я Меза, син Камос–Надаба, царь 
моавський. Мій батько царював 30 літ над 
Моавом, а я царював по батькові. Я поста-
вив сей камінь Камосові, камінь визволен-
ня, бо він (бог Камос) визволив мене від 
моїх ворогів, помстився за мене над тими, 
що ненавиділи мене. Омрі був царем із-
раельським і гнітив Моава довгий час, бо 
Камос гнівався на свій люд. Син Омрі на-
став по батькові і казав: Я теж гнітитиму 
Моава. Але за мого часу Камос сказав: я 
накину оком на нього і на оселю його, Із-
раель загине на віки”... “Я напав на місто 
Атарот, взяв його і вигубив у ньому всіх 
людей на честь Камосові, богові Моава. Я 
взяв Давидового Аріеля і волочив його по 
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землі перед лицем Камоса в Геріоті. Камос 
мені сказав: Іди, візьми Небо від Ізраеля. 
Я пішов у ночі і воював місто від зорі до 
полудня, я взяв його і вигубив усе, 7 000 
людей, бо вони були роковані на смерть 
в честь Астар–Камоса. Я забрав святе на-
чиння Ягве і волочив його по землі перед 
лицем Камоса”... Далі Меза говорить про 
будови, колодязі та канали, які він поробив 
руками бранців ізраельських.

Цей напис єсть найдавнійшим зразком 
семітичного письменства і показує велику 
подібність межи складом речі і думками 
семітичних племен. Моавський Камос на-
гадує дуже ізраельського Ягве. Думки і ви-
рази дуже подібні.

В Біблії говориться инакше про моав-
ське повстання, описане на каміні Мези. 
В книзі Царств говориться, що син Ахабо-
вий Іорам в спілці з царями іудейським та 
едомським пішов на Моавітів. З ними пі-
шов пророк Єлісей. Дорогою Єлісей не хо-
тів нічого пророкувати для Іорама, а тілько 
для Іосафата іудейського. По наказу Єлі-
сея військо ізраельське викопало в пустині 
канали, а Бог сповнив їх водою по молитві 
Єлісея. Таким способом ті канали, що Меза 
покопав руками бранців ізраельських, в із-
раельській легенді об’ясняються божим 
чудом. Покопавши колодязі, Ізраельтяне 
перейшли пустиню і напали на Моавітів. 
Спершу перемога була все на стороні Із-
раелітів, але в кінці царь моавський приніс 
в жертву богам свого старшого сина і тоді 
“каяття велике було Ізраелеві і відступи-
ли в землю свою”. Се якась дуже непевна 
фраза, але все ж з неї видно, що Моавіти 
не були подолані13.

Книга Параліпоменон росказує, ніби 
Ізраеліти подолали Моавітів без війни, а 
тілько співаючи святі гімни, подібно, як ко-
лись завоювали Єріхон. В книзі Параліпо-
менон взагалі багато чисто фантастичних 
легенд і вона вважаєтьса менш певною, що 
до історічних фактів, ніж дві остатні книги 
Царств. У всіх легендах сеї книги Левіти 
грають дуже видатну роль, а надто Леві-
ти–співці, усі чуда збуваються при співах 
та музиці. Либонь сам автор сеї книги був 
Левіт–співець з Єрусалиму. Племя Левітів 
мало велику силу в Єрусалимі і пізнійші 
Левіти, впорядчики Біблії, судили всіх іс-
торічних людей і їхні події з того погля-
ду, чи були вони користні для Левітів, чи 

ні. В Біблії дуже вихваляється Іосафат, бо 
він був прихильний до святців, дарма, що 
тримався спілки з царями ізраельськими 
і що терпів у своїй країні деякі звичаї не 
зовсім правовірні. В книзі Параліпоменон 
росповідається, ніби Іосафат настановив у 
кожному місті суди святецькі, а в Єруса-
лимі найвищу судову раду, зложену теж із 
Левітів. Думають, що тодішні закони гро-
мадські були ті, що списані в книзі Ісход в 
главах 21, 22 и 23.

Після Іосафата настав його син, що 
звався Іорам, так само, як і царь ізраель-
ський. Книга Параліпоменон росповідає, 
ніби за Іорама був напад Філістимців та 
Арабів на Іудею, і ніби вони вирізали всіх 
царських дітей, окрім одного Ахазії, що 
настав царем по батькові.

В Ізраелі тим часом чинилися великі 
чвари, пророки не мало в тому помагали. 
Пророки заводили інтріги не тілько в Ізрае-
лі, але і в Сірії. Сірійський царь Бенгадар 
був слабий і послав свого слугу Газаеля 
до пророка Єлісея в Дамаск, спитати, чим 
скінчиться слабість. Єлісей сказав Газае-
леві, що Бог йому одкрив, що Газаелеві су-
дилося бути царем сірійським і наробити 
багато лиха цілій Палестині. Тоді Газаель 
вернувся до Бенгадара і в ночі задушив 
його мокрим рядном, а сам став царем на 
його місці.

Тим часом царь ізраельський Іорам і 
його сестринець Ахазія, царь іудейський, 
пішли знов на Рамот в Галааді, але їм там 
не пощастило. Іорам тяжко ранений поїхав 
до міста Ізрееля і там ліг коруватись. Аха-
зія поїхав одвідати його. Військо зостало-
ся без царів. Тоді Єлісей послав молодого 
пророка в ізраельський табор і наказав по-
мазати на царство начальника військово-
го Іегу. Пророк помазав Іегу на царство і 
військо признало його (Іегу) своїм царем. 
Тоді Іегу пішов в Ізреель і забив Іорама, 
що вийшов до нього на зустріч, Ахазія 
втік, але його догнали посланці Іегу і за-
били. Іегу вступив в Ізреель. Стара цариця 
Іезабель, довідавшися, що син її забитий 
і все загинуло, одяглася в царські шати, 
стала у вікні і зустріла Іегу зневажливими 
словами. Тоді Іегу казав скинути її з вікна 
до долу і покинути на поталу собакам. По-
тім він послав своїх слуг, щоб поховали її: 
“поховайте тую прокляту, бо все ж вона 
царська дочка”. Але слуги знайшли тілько 
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шматки тіла Іезабелиного. Після того Іегу 
наказав старшинам у Самарії, щоб вони 
вирізали цілу родину Ахабову, і вони при-
слали йому в коробках 70 голов нащадків 
Ахабових. Сам Іегу вигубив у Ізраелі усіх 
прихильників дінастії Омрі. По дорозі в 
Самарію він зустрів братів Ахазії і теж їх 
вирізав. Така сама доля спостигла Баало-
вих святців. Культові Баала настав кінець.

З усієї дінастії Омрі зосталася тілько 
Аталія, дочка Іезабелі і мати Ахазії. Вона 
дала притулок Бааловим святцям у себе в 
Єрусалимі. Довідавшися, що сини її по-
гинули в Ізраелі, Аталія вигубила усіх ро-
дичів царських в Єрусалимі, окрім одного 
сина Ахазії Іоаса, його сховала сестра в 
церкві єрусалимській, і там він жив шість 
літ, а тим часом царювала в Єрусалимі 
Аталія. Під час її царювання культ Баала 
був у великій шані і святці його в силі. Че-
рез шість літ, коли підріс Іоас, то найстар-
ший святець єрусалимської церкви Іодай 
показав Іоаса військові і здійняв повстан-
ня проти Аталії во імя остатнього нащад-
ка Давидового. Аталію зарубали мечем у 
дворці, а настановили царем Іоаса семи-
літнього. Опікунами над ним стали свят-
ці, вона ж і були настоящими владарями в 
країні, поки не виріс царь. Святці Баалові 
були, звичайно, вирізані і вигнані з краю.

Ізраель, ослаблений крайовими чварами, 
хутко втеряв свою силу державну. Спер-
шу Газаель, царь сірійський завоював усю 
східну Палестину, а потім почали наступати 
Асірійці. Сальманезер двічі побив Газаеля 
і покорив Сірію, а потім заставив і царя із-
раельського платити собі податки. Про сі 
справи Біблія нічого не говорить, а їх вичи-
тали в асірійських написах. Є два асірійські 
малюнки, що з’являють, як царь сірійський і 
царь ізраельський об’являють себе піддани-
ми Сальманезера. Піддані Асірії царі, Газа-
ель та Іегу, зосталися царями в своїх країнах 
і провадили далі свої війни та звади. Коли 
умер Іегу, то зоставив своєму синові царство 
дуже пошматоване і безсиле, тілько вже внук 
Іегу, що звався Іоас, так само як і царь іудей-
ський, почав трохи набіратися сили і в країні 
заводити кращий лад.

Коли виріс Іоас іудейський, то по-
чав потроху вибиватися з під святецької 
влади. Він взяв під свій роспорядок гро-
ші церковні, що малися йти на поправку 
церкви, а йшли замість того в святецьку 

скриню. Царь забрав ті гроші і сам при-
глянув за поправкою церкви. Однак поки 
жив Іодай, найстарший святець, то ще 
тривок між царем і святцями був, потім 
же наступив разрив і царя забито, хоч се 
й не говориться виразно, але можна дума-
ти, що святці мали вплив на смерть царя. 
Книга Царств говорить, що після війни з 
Сірійцями царя забили його слуги в дво-
рці в Мілло. Книга Параліпоменон каже, 
що Іоас казав побити камінням сина Іо-
даєвого і за те Бог судив йому бути заби-
тому вдома після війни з Сірійцями. По 
ньому настав син його Амессія і покарав 
того, хто забив царя, але покарав тілько 
самого злочинця, синів же його й родини 
не займав.

Іоас ізраельській почав набіратися сили. 
Він тричі побив Сірійців, легенда говорить 
ніби про сі три перемоги пророкував царе-
ві Єлісей перед смертю. Тим часом Амес-
сія іудейський покорив Едомітів, набрався 
сили і почав зачіпати ізраельського царя, 
хутко з того повстала війна. Амессія був 
подоланий і взятий в полон, але потім ви-
пущений підданим ізраельським. Іоас ізра-
ельський хутко після того вмер, а по ньому 
настав син його Іеробоам ІІ. Ізраельське 
царство було підданим Іудеї аж до смерті 
Амессії. Амессію забили царедворці так 
само, як і його батька.

За Іеробоама ІІ ізраельська держава на 
який час вернула собі давню силу і навіть 
тримала в підданстві Іудею. Але про сеє 
царювання мало говориться в історічних 
книжках Біблії (книга Царств згадує корот-
ко про нього, а Параліпоменон зовсім не 
згадує). Де які спогади зостались у книгах 
пророків. З тих книг відомо між иншим, 
що за Іеробоама ІІ було землетрясення в 
Палестині і напад сарани. Видно теж, що 
тоді шло змагання царя з святцями. Пророк 
Амос росповідає, як на нього виказав царе-
ві старший святець в Бетелі, за те що він, 
Амос, пророкував погибель цареві. Амос 
був родом з Іудеї, отже його вигнали назад 
в Іудею пророкувати, відаючи, що ті проро-
кування часто кінчаються лихом для царів.

В Іудеї теж боролися проти пророків і 
царі і святці і там пророки не мали такого 
впливу, як в Ізраелі, бо святці єрусалимські 
були дужчі. У пророка Єремії є спогад, що 
святці єрусалимські видавали накази бра-
ти в темницю і забивати в кайдани усякого 
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пророка, «що не тямиться і пророкує при-
вселюдно». Але сі кари суворі нічого не 
вдіяли і пророки дедалі більше набірали-
ся слави між людьми, бо вони відповідали 
духові того неспокійного часу.

Розділ VI
КІНЕЦЬ ОБОХ ДЕРЖАВ. 

ПОЛОН ВАВІЛОНСЬКИЙ
Іудея була в підданстві у Ізраеля до 

смерті Амессії іудейського, а потім можна 
думати, що вона була зовсім злучена з Із-
раелем, бо між смертю Амессії і початком 
царювання сина його Азарії минуло 12 літ 
без царя в Іудеї. Після смерті Іеробоама ІІ 
в Ізраелі почалися чвари і з того скориста-
ла Іудея, щоб вибитися з під влади ізраель-
ської. Азарія, царь іудейський, вернув собі 
знов пристань Елат на Червоному морі, 
завоював скілька міст філістимських, об-
ложив податками Аммонітів, відбудував 
міста іудейські і окопав їх, країна попра-
вилась і збогатилась. Але хутко почалися 
сперечки межи царем і святцями. Царь по-
чав забірати в свої руки і релігійну владу і 
поважився відправляти в церкві те, що на-
лежалося до старшого святця, напр., сам 
ходив перед олтарем. В Біблії говориться, 
що за те він був покараний слабостею до-
вічньою, і був запертий въ шпиталь для 
прокаженних, а син його Іотам правив за-
мість його.

В Ізраелі в той час було повне безладдя 
в уряді. По смерті Іеробоама II настав син 
його Захарія, але царював усього 6 місяців 
і був забитий, але той, хто забив Захарію 
(на ймення Саллум), царював тілько один 
місяць, його забив Менагем, військовий 
старшина. Були се події дуже звичайні в 
монархіях іудейській та ізраельській. Всі 
ті зміни уряду йшли поруч з руйнуванням 
і різнею. За царя Менагема на Ізраеля на-
пали Асірійці, але Менагем від них відку-
пився і просив навіть у них помочі проти 
ворогів. Після того Асірійці часто мішали-
ся до справ палестинських. Менагем ца-
рював 10 літ і лишив по собі сина, але син 
той був забитий через 2 роки, забив його 
Пекаг, старшина військовий і сам став на 
царстві в Ізраелі.

В Іудеї за панування Іотама справи 
йшли спокійно. Іотам царював спокійно 16 
літ. Але син його Ахаз мусів, тілько всту-
пивши на царство, боротися проти спілки 

Сірійців з Ізраелітами, що хотіли посадити 
на троні в Іудеї свого чоловіка. Спільники 
побили Ахаза і забрали великий полон в 
Самарію. Тілько пророк Обед вмовив Ізра-
елітів визволити бранців Іудеїв і пустити 
їх до дому, наділивши потрібною одежею 
і ослами для їзди слабих і ранених. Але 
Ахаз, наляканий спілкою Сірійців та Ізрае-
літів, попросив помочі у Асірійців і послав 
дари цареві Тіглат-Пілезерові II. Тіглат-Пі-
лезер пішов на Сірію, взяв Дамаск, забив 
дамаського царя і переселив у Асірію ба-
гато людей з Дамаску. Потім він напав на 
Ізраеля, зруйнував багато міст в північій і 
східній Палестині і виселив багато люду в 
Асірію. Пекаг, царь ізраїльський, умер хут-
ко після того, він був забитий, так як і мно-
гі царі ізраельські. Той, що забив його, на 
ймення Осія, став царем. Осія був остат-
нім царем ізраельським. Він царював тіль-
ко над Ефраімською країною, і то платячи 
податки Асірії. Сам визволитися від Асі-
рійців він не міг, отже послав за помочею 
до єгипетського царя Шебека (XХV діна-
стії етіопської). Пророки були проти спіл-
ки з чужими державами, і вони корили за 
те Ахаза, що був спільником Асірії, і Осію, 
що просив помочі у Єгипту. Вони уважали 
усяку таку спілку за зраду своєму богові, 
хоч у таких нещасних обставинах трудно 
було Гебреям утриматися незалежними у 
вірі і політиці. При тім же коли народ по-
доланий і безсилий, то він тратить віру в 
своїх богів, що не вміли його боронити, і 
привикає боятися чужих богів перемож-
них14. Ахаз іудейський певне так думав, 
бо почав ставити олтарі чужим сірійським 
богам і палити людські жертви перед їх-
німи идолами. Про те і він не відрікся зо-
всім од свого бога, а тілько прилучив до 
нього ще й чужих богів, як то робив Ахаб. 
Він тілько поробив де які нові установи в 
культі Ягве і перестроїв на новий лад по-
краси в церкві єрусалимський, бо давня 
фінікійська різьба і будівництво здавались 
йому вже не такі гарні, як нові сірійські. 
Він побачив олтарь в Дамаску і сказав зро-
бити такий самий в церкві єрусалимській, 
він казав здійняти “мідяне море” з биків і 
поставити просто на камінному п’єдеста-
лі. Переробив теж на иншій стіль портіки 
в церкві.

Осія не платив як слід податків Асірії, 
чи то через те, що не міг їх виплачувати, 
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чи через те, що не хотів, покладаючися на 
поміч Єгиптян. Тоді царь асірійський (він 
зветься в Біблії Сальманассар, але по іс-
торії виходить, що то скорійше міг бути 
Саргон) обложив Самарію. Самарія довго 
витримувала облогу, але, не маючи ні звід-
ки помочі, мусіла в кінці здатись. Єгиптя-
не не хотіли встрявати у війну з Асірією 
за нещасну, зруйновану країну ізраельську, 
іудейський царь Езекія (син Ахазовий) за-
перся теж в Єрусалими і зайнявся релігій-
ними справами, не вважаючи на погибель 
братів Ізраелітів. Взявши Самарію, Саргон 
переселив з неї 27 000 людей в Асірію та 
Медію, як написано в харсабадському на-
писі. Ті переселеньці помішалися з крайо-
вими людьми і вже ніколи не вернулися 
у свій край. На місце виселених, Саргон 
привів до Самарії різних людей, виселених 
з різних країв підданих Асірії. Сі люде, 
нові Самаряне, змішалися з племенами су-
сідніми ізраельськими та ханаанськими і 
прийняли віру гебрейську, але разом з тим 
затримували дуже багато з своєї першої 
віри. Іудеяне завжди ненавиділи сих нових 
Самарян, уважали їх нечистим племенем, 
отак як в Індії була каста Судрів, так в Па-
лестині племя самарійське.

Іудеї не жалували Ізраелітів у нещасну 
годину і не помогли їм ні словом, ні ділом. 
Пророки Іудеї кидали тілько прокляття та 
докори на Ізраеля, а царь дбав тілько за 
свою державу. Царь Езекія був дуже побож-
ним і правовірним царем, дарма, що батько 
його Ахаз у релігійних справах був дуже не-
твердий. Однак се виходить по словах впо-
рядчиків Біблії, а самі його діла показують, 
що він позаводив ще більше новітнього в 
крайових релігійних звичаях, ніж батько 
його Ахаз. Ахаз переробив тілько де що в 
покрасах єрусалимської церкви (чим дуже 
вразив старозаконних святців), Езекія казав 
порозвалювати скрізь “високі місця”, міс-
цеві олтарі, чого не одважувався зробити 
жаден з попередніх іудейських царів. Тіль-
ко ся зміна була дуже користною для єру-
салимських святців, бо після неї народ жи-
дівський мусів обертатися до єдиної церкви 
єрусалимської у всякій потребі. Так само 
Езекія казав знищити по всій країні церкви, 
святі діброви, і “мідяного Моісеєвого змія, 
що до тієї пори Ізраельтяне шанували і зва-
ли Негустаном”. Для царів се все було теж 
добре, бо коли Єрусалим став єдиною свя-

тинею Палестини, то лехко було йому стати 
і державно-політичним осередком. Проте 
людові не могло подобатися руйнування 
усіх його давніх святощів (святих дібров, 
олтарів і т. д.) і виключне панування єруса-
лимських святців.

Після смерти Саргона повстало бага-
то країн проти Асірії, між иншими Іудея 
теж. Син Саргоновий Санхеріб, управив-
шися з повстанням у Вавілоні, напав на 
Палестину. Царь Тірський втік, инші міста 
фінікійські здались, Амоніти та Моавіти 
здалися, царь аскалонський не здався і за 
те був забраний до Асірії, Екрон здався 
після подолання війська єгипетського в 
його околиці. Отже зосталася сама Іудея 
і царь Езекія “сів у Єрусалимі мов птиця 
на яйцях”, як говориться в одному написі 
асірійському. Асірійці вступили в Іудею, 
тоді Езекія послав просити помилування у 
Сенхеріба, обіцяючи дати дари. Санхеріб 
забажав 300 талантів срібла і 30 талантів 
золота. Езекія зібрав усе срібло з церкви 
і з дворця, поздирав позолоту з церков-
них дверей і послав теє все Санхерібові. 
Але Санхеріб тим не вдовольнився, він 
чув, що єгипетське військо йде на поміч 
Езекії від Пелузи, і через те не вірив по-
кірности Езекії, а то ще либонь думав, що 
ліпше йому ограбувати цілу країну, ніж 
самого царя. Санхеріб стояв тоді облогою 
при місті Лахісі, частину ж свого війська з 
трьома старшинами послав на Єрусалим. 
Старшини ті стали під мурами єрусалим-
ськими і держали промову. Вони радили 
Езекії, щоб той покорився самохіть, поки 
є час, щоб не впевнявся на єгиптян, бо на 
них надія мала; старшини казали людові, 
щоб люд не сподівався помочі від Бога, бо 
царь тяжко образив Бога, поруйнувавши 
його святі діброви та олтарі, «адже не без 
волі Ягве прийшли ми сюди!» так казали 
старшини асірійські і певне їхня промова 
робила вражіння на люд, бо старшини іу-
дейські просили їх, щоб вони не говорили 
по гебрейському, аби люд не розумів їх. 
Тілько ж промова та власне й говорилася 
для того, щоб люд її розумів і один із стар-
шин асірійських гукнув як найголоснійше 
по гебрейському, щоб люд іудейський по-
кинув свого царя і передався до Санхеріба, 
і обіцяв від ймення свого царя спокій по-
кірним до тої пори, аж поки царь Санхеріб 
не переведе їх у кращу, багатшу країну, і 
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ще раз радив не впевнятися на Бога, а по-
дивитися на инші країни, що їх не врятува-
ли їхні боги, і згадати долю Самарії.

Люд іудейський слухав теє і мовчав, 
бо Езекія заборонив відповідати. Езекія 
послав старшин питати поради до проро-
ка Ісаії. Ісаія сказав їм, щоб вони не жу-
рилися, що Бог визволить їх від Асірійців 
і дасть їм перемогу, як вже не раз давав. 
Санхерібові старшини вернулися до свого 
царя ні з чим. Санхеріб уже звоював Лахіс 
і стояв облогою під Лібною. Він довідався, 
що Тарака, царь єгипетський, вже набли-
жається з військом до нього, і пробував ще 
раз вмовити Езекію листом, щоб той здав-
ся по своїй волі. Езекія, прочитавши того 
листа, разгорнув його в церкві перед Богом 
і молився, щоб Бог визволив його з лиха. 
Тим часом Ісаія прислав до Езекії послан-
ця з словами потіхи і обіцяв, що хутко Бог 
дасть спокій країні. В Біблії говориться, 
що тієї ночі прилетів Ангел Божий в табор 
асірійський і вигубив там 45 000 чоловік, 
а на ранок Санхеріб відступив від Палес-
тини в Асірію. Ранійше ми спогадували 
єгипетську легенду про відступлення Сан-
херіба, що ніби на табор асірійський бог 
Пта наслав мишей і вони погризли зброю. 
Думають, що сі легенди спогадують влас-
тиве чуму, що напала на табор асірійський 
і примусила скінчити війну. В асірійських 
написах Санхеріб хвалиться, що він звою-
вав Іудею і набрав з неї усякого добра, але 
ж асірійські царі ніколи не признавались у 
тому, що їх вороги подолали. Напевне відо-
мо, що Езекія зостався незалежним. Після 
сього в Біблії розповідається, ніби царь ва-
вілонський Меродах-Баладан присилав по-
слів до Езекії, ніби повіншувати його після 
його дивного виздоровлення і що Езекія 
показав їм усі свої і церковні скарби і що 
Ісаія пророчив йому, що колись ті самі Ва-
вілоняне заберуть усі ті скарби собі. Дума-
ють, що се просто легенда для звеличення 
Ісаії, бо навряд чи після нападу Асірійців 
було що показувати в Іудеї і в обдертому 
дворці та церкві. Асірійці сплюндрували 
країну страшенно: лани потоптали, села 
попалили, замки поруйнували, людей у 
полон побрали. Люд винуватив святців 
за сі нещастя. Хоч може святці і пророки 
помагли встояти Іудеї незалежною, але як 
дорого заплатив народ за ту незалежність! 
Окрім того, старшини асірійські знали, що 

робили, коли нагадували людові про руй-
нування давніх олтарів, церков та святих 
дібров. Податки на Єрусалим та на його 
святців мусіли дуже тяжко лягати на сіль-
ський люд, позбавлений своїх святинь. 
Коли по Езекії настав син його Манассія, 
то давні звичаї знов повернулися, дарма, 
що святці деякі і пророки ганили за те і 
царя і люд. Манассія знов відбудував «ви-
сокі місця, олтарі Ваалові», відновив культ 
святих дібров і “поклонився цілому вій-
ськові небесному в церкві Ягве”, поскли-
кав ворожбитів і чужих пророків і навіть в 
церкві єрусалимській поставив подобу свя-
того дерева (Ашера). Се завертання давніх 
звичаїв не обійшлося теж без насильства і 
кровопролиття, бо вже чимало було і таких 
людей, що противилися давній вірі, приви-
кши до єрусалимського монотеізму. Біблія 
каже, що Манассія проливав кров невинну 
річками, і сповнив нею увесь Єрусалим.

Книга Параліпоменон каже, ніби під кі-
нець життя Манассія покаявся злякавшися 
нападу асірійського і навернувся до правої 
віри, але в Книзі Царств сього нема, отже 
мусить бути, що се просто святецька ле-
генда. Іудея була в спокою від ворогів за 
Манассії, тілько релігійні сперечки губили 
багато людей і сили. Після Манассії два 
роки царював син його Амон, він був воро-
жий до святців, як і Манассія, отже либонь 
вони його і вбили. Люд був дуже тим роз-
сержений, повбивав злочинців, що забили 
Амона, а на царство посадив сина Амоно-
вого Іосію, що мав тоді всього 8 літ.

За царя Іосії святці знову взяли гору, але 
на сей раз вони вже зробили діло зручній-
ше. 18 року царювання Іосії, коли прова-
дилися роботи при полагодженню церкви, 
старший святець Гілкія дав до відома ца-
реві, що в церкві знайшлася “Книга зако-
ну”. Коли царь прочитав ту книгу, то вжах-
нувся, бо там була велика грозьба на того, 
хто не дотримує закону божого як слід (себ 
то, як сказано в книзі). Царь послав питати 
пророків, що робити, щоб одвернути гнів 
божий, “бо наші батьки не слухали слів 
книги сієї і не робили всього, що там при-
казано”, казав царь. Пішли питати ради 
до пророчиці Олдами. Пророчиця сказа-
ла, що справді Бог покарає Іудею за гріхи, 
але поки буде живий Іосія, то буде країна 
в спокою, бо Іосія догодив Богові своїм 
благочестям. Царь привселюдно прочитав 
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«Книгу закону» і почав чинити все по тих 
нових законах.

Думають, що та “Книга закону” мала в 
собі головні уступи теперішнього Второ-
законія і що в ній власне говорилося проти 
чужих релігій надто проти идолів, обіцяло-
ся благословення боже прововірним і тяжкі 
прокляттія на голову зрадникам у вірі.

Отож після прочитання Закону почалася 
велика релігійна реформа в Іудеї (621 р. до 
Р. X.) в дусі чистого монотеїзму і святець-
ко-єрусалимської централізації. Культ Баа-
ла та Астарот був знищений, святі діброви 
попалені, идоли порозбивані, усі чужовір-
ні одправи заборонені. Усі “високі місця” і 
всі давнійші церкви та олтарі іудейські та 
ізраельські були розруйновані. Іудейські 
святці давнійших святинь, побірали і далі 
гроші на утримання, але одправ жадних не 
одправляли. Царь Іосія поїхав сам у Сама-
рію та в Бетель і там порозвалював олтарі, 
а святців ізраельських повбивав. Асірійці 
не боронили Іосії росправлятися в Ізраелі, 
бо Асірія була тоді зовсім в упадку і сли-
ве жадної сили не мала. Іосія вернувся до 
Єрусалиму і надзвичайно урочисто від-
святкував Пасху. Запевне святці дуже по-
хваляли царя Іосію і виставляли його зраз-
ком правовірного царя. Вони пророкували 
йому довге і безпечне царювання, але не 
так сталося. Неко, царь єгипетський, йшов 
на Вавілон через Палестину. Іудеї він не 
думав зачіпати, і просив Іосію пропустити 
його без завади через Палестину. Але Іосія 
зібрав військо і перейняв Неко в Магеддо. 
Іудеї були подолані і Іосія забитий. Люд і 
святці дуже за ним журились і пророк Іе-
ремія зложив «плач» на смерть його.

По смерті Іосії настав знов поворот до 
давнійшого в справах віри. Либонь пере-
мога єгипетська додала зневірря Іудеям. 
Хоча все ж з того часу ідеал монотеїстич-
ний вже ніколи не зникав цілком з очей Ге-
бреям. Після Іосії люд настановив царем 
сина його Саллума, але через три місяці 
Неко забрав його в Єгипет бранцем, а на 
царство посадив другого сина Іосії Еліа-
кима, змінивши його ймення на Іоакима. 
Але через три роки Набукодоросор побив 
єгиптян при Кархемісі. Іоаким мусів під-
датися Вавілонові, але через недовгий час 
повстав. Набукодоросор послав військо на 
Іудею і напустив на неї Моавітів та Аммо-
нітів, що вже давно чигали на своїх давніх 

ворогів Іудеїв. Іоаким заперся в Єрусали-
ми, чекаючи помочі з Єгипту, але поміч 
та не прийшла. Пророки сварилися між 
собою і ніяк не могли прийти до жадної 
згоди, що треба робити, аби одборонити-
ся від ворогів. Вони корили один одного 
брехнею, а людові та цареві доставалися 
від них тілько прокльони та докори, а пев-
ної ради ніякої. Іеремія пророкував лихо 
країні і ганебну смерть цареві. Царь спа-
лив писання Іереміїни і самого його хотів 
забити, але святці помогли Іеремії втікти в 
Єгипет, бо він був святецького роду.

Книга Параліпоменон каже, що Іоаки-
ма забили в кайдани і забрали у Вавілон. 
Книга Царств сього не споминає, а каже 
просто що Іоаким умер, а по ньому настав 
син його Іехонія (або Іоахін). Іехонія ца-
рював усього три місяці. Увесь сей час Ва-
вілоняне стояли облогою під Єрусалимом, 
а врешті прийшов сам Набукодоросор. 
Іехонія мусів здатися з усією сім’єю. На-
букодоросор забрав його в полон, а країну 
всю розграбував. Єрусалим розруйнував, 
забрав усі скарби церковні і царські, силу 
людей забрав у полон і всіх ковалів та слю-
сарів забрав. В Єрусалимі Набукодоросор 
лишив царем найменшого сина Іехонії Ма-
танію і дав йому імя Зедекія. Іехонія сидів 
37 літ у темниці у Вавілоні і вже Евільме-
родах, нащадок Набукодоросора випустив 
його з темниці. Сей великий полон, що був 
за царя Іехонії, зветься в історії «першим 
полоном вавілонським».

Не довго зоставався Зедекія покірним 
підданцем Вавілону. Люд стогнав під яр-
мом Вавілону і слухав тих пророків, що 
пророкували визволення і заохочували 
царя до повстання, але инші пророки лихо 
віщували і радили коритися Вавілонові, 
між такими пророками був Іеремія. Іере-
мія радив надіятися на Бога, коритися Ва-
вілонові і не шукати нічиєї помочі, опріч 
Божої. Коли Зедекія хотів покликати до 
спілки для повстання Фінікійців, Моавітів 
та Аммонітів, Іеремія послав послам і ца-
реві дерев’яні ярма і пророкував, що вся-
кий, хто повстане проте Вавілону буде по-
караний війною, голодом і пошестею ли-
хою. Сам він прийшов до церкви з ярмом 
на шиї. Один пророк повстанської партії 
зірвав у нього ярмо і розбив його прилюд-
но і сказав: “так каже Ягве: отак я розіб’ю 
ярмо Набукодоросорове через два роки і 
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Історія Ізраелітів (Жидів)

визволю від нього шиї всіх людей!” Царь 
не знав, що почати, кого слухати. Він по-
чав змовлятися з Єгиптом і покинув плати-
ти податки у Вавілон. Тоді Набукодоросор 
обложив знов Єрусалим. Зедекія зібрав 
люд на раду і було зважено, щоб погодити-
ся з Богом, сповнити закон, що ніколи не 
був як слід дотриманий, себ то закон, що 
наказував одпускати на волю по семи ро-
ках служби усіх Гебреїв–невільників. Але 
тут надійшли Єгиптяне, Вавілоняне пішли 
їм на зустріч. Іудеї думали, що справа вже 
виграна, і знов затримали кожний при собі 
свого невільника–одновірця. Іеремія про-
рокував їм за те цілковиту погибель. Царь 
посадив Іеремію в темницю, щоб він не 
бентежив людей своїм лихим віщуванням.

Єгиптяне були відбиті і Вавілоняне вер-
нулися до Єрусалиму і тримали його в об-
лозі два роки. Голод великий настав в Єру-
салимі. Потім вороги пробилися в місто і 
почали його руйнувати. Там часом у ночі 
царь з військом втік на планину Єріхон-
ську, але там вороги його догнали, військо 
його розбіглося, а сам він у полон попався. 
Набукодоросор казав забити всіх синів Зе-

декії на очах у нього, а потім самого Зеде-
кію осліпив, забив у кайдани і послав у Ва-
вілон. Єрусалим був страшенно розруйно-
ваний, ще гірше, ніж перший раз, а потім 
спалений. Людей силу забрано в полон, зо-
сталися самі убогі люде, щоб орати землю 
та глядіти винограду, всі старші святці та 
урядовці були забрані в полон. Багато лю-
дей було забито, багато в полон забрано. 
Се був “другий полон вавілонський”.

В Єрусалимі царь вавілонський поки-
нув намістником Гедалію Іудея. Гедалія 
старався утримати в країні спокій і покір-
ність. Проте знайшовся один вояк Ізмаїл, 
з Давидового роду, що хтів здійняти по-
встання. Але той замір не удався і сам Із-
маїл мусів утікти до Аммонітів.

Від того часу Іудея навіки втратила свою 
політичну незалежність і все переходила з 
під влади одної держави під владу иншої, 
аж поки Римляне не розруйнували її в кі-
нець і тоді Гебреї розійшлися по всьому сві-
ті. Отож дальшу історію жидівську годиться 
росказувати при історії Вавілонян, Персів, 
Греків та Римлян, бо історія іудейська тісно 
зв’язана з історією тих народів.

1 В початку царювання Давид казав перелічити скілько є всіх Ізраелітів, гідних до війська, 
певне хотів утворити собі постійне велике військо. Сей перепис народній дуже не подобався лю-
дові. Потім утворилася легенда, що Бог покарав за се Давида і царство його, тілько дав на вибір 
Давидові, чим він хоче, щоб Бог покарав його, чи щоб було 7 літ голоду, чи 3 місяці війни нещас-
ливої, чи три дні чуми? Давид вибрав чуму. Від неї згинуло 70 000 народу, а як дійшло до Єру-
салиму, то царь почав дуже молитись і плакати і поставив Богові олтарь в Єрусалимі (пізнійше 
на тому місці стала церква Соломонова) і Бог одвернув чуму від Єрусалиму і всеї країни. Де які 
вчені ставлять сей перепис в кінці царювання Давидового. (ІІ кн. Цар. гл. 24, кн. І Парал., гл. 21.

2 II кн. Цар. гл. 5, в. 4–16; гл. 6. Кн. І Парал., гл. 18, в. 4–9; гл. 13, 14, в. 1–7; гл. 15, в. 25–29; 
гл. 16.

3 II кн. Цар. гл. 5, в. 17–25; гл. 21, в. 15–27; гл. 23, в. 8–16; кн. Цар. гл. 11, в. 11–19, гл. 14,  
в. 7–17.

4 ІІ кн. Цар. Гл. 8, гл. 10–11, в. 1; гл. 12, в. 26–31. Кн. І Цар. гл. 18–20.
5 II к. Ц. гл. 11, в. 2–12, в. 25.
6 II к. Цар. гл. 13–19, в. 8.
7 ІІ к. Цар. гл. 19, в. 9; гл. 20.
8 ІІІ к. Ц. гл. 1, в. 5–53.
9 ІІІ к. Цар. гл. 2, в. 1–10; І Кн. Парал. гл. 23, в. 1, гл. 29, в. 23–30.
10 І к. Ц. гл. 16, в. 18.
11 II к. Ц. гл. 1, в. 19–27, гл. 7, в. 18–29, гл. 22, гл. 23, в. 1–7. Кн. Пар. І, гл. 16, гл. 17, в. 16–27; 

гл. 29, в. 1–19.
12 Скорійше вони могли бути подібні до асірійських ангелів чотирокрилих і шестикрилих.
13 ІV к. Цар. гл. 3.
14 Запевне, се буває тоді, коли народ ще не має міцної філософської релігії.
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3 ЯНВАРЯ 2007 года на 73 году жизни ушел 
в Вечность выдающийся украинский архео-
лог, крупнейший специалист в области во-
енного дела скифов, доктор исторических 
наук, профессор Евгений Васильевич Чер-
ненко. Украинская наука, его друзья, учени-
ки и коллеги понесли тяжелую и невоспол-
нимую утрату.

Биография Евгения Васильевича во мно-
гом подобна биографиям представителей 
довоенного поколения, хотя и имеет свои яр-
кие черты. Родился он 5 октября 1934 года в 
с. Буда-Воробьи Малинского р-на Житомир-
ской обл. в семье служащих, которая через 
год переехала в Киев. В годы войны вместе 
с мамой, Клавдией Павловной, он был в эва-
куации в Оренбургской обл. Именно тут, в 
детском возрасте, вместе с романами Дюма 
и стихами Пушкина, прочитал он повесть о 
Генрихе Шлимане, впервые узнав об удиви-
тельной науке – археологии. Как вспоминал 
сам Евгений Васильевич, по этим книжкам 
он научился читать, так как ходить в школу 
ему до 10 лет не пришлось.

По окончании одной из школ Киева у 
Жени Черненко никаких сомнений в вы-
боре будущей профессии не было. В 1953 
году он поступил на исторический (со вре-
менем – историко-философский) факультет 
Киевского государственного университета 
им. Тараса Шевченко, чтобы получить спе-
циальность археолога. В студенческие годы, 
наряду с учебой, – активное участие в рабо-
те студенческого научного общества, первые 
выступления по археологической тематике, 
первые экспедиции.

Более всего запомнилась студенту Евге-
нию Черненко Тавро-Скифская экспедиция 
1957 года по исследованию Неаполя Скиф-
ского в Симферополе. Именно здесь состо-

ялась его первая “встреча” со скифами, на-
всегда определившая ту область археологии, 
где ему пришлось работать всю жизнь. Впо-
следствии с большой теплотой не раз вспо-
минал он своего первого наставника, извест-
ного скифолога П.Н. Шульца – блестяще 
образованного, широко эрудированного ис-
следователя.

Окончив в 1958 году с отличием универ-
ситет, Е.В. Черненко получил направление в 
Институт археологии АН Украины, в отдел 
скифо-античной археологии, который тогда 
возглавлял выдающийся скифолог, основа-
тель украинской школы археологии раннего 
железного века А.И. Тереножкин. Под его 
руководством Е.В. Черненко работал почти 
четверть века и по праву считал его своим 
учителем.

Участие в 1958 году в раскопках Неаполя 
Скифского позволило Евгению Васильевичу 
опубликовать свою первую научную рабо-
ту – “Сарматские элементы в восточном не-
крополе Неаполя Скифского”. Он не раз го-
ворил нам, что в Институте первоначально 
ему была определена сарматская тематика.

Однако, поступив в 1960 году в аспиран-
туру, Е.В. Черненко избирает другую тему 
будущей диссертации – “История скифского 
оборонительного снаряжения”, что вначале 
не вызвало оптимизма у его научного руко-
водителя А.И. Тереножкина. Толчком для та-
кого выбора послужило открытие в одном из 
скифских курганов у с. Кирово на Днепро-
петровщине части металлического наборно-
го панциря. Эта находка так заинтересовала 
молодого исследователя, что он решил выяс-
нить степень распространения разных видов 
доспеха у скифов. А когда был составлен 
весомый свод находок, настойчивый аспи-
рант начал убеждать в перспективности этой 
темы своего научного руководителя. И убе-
дил. Чрезвычайно важно, что Е.В. Черненко 
на пути в большую науку поддержали такие 
научные авторитеты, как М.И. Артамонов, 
А.И. Мелюкова, К.Ф. Смирнов.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ С 
ЕВГЕНИЕМ 
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ 
ЧЕРНЕНКО 
(05.10.1934 – 03.01.2007)
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В 1966 году Е.В. Черненко блестяще за-
щитил кандидатскую диссертацию, а через 
2 года увидела свет его монография “Скиф-
ский доспех”, которая стала событием в 
скифской археологии и принесла ее автору 
широкую известность. Эта работа и поныне 
заслуженно является настольной книгой всех 
скифологов. Знакомство многих отечествен-
ных и зарубежных ученых со скифоведени-
ем началось именно с нее. Совсем недавно 
в переработанном и дополненном варианте 
она была издана в Германии в известной се-
рии “Prähistorische Bronzefunde”.

Упорная работа и целеустремленность 
способствовали дальнейшей научной карьере 
Е.В. Черненко. С 1970 года он – старший на-
учный сотрудник Института археологии, по-
сле смерти А.И. Тереножкина, с мая 1981-го 
по ноябрь 1986 года, возглавлял отдел архео-
логии раннего железного века, в дальнейшем 
работал в должности ведущего научного со-
трудника этого отдела.

Евгений Васильевич много лет был ак-
тивным полевым исследователем. За его 
плечами – более десятка новостроечных 
экспедиций, которыми он руководил или 
был заместителем начальника. Он разделил 
с Б.Н. Мозолевским счастье исследования 
выдающегося погребального памятника 
скифской элиты – кургана Толстая Могила 
(1971 г.) и, увидев удивительное золотое на-
грудное украшение скифского вождя, пер-
вым произнес слово “пектораль”.

Е.В. Черненко много сделал для осмыс-
ливания добытого во время археологических 
раскопок материала и введения его в науч-
ный оборот. Под его руководством отделом 
археологии раннего железного века были 
выполнены 4 плановые научные темы. Одна 
из них – “Скифские погребальные памятни-
ки степей Северного Причерноморья” – из-
дана в виде коллективной монографии, хоро-
шо известной скифологам.

Е.В. Черненко – автор более 180 научных 
работ, в частности 8 монографий. Помимо 
двух упомянутых, это: Скифские лучники. – 
Киев, 1981; Скифо-персидская война. – Киев, 
1984; The Scyhtians 700-300 BC. – London, 
1983; Археология Украинской ССР. – Киев, 
1986. – Т. 2 (в соавторстве); Давня історія 
України. – Київ, 1998. – Т. 2 (в соавторстве); 
Die Schutzwaffen der Skythen. – Mainz, 2006.

Естественно, большая часть его научных 
трудов посвящена любимой теме – военно-

му делу скифской эпохи. Вполне закономер-
ным итогом его многолетних исследований в 
этой области явилась докторская диссертация 
“Военное дело скифов (вооружение, тактика, 
стратегия)” в форме научного доклада, кото-
рая была успешно защищена в 1989 году.

Имя Е.В. Черненко и его научные заслуги 
широко известны не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Свидетельство этого – из-
брание его в 1988 году членом-корреспон-
дентом Германского археологического ин-
ститута. В 1992 году ему было присвоено 
звание профессора.

Евгений Васильевич являлся членом Спе-
циализированных ученых советов по при-
суждению степени доктора исторических 
наук двух академических институтов – Ин-
ститута археологии и Института востокове-
дения им. А. Крымского.

Он осуществлял большую издательскую 
и редакционную работу: был ответственным 
редактором 10 монографий и сборников на-
учных статей, входил в состав редколлегии 
журнала “Археологія” и редакционно-изда-
тельского совета института.

Е.В. Черненко много времени и энергии 
уделял воспитанию молодой когорты укра-
инских археологов. Среди его учеников – 5 
кандидатов и 2 доктора исторических наук.

В последние годы он тесно сотрудничал с 
военными историками, и это общение давало 
интересные результаты как для скифологов, 
так и для военных специалистов. В равной 
степени сказать это можно и о сотрудниче-
стве профессора Черненко с учеными-вос-
токоведами, в среде которых он пользовался 
неизменным уважением.

Нельзя не вспомнить характер Евгения 
Васильевича: это был добрый и открытый, 
легкий человек. Гурман и сибарит, тонкий 
ценитель женской красоты, любитель и зна-
ток приятного застолья, прекрасный испол-
нитель великого множества песен, остроум-
ный и эрудированный собеседник – таким и 
останется он в памяти тех, кто имел честь 
знать его и работать с ним.

В завещании, написанном еще за 5 лет до 
своего ухода, Евгений Васильевич просил 
родственников, коллег и учеников не преда-
вать земле его прах, совершенно ясно изло-
жив, что необходимо сделать. Мы выполни-
ли его последнюю волю – опустили урну в 
воды великой скифской реки Борисфен.

 С.А. СКОРЫЙ



Східний світ №1 2007 161

SUMMARIES

L.V. Matveyeva
VLADYSLAV BUZESKUL. SLAVONIC STUDIES

The article deals with the history of the formation and the development of the Slavonic 
studies in the XIXth century, as well as its indissoluble tie with Byzantium studies. V. Buzeskul 
studied the history of the Slavonic studies in the context of the universal history on the basis of 
the numerous sources. The Slavonic linguistics as the independent field was being formed in
Russia during several centuries. His (Vladyslav Buzeskul) task was to study the pre-Slavonic, 
the Church Slavonic (the Old Slavonic), medieval and contemporary languages. V. Buzeskul 
investigated the beginning of the study of the Slavonic world in the XIXth c., and came to a 
conclusion, that Ukrainian specialists in the history of the Slavs have been only getting an 
experience and gathering the historical material for the purpose of studying Slavic languages, 
history and literature. The beginning of the Slavonic linguistics’ history was quite prolonged. 

N.M. Akchurina-Muftieva
THE HISTORIOGRAPHY OF THE CRIMEAN-TATAR 

FOLK DECORATIVE ART STUDIES
This article deals with the historiography of the Crimean-Tatar folk Decorative art begin-

ning with the XIII century. The author subdivided the conducted scientific researches and
different sources into three basic periods. To the first period could be referred the information
and descriptions about travelers, diplomats, military men, beginning with the XIII th up to the 
middle of XIXth centuries. Second period is the end of the XIX th century and a part of the  
XXth century; it consists of direct research works and academies science on certain branches of 
decorative applied art. New period is the revival and study of Crimean-Tatar art from the end 
of 90-ies of XX th century.

O.B. Bubenok
THE MASKUTS IN THE EASTERN CAUCASUS

The Maskuts were an Iranophone group lived in the Latest Ancient and Early Medieval 
times in the South Dagestan and the North Azerbaijan. They were the descendants of the An-
cient Massagets from the Central Asia who migrated into the Alans horde to the West in the 
first century AD. Therefore many historians called them as the Alans in spite of the traditional 
Armenian name – the Maskuts. May be, some time the Derbent passage were known as “Alan 
passage” because the Alans-Maskuts lived here. In the South Dagestan the Maskuts were in-
cluded into the Dagestani Huns tribal confederation before VIII century AD. During IX-X 
centuries AD the Maskut were assimilated by the neighbour peoples. 

A.L. Zelinsky
THREE NOTES ON THE DIADOCHOI HISTORY

I. Author of the article “Ptolemy Soter’s Annexation of Syria 320 B. C.” P. Wheatley prooved 
that Ptolemy’s first invasion of Syria took place in 320/319 BC. However, his attempt to cor-
relate this fact with high chronology of the First Diadoch War is considered unconvincing.

II. By entering separate negotiations in Ecregma, Ptolemy urged his allies in the Third Dia-
doch War for more active operations against Antigonos Monophtalmos. 

III. Ptolemy’s aggressive foreign activity during 308 BC could be considered as an indirect 
argument for high chronology of Magas’ rule in Cyrene. 

A.A. Nepomnyashchy
FROM THE HISTORY OF THE CRIMEAN STUDIES 

IN LAZAREV ORIENTAL INSTITUTE
The article deals with the deposit made by a specialist in Turkic sciences A. Olesnictkij who 

studied Turkish nations of the Crimea on the basis of the new documents found in the Moscow 
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archives. The description of his study about Crimean learning problem was given. The basic 
regulations, stages and directions of historical and ethnographic study of Crimea in the context 
of historical science development as well as the principles of its bibliographical representa-
tion, the degree of adequacy and accuracy in bibliographic informing are investigated.

I.V. Otroshchenko
OUTER MONGOLIA AND MONGOLIANS OF THE ILIAN REGION: 

STRIVING FOR INTEGRATION (1920TH)
Article is devoted to emancipating aspirations of the Mongols in Sinkiang and to the 

position of the Mongolian elite in the Sinkiang question. The Sinkiang Mongols aspired to 
consolidation with the other Mongols. They saw the general future in the creation uniform the 
Mongolia state. The idea of union Mongolians peoples has been a little-known theme among 
the activity of famouse artist N. Roerich. Article is described the history of such negotiations 
of the artist with Sinkiang Mongols.

I.S. Ponomaryova
THE CROCKERY OF THE AZOV GREEKS WITH REFERENCE TO THE 

TRANSFORMATION OF THE TRADITIONAL CULTURE
The article is aimed at tracing the transformation the Greeks’ culture underwent in the 

period of their being settlers of Ukraine with reference to their national crockery. Until nowa-
days these issues have not yet been under research. Therefore, in carrying out the research, the 
author resorted to the materials of the ethnographical field research, collected at the time of
the expedition to Greek villages.

 I.V. Turov
THE PROBLEM OF ZADDIC MISSION IN EARLY HASIDISM
(THE SERMONS OF R. AVRAHAM MALAH FROM FASTOV)

The article proposes an important aspect of the leadership problem in Early Hasidism. Ac-
cording to the statement of some researchers, leaders of the Hasidic movement (zaddics) were 
obliged to be rulers of the community and to resolve social and economic problem of their 
followers. In opposite to this point of view, author of the article supports hypothesis that we 
can recognize some ascetic-anchorites as leaders of the early Hasidic movement. As a proof 
of this hypothesis  the author describes and analyzes  the teaching of famous Jewish mystic 
of the second half of XVIII century- rabbi Abraham Malah

E.H. Tsygankova
A.Yu. KRYMSKY AND S.O. EFREMOV COOPERATION IN BUILDING 

UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES IN 1920–1928
The article describes, on the documentary base, leading role scientists in the struggle against 

sovetyzation the UAS in the first decade of its existance.

D.V. Tsolin
THE BIBLICAL STORY OF THE CREATION (GEN. 1:1–2:3): 

THE TRANSFORMATION OF THE LITERARY FORMS IN THE TARGUMIM
This article is dedicated to the problem of correlation between ancient Hebrew poetry and 

its later rethorical interpretation in targums – Aramaic translations of the Pentateuch. We have a 
very interesting fact of two literary traditions in one ancient writing: refined Hebrew epic poetry
and its liturgical interpretation. Between these two traditions lies a large period of time – more 
1000 years – and different literary, linguistic and historical processes influenced on forming tar-
gumic interpretation of the original Hebrew poetry. Besides, Aramaic translations became new 
literary form, they made unique genre, combining elements of exegetics, narrative insertions (so 
called Haggadoth) and Hebrew poetry in the period of Later Antiquity and Early Middle Ages. 
At that the targumim were made on the base of the Pentateuch and in imitation of its literary 
forms. The combination of these two poetic traditions is a subject of investigation of the article. 
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I.M. Dryga 
ΤHE LANGUAGE OF CAPPADOCIA’S CARAMANLIDICA CUT IN STONE

The paper deals with gathering general data, the main bibliography, translating and com-
menting the Turkish language from tombstones and churches inscriptions.

The difference between Christianity and İslam in polyethnical and polyconfessional Ana-
tolia was very inconsiderable. 

 V.D. Kan
COMPARATIVE ASPECT OF WORD-FORMATIVE AFFIXATION 

(KOREAN, ENGLISH, RUSSIAN)
The article gives a short history of the modern condition of comparing study of the differ-

ent types of languages. The article is devoted to features of the Korean word-formation and 
comparing them to the Russian and English word-formation features. The research is based 
mostly on the analysis of derivational suffixes and prefixes of those absolutely different types
of languages and shows important aspects of formation, modern condition and future evolu-
tion of the word-formative affixation of Russian, English and Korean languages.

T.F. Malenka
HAFIZ, GOETHE, FRANKO: ABOUT THE PROBLEM OF RECEPTION 

OF THE PERSIAN CLASSICAL POETRY
The article is dedicated to the problem of literature connections in the aspect of West-East, 

particularly reception of Persian Liryc Hafiz Shirazi (XIV cen.) in creative works of J. Goethe
(“West Östlicher Divan”, 1819), I. Franko (“The Faded leaves”, 1898). The article reveals I. 
Franko’s interest in German literature and his reception of Oriental poetry through Oriental 
books, in German particularly through creative work of Goethe, who in his “West Östlicher 
Divan” free-interpreting Hafeze’s poetry, reaccepted the work perception, motives and figures
of Persian Lyrics.

I. Franko’s interest to Hafeze’s poetry and his acquaintance with it appeared only thanks to 
A. Krymskiy’s translations, which were published in Halician journal.

Reception of Hafeze’s poetry in I. Franko’s creative work is traced from the first ghazel,
written by him in 1881, which the included to the cycle “The Feaded leaves”(1898), – a clas-
sical sample of Ukrainian Lyric poetry as it shows textological comparative analysis. 

V.I. Ryzhykh
CHARACTERISTIC OF ARABIC NOMINAL SENTENCE’S PREDICATE

The article gives detailed characteristic of nominal sentence’s predicate in compliance with 
the Arabic grammar tradition and describes all possible types of a predicate, its place in the 
nominal sentence and the conditions, in which the predicate’s truncation occurs. The charac-
teristic of nominal sentence’s predicate is attended by analysis of final flexions.
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