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ПРОТОБОЛГАРИ І САРМАТО-АЛАНИ
НАПРИКІНЦІ V–VII ст.

IÑÒÎÐIß

УVI–VII ст. у степах Східної Європи
провідна роль належала племінним

об’єднанням протоболгар, хоча у другій
половині VI ст. протоболгарське об’єд-
нання утигурів потрапило в залежність
від тюркютів, а кутригури стали васалами
аварів. Приблизно в 630–660 рр. намітило-
ся політичне піднесення протоболгар – у
Приазов’ї виникло державне утворення
Велика Болгарія. Історія протоболгар уже
не одне десятиліття стала предметом до-
сліджень як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників. Проте у даному напрямі до-
сліджень ще існує багато білих плям. Серед
них, насамперед, проблема походження
протоболгар і участь у їхньому етногенезі
племен сармато-аланського  походження.

Дослідники звернули увагу на те, що
перші достовірні відомості про булгар від-
носяться до кінця V ст. Саме тоді  Іоанн
Антіохійський писав, що імператор Зе-
нон покликав булгар на допомогу для
боротьби з остготами [Генинг, Халиков
1964, 101; Кляшторный, Султанов 2000,
135]. Проте у деяких історичних хроніках
є згадки про те, що булгарські племена
опинилися на території Східної Європи
задовго до гунської навали. Так, про бул-
гар ідеться в повідомленні вірменського
історика V ст. Мойсея Хоренського, який
посилається на сирійського автора IV ст.
Мар-Аббаса Катіну. За цією інформацією,
у 149– 127 pp. до н. е. булгари, які рані-
ше мешкали на північ від Кавказьких гір,
вторглися на територію Вірменії [Моисей
Хоренский 1858, 81, 87]. Крім цього, відо-
мості про булгар містяться в анонімному
візантійському хронографі 354 p., перепи-
саному в V ст. Там ідеться про події напе-
редодні 230 р. н. е., і подається перелік на-
родів, які мешкали на північ від Кавказу,
де на останньому місці згадуються булгари
(vul gares) [Сиротенко 1961, 17; Кляштор-
ный, Султанов 2000, 134]. Проте слід зва-
жити на те, що відомості про перебування
булгар у Східній Європі в догунські часи

мають компілятивний характер. У нас не-
має впевненості в тому, що переписувачі
не замінили словом булгари назву якогось
іншого народу.

Як відзначає готський історик Йордан,
після смерті Аттили у другій половині
V ст. гуни рушили на схід та оселилися у
степах Причорномор’я [Иордан I960, 118–
120]. Йордан писав, що вже в середині
VI ст. у причорноморських степах мешка-
ли булгари [Иордан 1960, 37]. З того часу
багато авторів починають плутати гунів з
булгарами, а це наштовхує на думку, що
під назвою гуни могли бути відомі у ба-
гатьох випадках булгари. Після Йордана
етнонім булгари тимчасово зникає зі сто-
рінок візантійських хронік, а замість нього
в другій половині VI ст. починають вжива-
ти терміни кутригури та утигури. Проко-
пій Кесарійський та Агафій писали, що на
схід від Танаїса у країні Евлісії мешкають
утигури, а на захід – кутригури [Прокопий
1959, 385–388, 434–438, 467; Агафий 1953,
73, 88–89, 147–149]. Виходячи з того, що
ці назви вживалися замість етнічного тер-
міна булгари, логічно пов’язати зазначені
племінні об’єднання з булгарами. Саме в
нащадках утигурів та кутригурів дослід-
ники схильні бачити засновників Великої
Болгарії [Артамонов 1962, 160–169; Гадло
1979, 95–113; Новосельцев 1990, 73–75].

Походження протоболгар ще й досі ста-
новить наукову проблему. На думку одних
дослідників, булгарські племена являли
собою тюркомовну єдність, яка з самого
початку входила до складу гунської орди
[Marquart 1903; Златарски 1994; Ашмарин
1902; Pritsak 1955; 1981]. С.Г. Кляштор-
ний, як і деякі сучасні дослідники, вважає
протоболгар нащадками огузів, які при-
йшли до Східної Європи із Центральної
Азії наприкінці V ст. [Кляшторный, Сул-
танов 2000, 134–139]. Інші бачили в булга-
рах тюркизованих гунами угрів [Артамо-
нов 1962; Генінг, Халіков 1964; Новосель-
цев 1990]. Проте ще  кілька  десятиріч тому
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вчені звернули увагу на те, що у степах
Східної Європи мав залишатися й третій
елемент – іранський. На підставі повідо-
млень письмових джерел про перебування
булгар у степах Східної Європи в догун-
ські часи О.П. Смирнов, В.Т. Сиротенко
та інші дослідники стали стверджувати,
що протоболгари мешкали у степах Схід-
ної Європи ще за кілька століть до того,
як там оселилися гуни. Це дозволило зга-
даним науковцям віднести протоболгар до
сармато-аланських племен. На думку цих
дослідників, унаслідок просування тюрко-
мовних племен іраномовні протоболгари
були поступово тюркизовані. На підтвер-
дження цього О.П. Смирнов надав архео-
логічний матеріал, з якого було з’ясовано,
що ранньосередньовічна культура степів
Східної Європи багато чого успадкува-
ла від попередньої сарматської [Смирнов
1948, 17; Смирнов 1957, 6; Сиротенко
1961, 41].

Поширеною є думка, згідно з якою на
рубежі нової ери протоболгари мешкали
у частині Центральної Азії, розташованій
у безпосередній близькості від населеної
іраномовними народами Середньої Азії.
Цей фактор міг сприяти встановленню
контактів між протоболгарами й іранця-
ми. Вважають, що у перші століття но-
вої ери тюркомовне населення у складі
гунсь кої конфедерації могло просунутися
через степи Середньої Азії та Казахстану
до Східної Європи. А це не виключало
асиміляції місцевих іраномовних племен.
У IV–VII ст. до здобуття своєї державно сті
на берегах Дунаю та Волги протоболгари
мешкали у степах Північного Кавказу та
Причорномор’я. Цілком вірогідно, що на
цих землях мав зберегтися масив ірано-
мовного сармато-аланського населення.
Ймовірно, що між протоболгарами та ірано-
мовними етносами мусили встановитися
взаємовідносини, які б мали характер не
тільки культурних контактів [Каховский
1965, 170–288; Андреев 1975, 91–113].

Виходячи з того, що протоболгари-ути-
гури проживали в Східному Приазов’ї,
можна припустити наявність контактів
між ними та західнокавказькими алана-
ми-асами. У зв’язку з цим доцільно згада-
ти написану в XIII ст. “Хроніку” Шимо-
на Кезаї. Там ідеться про мандри предків
угорців біля берегів Меотиди (Азовського

моря. – О.Б.). Угорський історик повідо-
мляє: коли угорці досягли Меотиди, вони
напали на Беляра (Булгара. – О.Б.), у якого
викрали жінок та дітей, серед яких було
дві доньки аланського князя Дула. В май-
бутньому вони стали дружинами ватаж-
ків угорців Хунора та Maropa [Nady 1927,
164].

Дослідники давно звернули увагу на
те, що серед сучасних осетинів набуло по-
ширення прізвище Дулатœ [Абаев 1963,
521]. Родове ім’я Дуло згадане в “Іменни-
ку болгарських ханів” [Кулаковский 1996,
323–333; Куник 1878, 118–161]. О.В. Гад-
ло висловив припущення, згідно з яким
рід Дуло “міг мати коріння в місцевому
західнокавказькому середовищі” або “міг
бути пов’язаний з одним із підрозділів су-
сідніх оногурам-булгарам аланів” [Гадло
1979, 117]. Проте на думку деяких дослід-
ників, існував зв’язок між об’єднанням
Дуло (Дулу), яке відіграло помітну роль у
Західно-Тюркському каганаті [Каховский
1965, 277] і харизматичним кланом Дуло, з
якого походив булгарський хан Кубрат та
його нащадки [Артамонов 1962, 117; Ка-
ховский 1965, 277].

За даними Феофана, у другій половині
VII ст. після смерті Кубрата Велика Болга-
рія розпалася на п’ять (?) частин. Дві гру-
пи булгар залишилися у Приазов’ї, решта
вирушила на захід, де заселила землі на
Дунаї та у Північній Італії [Феофан 1890,
262]. Наявність же чотирьох племен у Ве-
ликій Болгарії наприкінці VII ст., після
відходу на Дунай племені Аспаруха, за-
свідчує “Вірменська географія”, де згада-
но такі племена: купі-булгар, дучі-булкар,
огхондор-балкар-прибульці, чдаг-болка-
ри. Усі вони мешкали на північ від Кубані
[Патканов 1883, 29]. Є підстави бачити в
них нащадків утигурів, а можливо, й кут-
ригурів. Згодом частина з них увійшла до
складу Хозарської держави. Ймовірно,
що саме з цієї території походили волзькі
булгари. Саме сусідство кавказьких ала-
нів могло сприяти зміцненню зв’язків між
цими етнічними спільнотами.

В “Іменнику болгарських ханів” згаду-
ється ім’я засновника Дунайської Булга-
рії хана Аспаруха, сина Кубрата [Куник
1879, 128–129; Кулаковский 1913, 376].
На думку О.В. Гадло, цей антропонім має
ірансь ко-кавказьке походження [Гадло
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1979, 117]. Дослідники в імені Аспарух
 схильні  бачити термін іранського похо-
дження Aspa-ruk, що має означати “світ-
лий кінь”, або “той, хто володіє світлими
кіньми” [Куник 1879, 139; Трубачев 1967,
36–37; Добродомов 1989, 20]. У свій час
А. Куник висловив припущення, що в
імені болгарського хана Гостунъ можна
також бачити запозичений тюрками-бол-
гарами іранський антропонім. Підставою
для цього стала назва роду цього хана –
Ермі, яка знаходить аналоги в назві пле-
мені Герміхіони, які, за даними Феофана,
проживали на схід від Танаїса і персів та
мали назву Керміхіони [Куник 1879, 132].
Крім цього, увагу О.В. Гадло привернув
попередник Аспаруха, якого звали Кубрат.
В “Іменнику...” його ім’я мало вигляд Курт
[Кулаковский 1913, 376]. За О.В. Гадло,
цей антропонім має також іранське похо-
дження, бо в осетинській мові слово курд
вживається для позначення коваля [Гадло
1979, 117]. Проте остання етимологія сум-
нівна через те, що дане ім’я було зафіксова-
не в документі, переписаному аж у XV ст.
О.М. Трубачов також вважає словом піз-
нього іранського походження в сучасній
болгарській мові термін стопан(ин), який,
на його думку, походить від іранського
asta-pan – “захисник, покровитель дому”
[Трубачев 1967, 37].

Крім того, сучасний болгарський до-
слідник П. Добрев звернув увагу на пасаж,
що міститься в “Іменнику болгарських
ханів”: “Сей княз измени род Дулов рек-
ше Вихтун”. Аналоги з деяких іранських
мов дозволили болгарському досліднику
зробити висновок, згідно з яким терміни
Віхтун та Дуло мають східноіранське по-
ходження і являють собою еквіваленти,
що означають “керуючий, наділений вла-
дою” [Добрев 1997, 150–151]. П. Добрев,
вважаючи, що в етногенезі протоболгар
активну участь узяли сармато-алани, на-
магається довести, що імена болгарських
ханів і давньоболгарська титулатура лег-
ко пояснюються із західноіранських та
памірсь ких мов [Добрев 1997, 147–167].
Проте виникає питання: чому не були ви-
користані дані з уже досліджених мертвих
сог дійської та хорезмійської мов, а також із
сучасних осетинської та ягнобської, котрі,
як мови сарматів та аланів, відносяться до
північно-східної підгрупи іранської  групи

індоєвропейської мовної сім’ї? У своїх
 історико-лінгвістичних пошуках П. До-
брев звертався навіть до такого сумнівного
з історичної точки зору твору “Шан кизи
дасти” (Сказання про дочку Шана), недо-
стовірність якого зумів довести О. Пріцак
[Пріцак 1993, 37–47].

Слід відзначити, що в сучасній болгарсь-
кій історіографії значного поширення
набула ідея про сармато-аланське, а не
тюркське походження протоболгар. Проте
і серед цих праць є досить цікаві та аргу-
ментовані розробки. У зв’язку з цим до-
цільно згадати дослідження болгарського
дослідника Р. Рашева, за яким населення
булгарського племінного союзу від самого
початку було поліетнічним. На його дум-
ку, верхівку протоболгарського суспіль-
ства становили тюркомовні гуно-булгари,
а решта населення складалася з нащадків
сармато-аланів та інших племен. Як до-
каз цієї гіпотези дослідник навів не тільки
уривчасті свідоцтва письмових джерел,
але й детальний аналіз археологічного ма-
теріалу [Рашев 1993, 23–34], що потребує
особливої уваги. Проте прибічники сарма-
то-аланського походження протоболгар
були і серед дослідників Східної Європи,
насамперед серед археологів.

Так, археологи й історики, виходячи
з даних письмових джерел, локалізували
територію проживання утигурів у степах
Східного Приазов’я, а кутригурів – у сте-
пах між Доном та Дніпром. Дані археоло-
гічних розкопок свідчать, що в VI–VII ст.
на Північно-Західному Кавказі функціо-
нували могильники, для яких були прита-
манні наступні риси, які відокремлюють їх
особливо із некрополів місцевого кавказь-
кого походження: ґрунтові ями із заплічи-
ками; у ряді випадків наявність дерев’яних
домовин; північна або північно-західна
орієнтація небіжчиків, покладених у ви-
тягнутому положенні на спині; наявність
інвентарю, представленого зброєю, при-
красами, кінським спорядженям; у деяких
випадках штучна деформація черепа тощо.
До числа цих некрополів варто віднести
Борисківський могильник, могильники
біля станиць Пашковська та Новолабинсь-
ка тощо. У дослідників існують підстави
пов’язувати їх з утигурами [Саханев 1914;
Ковалевская 1981а, 51; 1981б; 1995; Ген-
нинг, Халиков 1964, 122–123; Димитров
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1987, 86; Нечаева 1961, 157–158; Рашев
2000, 52–57]. Великий інтерес становлять
також пам’ятки так званого “сивашівсько-
го” типу, більшість з яких були розташо-
вані в степовому Подніпров’ї. Насампе-
ред, серед них були впускні поховання в
курганні насипи попередніх часів (іноді у
підбоях), де небіжчики лежали у витягну-
тому положенні на спині, а поряд знахо-
дився інвентар та кінські кістки. До їхньо-
го числа варто віднести поховання з Кова-
лівки, Яблуні, Нової Одеси, Костогризово
тощо. Крім того, були досліджені ґрунтові
поховання в прямокутних або овальних
ямах, часто із підбоями та заплічиками,
з перекриттями із дерева та досить час-
то з інвентарем. Такі поховання були ви-
явлені біля Сивашівки, Чорноморського,
 Сиваського, тощо. Деякі дослідники цих
пам’яток схильні пов’язувати їх із перебу-
ванням протоболгар [Рашев 2000, 16–37;
Приходнюк 2001, 39–41]. Є сенс вважати
цю групу пам’яток наслідком  перебування
кутригурів та інших протоболгарських
племен. Що стосується багатих комплек-
сів перещепинського типу, то походження
цих пам’яток ще й досі залишається дис-
кусійним питанням.

Проте найбільш дослідженими в архео-
логічному відношенні виявилися пам’ятки
не VI – першої половини VII ст., а більш
пізніх хозарських часів. У VII–X ст. на
півдні Східної Європи існувало державне
утворення – Хозарський каганат. Завдяки
багаторічним дослідженням стало відомо,
що у степах Подоння та Приазов’я за цих
часів стали поширеними пам’ятники сал-
тівського типу, основною рисою яких було
переважання ямних поховань. Їх виділи-
ли в окремий степовий (праболгарський)
варіант салтівської культури [Плетнева
1967]. Особливості поховальних традицій
дозволили визначити у ньому п’ять різно-
видів [Плетнева 1984, 11–12]. Класичним
пам’ятником даного типу є досліджений
В.О. Городцовим у середній течії Сіверсь-
кого Дінця ґрунтовий могильник поблизу
х. Зливки [Городцов 1905, 174–225]. До-
слідники вважають, що носіями степового
варіанта могли бути саме булгари, тому
що аналогічні салтівським ґрунтові похо-
вання виявлено на Дунаї та Середній Вол-
зі, там, де писемні джерела знають саме
булгар. Для цього типу поховань були

властиві  загальні риси: досить часто похо-
вання здійснювались у ґрунтових ямах із
заплічиками; іноді в могильних ямах спо-
стерігалися підбої; тіла небіжчиків, що по-
різному лежали у витягнутому положенні
на спині; наявність інвентаря тощо [Мер-
перт 1957, 33–35; Ляпушкин 1958, 146–
147; Рашев 1993, 250]. Особливістю похо-
вань зливкінського типу була поширеність
там особливих краніологічних брахікран-
них серій, походження яких Г.Ф. Дебец та
В.В. Гінзбург пов’язали з серіями сармат-
ських часів, насамперед з Нижньої Вол-
ги [Дебец 1948, 254–256; Гинзбург 1963,
262–263].

Знаходить аналогії з сарматськими
часами і поховальний обряд племен, які
входили до складу протоболгарських кон-
федерацій. З огляду на це, І.І. Ляпушкін
висловив припущення, згідно з яким до
складу протоболгарських об’єднань мали
увійти нащадки сарматів, частина з яких
могла бути асимільована тюрками, а реш-
та продовжували залишатися сарматами
[Ляпушкин 1958, 147]. Ця теза про мож-
ливу участь сарматів у етногенезі прото-
болгар знайшла подальшу підтримку в до-
слідженнях М.І. Артамонова, С.А. Плет-
ньової та інших дослідників [Артамонов
1962; Плетнева 1982, 24].

Проте деякі археологи навіть відводи-
ли сарматам провідну роль у формуванні
об’єднань протоболгар. Так, кілька деся-
тиріч тому О.П. Смирнов звернув увагу на
те, що традиція ховати померлих у ґрунто-
вих ямах із заплічиками набула поширення
серед носіїв сарматської культури. А саме
це, а також дані середньовічних джерел
про перебування болгар у Східній Європі
в догунські часи, дозволили йому вважати
протоболгар одним із сарматських племен
[Смирнов 1957, 8–10]. Тези про “аланське”
походження болгарських племен дотриму-
валася Л.М. Рутківська, яка вважала, що
могильні ями з заплічиками з’явились у
Приазов’ї в могильниках Європейського
та Азійського Боспору вже в І ст. н. е. Це,
на її думку, стало наслідком переселення
із Приаралля на захід аланських племен,
серед яких були болгари з цим характер-
ним поховальним обрядом, унаслідок по-
силення експансії гунських племен на те-
риторії Казахстану та Середньої Азії [Рут-
ківська 1972, 44–52]. Крім того, Р. Рашев,
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крім характерних рис (поховання в ямах
із заплічиками, зливкінський антрополо-
гічний тип тощо) виявив на могильниках
протоболгарського часу на Нижньому Ду-
наї також звичай штучної деформації че-
репа, що, на його думку, було притаманне
не тюркам, а стародавньому населенню
степів Східної Європи – скіфам та сарма-
там. Ці та інші подібності дали підстави
дослідникові прийняти гіпотезу про сар-
матське походження більшості протобол-
гар [Рашев 1993, 250]. Проте гіпотеза про
сармато-аланське коріння більшої частини
протоболгар не набула поширення серед
сучасних дослідників і тому потребує до-
даткової аргументації.

У контексті протоболгаро-аланських
відносин особливий інтерес становить
походження поселень гончарів біля бал-
ки Канцерки у степовому Подніпров’ї,
на правому березі Дніпра. У результаті
архео логічних досліджень, які проводили
В.О. Грінченко та А.Т. Сміленко, вдалося
дослідити два поселення, на території яких
були зафіксовані гончарні горни, кот рі зна-
ходять аналоги на Сіверському Дінці та на
Нижньому Дону. Проте особливий інтерес
становить канцерська кераміка, що набула
поширення не тільки на правобережжі За-
порізької та Дніпропетровської областей,
але й зустрічається на лівому березі Дніпра,
біля Вознесенського комплексу, а також
на інших сусідніх територіях. Найбільш
поширеними з цього висоякісного посу-
ду були великі сірі глиняні глеки з трьома
ручками. Житла у вигляді напівземлянок
та деякі типи кераміки на канцерському по-
селенні мають аналоги з традиціями пень-
ківської культури. Проте на канцерських
поселеннях так і не було виявлено могиль-
ника. Але в одній із майстерень були знай-
дені фрагменти черепа зі слідами штучної
деформації, що традиційно практикувалася
серед сармато-аланських племен [Грінчен-
ко 1929; 1930; Сміленко 1975, 154–159].
Пошуки аналогів канцерської кераміки до-
зволили Т.М. Мінаєвій вважати, що такий
тип посуду виник на Північному Кавказі в
III–IV ст. та існував там до кінця І тис. до
н. е. [Мінаєва 1961]. Таким чином, на під-
ставі цих данних, а також петрографічного
аналізу канцерської кераміки, А.Т. Смі-
ленко зробила висновок, згідно з яким на
канцерських поселеннях могли проживати

північнокавказькі алани та місцеві жите-
лі – носії пеньківської культури [Сміленко
1975, 157]. Проте В.А. Грінченко пов’язу-
вав населення Канцерки з салтівською та
північнокавказькою спільнотою [Грінчен-
ко 1950, 62], М.І. Артамонов – з аланами
або представниками інших степових пле-
мен [Артамонов 1970], Т.М. Мінаєва – з
аланами Північного Кавказу [Мінаєва
1961, 17], П.М. Третьяков – зі степовим на-
селенням [Третьяков 1971].

Дискусійним залишається питання що
до часу існування канцерських поселень
і відповідно до того обставин виникнен-
ня та зникнення цих поселень гончарів.
А.Т. Сміленко, враховуючи обставини по-
ширення кераміки канцерського типу біля
Вознесенського комплексу, висловила
припущення, що обидві пам’ятки існували
одночасно протягом VII ст., а виникнути
могли в першій половині VІI ст. або навіть
на рубежі VI–VII ст. і припинили своє іс-
нування внаслідок нападу хозарів, тобто
наприкінці VII ст. [Сміленко 1975, 155].
О.М. Приходнюк вважав, що канцерські
поселення існували в VI–VII ст. [При-
ходнюк 2001, 41–42]. О.В. Комар відніс
існування канцерських поселень до кінця
VII – першої половини VIII ст. і пов’язав
їх виникнення з експансією хозар у регіоні
[Комар 2002, 14–15]. Проте в даній ситуації
незрозумілою залишається причина зник-
нення цих поселень, бо в першій половині
VIII ст. жодної реальної загрози для їхньо-
го існування не існувало. З огляду на це,
інтерес становить припущення Т.М. Міна-
євої про існування канцерських поселень
наприкінці VII – на початку IX ст. [Мінає-
ва 1961], хоча незрозумілими є причини
їхнього зникнення у такий пізній період.
Проте за спостереженнями А.Т. Смілен-
ко, аналоги канцерській кераміці знахо-
дять у посуді з Північного Кавказу, який
В.О. Кузнєцов датує V–VI ст. [Кузнецов
1962, 108–114, рис. 3, 36]. З огляду на це,
можна погодитись із датуванням А.Т. Смі-
ленко та пов’язати виникнення поселень
аланських гончарів із діяльністю хана
Кубрата, який міг сприяти переселенню
своїх союзників – північнокавказьких
аланів на прикордонні західні рубежі Ве-
ликої Болгарії, якщо підтримати позицію
щодо “широкого” варіанту локалізації Ве-
ликої  Болгарії, обґрунтовану у дисертації
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О.О. Тортіки [Тортіка 1999]. Така міграція
мала бути корисною як для аланів, так і
для булгар, бо Нижнє Подніпров’я було
тим районом, де проходили важливі тор-
говельні шляхи, й існування там ремісни-
чих поселень могло сприяти зміцненню
економічного розквіту Великої Болгарії.
Ймовірно, що припинити своє існування
канцерські поселення могли, насамперед,
унаслідок тиску хозарів у другій половині
VII ст., бо придніпровські алани мали бути
союзниками приазовських  булгар.

Необхідно зважити на те, що близькі
союзницькі стосунки між утигурами та
західною гілкою північнокавказьких ала-
нів могли встановитися в другій полови-
ні VI ст. під час спільної боротьби утигу-
рів та аланів проти тюркютів. У зв’язку з
цим достатньо пригадати повідомлення
Менанд ра про те, що алани та утигури на-
магалися протистояти тюркютам, але були
ними підкорені [Менандр 1860, 420]. З
огляду на це, можна пояснити, чому в на-
писаній у XIII ст. “Хроніці” Шимона Кезаї
наводиться генеалогічна легенда, в якій
згадується аланський князь Дуло [Nady
1927, 164], та чому серед сучасних осети-
нів набуло поширення прізвище Дулатœ
[Абаев 1963, 521].

Як свідчить “Іменник болгарських ха-
нів”, представники правлячої династії
протоболгар походили саме з роду Дуло
ще до переселення племені Аспаруха до
Дунаю [Куник 1879, 128–129]. З огляду
на це, можна припустити, що вже за часів
правління Кубрата (Курта) могли існува-
ти матрімональні зв’язки між протобол-
гарським родом Дуло і правлячим родом
західного угруповання північнокавказь-
ких аланів. Практика встановлення таких
шлюбів зафіксована у багатьох тюрко-
мовних етносів, наприклад, серед хозарів.
Унаслідок цього утворився клан, ендогам-
не об’єднання родів знатного походження,
і назва роду Дуло стала назвою клану та
згодом набула поширення серед аланів як
назва шляхетного аланського роду. Якщо
це так, то зрозуміло, чому син Кубрата
Аспарух мав іранське ім’я [Куник 1879,
139; Трубачев 1967, 36–37; Добродомов
1989, 20] – його мати могла бути аланкою
за походженням, і тому вона або її родичі
могли дати це ім’я одному зі спадкоємців
ханського престолу.

З іншого боку, важко пояснити, чому
серед протоболгар набув поширення так
званий “зливкінський” антропологічний
тип та поховання у підбоях і в ямах із за-
плічиками, що стали поширеними у попе-
редню сарматську епоху. Проте необхідно
внести певну коректуру щодо походження
“зливкінського” антропологічного типу.
В науці з легкої руки Г.Ф. Дебеца була
поширена гіпотеза, згідно з якою черепи
носіїв зливкінського типу знаходять ана-
логи серед брахікранних краніологічних
серій сарматської епохи Нижнього Повол-
жя ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. [Дебец 1948,
256]. Проте проведені останнім часом
С.Г. Єфімовою та Т.С. Кондкуторовою
дослідження свідчать про те, що антропо-
логічний тип ранньосередньовічного на-
селення Східної Європи, який традиційно
пов’язується з протоболгарами та їхніми
нащадками, не відзначався однорідністю.
Насамперед, була виявлена антрополо-
гічна близькість матеріалів “ранньобол-
гарських” могильників на Волзі та серій
саргатської культури Західного Сибіру
(IV ст. до н. е. – II ст. н. е.). Результати ка-
нонічного аналізу також підтверджують
значну подібність морфологічного типу,
який пов’язують з болгарами Східної Єв-
ропи, і населення південного сходу Захід-
ного Сибіру, Казахстану та Алтаю в добу
заліза. Крім того, дослідниками було від-
значено, що серії Кайбельського могиль-
ника на території Волзької Булгарії та
більш пізнього Кам’янського могильника
в Подніпров’ї, що співвідносяться з на-
щадками протоболгар, мають близькість
до серій сарматського часу степів Повол-
жя та Казахстану [Ефимова, Кондукторо-
ва 1995, 562–583]. Отже, дані антропології
дозволяють говорити про те, що в етноге-
незі протоболгар узяли участь щонаймен-
ше представники двох спільностей.

Дані археології також не виключають
можливостей участі нащадків сарматів
Нижньої Волги та інших регіонів Східної
Європи в етногенезі протоболгар. Насам-
перед, особливий інтерес становить Нижнє
Поволжя. За спостереженнями М.Г. Мош-
кової, в ІІ ст. у степах Східної Європи сфор-
мувалася так звана “пізньосарматська”
культура, яка змінила середньо сарматську.
Найбільш дослідженими виявилися похо-
вання цієї культури, для більшості з яких
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були притаманні такі риси: поховання у
більшості випадків були здійснені під кур-
ганними насипами; на сході у Заволжі та
Приураллі переважали основні поховання
(95%), у межи річчі Волги – Дону їх було
50%, а в Північному Причорномор’ї пере-
важали впускні поховання у курганних на-
сипах; у межиріччі Дністра – Дунаю були
відомі і ґрунтові могильники; поховальні
споруди мали вигляд довгих прямокут-
них ґрунтових ям, квадратних могил, ям
із заплічиками, підбийних могил, ката-
комб тощо. На сході в межах поширення
культури переважали підбійні могили,
а в західних регіонах – ямні; у багатьох
випадках практикувалися дерев’яні пере-
криття; орієнтація поховальних споруд і
відповідно до того небіжчиків була здій-
снена переважно в напрямі Північ – Пів-
день; небіжчики здебільшого знаходились
у витягнутому положенні на спині, іноді зі
схрещеними ногами, іноді – у скорчено-
му положенні на боці або на спині. З ІІ ст.
н. е. в східних регіонах у похованнях набу-
ла поширення штучна деформація черепів.
На думку М.Г. Мошкової, у Північному
Причорномор’ї в ІІІ ст. н. е внаслідок гот-
ських походів пам’ятки цього типу майже
зникли, а в більш східних регіонах після
експансії гунів IV ст. носії цієї культури
були поступово асимільовані тюрками
[Мошкова 1989, 191–202]. Проте існують
певні заперечення щодо цього.

У зв’язку з цим слід нагадати спосте-
реження В.В. Сєдова, згідно з якими у
Північному Причорномор’ї черняхівська
культура “формувалася в основному на
скіфо-сарматській території” і не супро-
воджувалася витісненням або знищенням
“місцевого іраномовного населення” [Се-
дов 1979, 78]. На думку В.В. Сєдова, про
це може свідчити спадкоємність відзна-
чених рис у попередніх традиціях місце-
вого населення пізньосарматської доби
[Седов 1976, 94–95]. Дані антропологів
також свідчать про те, що частина осілого
черняхівського населення степу та навіть
лісостепу була автохтонною [Дебец 1948,
164–167; Кондукторова 1958, 69–79; Вели-
канова 1961, 26–52].

Пам’ятки так званого “сивашівського”
типу VI–VII ст., розташовані в степовому
Подніпров’ї, у багатьох випадках також
 наслідують особливості цих  поховальних

традицій більш раннього населення: впуск-
ні поховання в курганні насипи попередніх
часів (іноді у підбоях), де небіжчики лежа-
ли у витягнутому положенні на спині, по-
ряд з якими знаходився інвентар та кінсь кі
кістяки; ґрунтові поховання в прямокут-
них або овальних ямах, часто із підбоями
та заплічиками, з перекриттям із дерева та
досить часто з інвентарем [Рашев 2000, 16–
37; Приходнюк 2001, 39–41]. Тобто є сенс
вважати, що кочівники-кутригури могли
включити до складу свого об’єднання або-
ригенів степу, які були генетично пов’яза-
ні зі скіфо-сарматами попередніх часів.

Не менший інтерес становить ситуація
в степах Передкавказзя в передгунський
та післягунський періоди, тобто там, де в
VI–VII ст. проживали племена утигурів.
За даними М.П. Абрамової, до ІІІ ст. на
цій території переважали підкурганні по-
ховання в катакомбах, потім був зафіксо-
ваний відтік цього кочового населення до
степів Заволжя, що можна пояснити екс-
пансією готів у Північному Пичорномор’ї.
Під час гунської навали більшість курган-
них могильників із катакомбним обрядом
поховання в степах Північного Кавказу
припинили своє існування, що можна
пов’язувати з діяльністю гунів, які могли
включити місцеве населення до складу
своєї конфедерації [Абрамова 1989, 268–
281]. Тому великий інтерес може станови-
ти походження населення, яке в VI–VII ст.
залишило на Північному Кавказі могиль-
ники, для яких були характерні: ґрунтові
ями з заплічками; у ряді випадків наявність
дерев’яних домовин; північна або північ-
но-західна орієнтація небіжчиків, покла-
дених у витягнутому положенні на спині;
штучна деформація черепа тощо [Саханев
1914; Ковалевская 1981а, 51; 1981б; 1995;
Геннинг, Халиков 1964, 122–123; Дими-
тров 1987, 86; Нечаева 1961, 157–158; Ра-
шев 2000, 52–57]. Тобто нові риси у похо-
вальному обряді дають підстави вважати
місцеве населення прийшлим, яке могло
з’явитися тут унаслідок подій, пов’язаних
із Великим переселенням народів.

У зв’язку з цим великий інтерес можуть
становити степи сусіднього Нижнього По-
волжя. Археологічні розкопки свідчать,
що за часів раннього середньовіччя на-
селення східноєвропейських степів було
строкатим. На Нижній Волзі у V–VIII ст.
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продовжували ховати померлих у курга-
нах, де переважали впускні поховання у
вигляді глибоких та вузьких ям з підбоями
вздовж північно-західної стінки. Цікаво,
що інвентар цих поховань знаходить ана-
логи як серед пам’яток V–VIII ст., так і се-
ред знахідок пізньосарматського часу, що
датуються II–III ст. Такі поховання зна-
ходять аналоги серед традицій останньої
стадії сарматської культури. Особливості
конструкції поховальних споруд, а також
наявність деформованих черепів дозво-
лили деяким дослідникам пов’язати ці
пам’ятники з нащадками сармато-аланів
[Максимов 1956, 65–85; Синицын 1960,
165–166; Васюткин 1992, 19–20]. Проте
в цих могилах уже були виявлені кістки
коня, що могло бути результатом впливу
племен центральноазійського походжен-
ня. На думку Є.К. Максимова, такі похо-
вання можуть свідчити на користь того,
що після гунської навали частина сарма-
то-аланських племен залишилася на ко-
лишніх місцях свого проживання у степах
Східної Європи [Максимов 1956, 84].

Можливо, що до цього типу пам’яток
можна віднести і деякі комплекси на Се-
редній Волзі та в Башкирії. Так, на тери-
торії Пензенської обл. у курганному на-
сипу  доби бронзи біля с. Садовки було
досліджено впускне поховання у ямі, для
якого були характерні такі риси: небіж-
чик знаходився у витягнутому положенні
головою на північний схід. Особливий ін-
терес становить поховальний інвентар (по-
ясний набір, наконечник паска тощо), що,
на думку М.Р. Полесских, знаходить ана-
логи зі знахідками північнокавказьких та
Верхньо салтівського катакомбних могиль-
ників  VIII ст. [Полесских 1956, 70–71]. Од-
нак сама конструкція поховальної споруди
не може вказувати на прямий генетичний
зв’язок з аланами Північного Кавказу.

Крім цього, найбільший інтерес стано-
вить походження ранньосередньовічного
могильника у степовій частині Башки-
рії біля м. Стерлітамак, де були відсутні
курганні насипи, а поховання розташо-
вані далеко один від одного, іноді на від-
стані 100–200 м. Поховання були там як
одиночні, так і групові, здійснювались
у ямах глибиною 0,5–1,5 м у вигляді не-
правильного прямокутника з округлими
кутами. Небіжчики лежали у витягнутому

 положенні головою на захід або на півден-
ний захід. Деформовані черепи не були ви-
явлені. У могильних ямах був знайдений
супроводжуючий інвентар (зброя, кінське
спорядження, прикраси), що знаходить
аналоги серед виробів у ранньосередньо-
вічних катакомбах Північного Кавказу.
Проте виявлений там глиняний посуд по-
дібний до виробів, знайдених на території
Башкирії в курганах V–VIII ст. Хоча ну-
мізматичний матеріал дозволив датувати
Стерлітамакський могильник VIII–X ст.
[Ищериков 1952; Ахмеров 1955]. Антро-
пологічні дослідження черепів з могиль-
ника, проведені Т.А. Трофімовою, вияви-
ли тут наявність як доліхокранного, так
мезо-брахікранного типів, з яких перший
знаходить аналоги серед ранньосередньо-
вічних серій катакомбних могильників
Північного Кавказу та Верхнього Салтова,
а другий – серед серій населення Приурал-
ля попередньої скіфо-сарматської епохи
[Трофимова 1952, 56–65]. З огляду на ці
особливості, деякі дослідники пов’язува-
ли існування Стерлітамакського могиль-
ника з перебуванням аланів, походження
яких залишається предметом дискусій
[Ищериков 1952, 85; Ахмеров 1955, 164;
Трофимова 1952, 65]. Проте Р.Б. Ахмеров
схилявся до тієї думки, що населення, яке
залишило цей могильник, могло мати не
північнокавказьке походження [Ахмеров
1955, 164].

Отже, проведений картографічний
аналіз дозволив виявити одну суттєву
зако номірність: поховання V–VIII ст.,
які дослідники пов’язують із нащадками
сармато-аланів, були виявленні в степах
Поволжя та Приуралля на північ від тих
територій, які прилягали до дельти Вол-
ги. Тому можна припустити, що в період
Великого переселення народів, пов’язано-
го з міграціями гунів та інших племен зі
сходу на захід, у IV–V ст. значна частина
пізніх сарматських племен у районі дельти
Волги була зсунута прибульцями зі своїх
територій і опинилася на інших землях.
Найближчою територією були степи Пе-
редкавказзя. Очевидно, цим можна і по-
яснити, чому під час гунської навали зник-
ла більшість підкурганних катакомбних
могильників у степах Північного Кавказу
[Абрамова 1989, 268–281], а на їхньому
місці в VI–VII ст. виникли могильники,
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що у багатьох випадках наслідували тра-
диції поховань кочівників Нижнього По-
волжя та Заволжя пізнього етапу поперед-
ньої сарматської епохи [Саханев 1914;
Ковалевская 1981а, 51; 1981б; 1995; Ген-
нинг, Халиков 1964, 122–123; Димитров
1987, 86; Нечаева 1961, 157–158]. Димит-
ров 1987, 84–85; Рашев 2000, 52–57].
У даному випадку можна вести розмову
про залучення нащадків сарматів Нижньої
Волги до процесу формування культурних
особливостей протоболгар Східного При-
азов’я. Проте наявність археологічних ма-
теріалів VI–VII ст. із зазначеного регіону
вельми обмежена, і тому запропонована
гіпотеза потребує підтвердження з боку
письмових джерел.

Останнім часом серед дослідників на-
була поширення гіпотеза С.Г. Кляштор-
ного, згідно з якою початок етногенезу
протоболгар треба виводити не з часів
гунської навали, а з подій другої полови-
ни V ст., описаних Пріском Панійським
[Кляшторный, Султанов 2000, 135–136].
Пріск повідомляє, що в 463 р. до імпе-
ратора Східної Римської імперії прибу-
ло посольство від “Сарагурів”, “Урогів”
(угурів. – О.Б.) та “Оногурів”, які просили
імператора допомогти в боротьбі проти
“Уннів Акатірів”, які мешкали в степах
поблизу Кавказу. Причиною цієї міграції
став тиск зі сходу савірів, на яких тиснули
авари, на яких, у свою чергу, напали наро-
ди, які жили біля берегів “океану” [Приск
1861, 87–88]. С.Г. Кляшторний це зсунен-
ня пояснює тим, що в першій половині
V ст. біля північних кордонів китайської
держави Тоба Вей утворилася держава
жуань-жуаней, яка зазнала нападу з боку
китаців, що врешті-решт призвело до по-
рушення силового балансу серед племен
Євразійського степу. Внаслідок цього за-
хідне угруповання огурів залишило свої
землі у західній частині Центральної Азії
і перейшло Волгу [Кляшторный, Султа-
нов 2000, 136]. Пріск повідомляє, що вже
в 466 р. сарагури разом з переможеними
“Акатірами” здійснили з півночі Кавказу
похід проти Персії, супротивниці Східної
Римської імперії [Приск 1861, 93]. Пред-
ставники цього ж масиву племен були ві-
домі на початку VI ст. в сирійській хроніці
Захарія Рітора як сірургур, аугар та аунгур
[Пигулевская 1941, 82–84]. Вважають, що

оногури під назвою хайландур, як жителі
країни Агуанрія, були відомі у творах Єгі-
ше (V ст.) та інших вірменських авторів
[Егише 1971, 31, 127; Гадло 1979, 55–56].
К. Патканов висловив припущення, що наз-
ва протоболгарського племені Огхондор,
що зустрічається у “Вірменській географії”
(VII ст.), та назва Вгндрур у Мойсея Хорен-
ського (V ст.) походить від назви Оногур
візантійських авторів [Патканов 1883, 24–
25]. Дослідники вважають, що назва цього
племені зустрічається у письмових джере-
лах, написаних після кінця Х ст. у вигляді
В-н-н-т-р в Пространній редакції “Листа
Йосипа” [Коковцов 1932, 92] та В-н-н-д-р
в анонімному трактаті “Худуд ал-’Алам”
[Minorsky 1937, 32], може свідчити про те,
що автори цих текстів користувалися тво-
рами ранньосередньо вічних авторів.

З огляду на це, великий інтерес ста-
новить походження терміна оногур.
С.Г. Кляшторний пропонує перекладати
з тюркських мов терміни он огур як “де-
сять [племен] огурів”. При цьому дослід-
ник ставить знак рівності між терміном
огур і етнічною назвою огуз, тобто вважає
предків протоболгар огузами [Кляштор-
ный, Султанов 2000, 137]. Проте вже дав-
но доведено, що мова протоболгар була
близькою до чуваської, а не до огузьких
мов тюркської групи. Підставою для цьо-
го стало вивчення числівників у “Імен-
нику болгарських ханів”, фрагментарних
написів грецькими літерами на Балканах
тощо [Куник 1879, 118–161; Кулаковский
1996, 323–333; Ашмарин 1902; Pritsak
1981]. Тому найбільш обґрунтованим ви-
глядає пояснення Р.А. Агеєвої та інших
дослідників щодо походження назви оно-
гур. На думку дослідника, булгаро-тюрк-
ський етнічний термін onogur складається
з on – “десять” і ogur – “стріла” як назва
племені. При цьому дослідник припускає,
що слово ogur, або oguz, може виступа-
ти як етнонім і самостійно [Агеева 1990,
65–66]. З огляду на це, є сенс пригадати,
що у тюркютів також символом кожного
племені була стріла, і тюркський ель тра-
диційно складався з десяти племен, і тому
вони називали себе “десятистрільний на-
род” [Кляшторный, Султанов 2000, 86–
87]. Отже, назва оногур могла вже виник-
нути в Центральній Азії ще до переселен-
ня її носіїв до степів  Північного  Кавказу.
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З  іншого боку,  неможливо уявити, щоб
усі десять кочових племен розмістилися у
степах  Передкавказзя.

Звертає на себе увагу те, що Пріск у
своєму творі подав кілька назв: Сарагури,
Уроги (Угури) та Оногури [Приск 1861,
87–88]. Якщо виходити з того, що оногу-
рів налічувалося десять племен, а перейти
Волгу мало би набагато більше угрупу-
вань, то звідси випливає, що всі вони не
могли розміститися в степах Волго-Донсь-
кого межиріччя. Даний факт означає, що
це назви не окремих племінних об’єднань,
а варіанти самоназв одного племінного
угруповання, де огур та оногур могли бути
первісними назвами. Тому великий ін-
терес може становити походження назви
сарагур. С.Г. Кляшторний пропонує роз-
глядати її як сар огур – “білі огури” [Кля-
шторный, Султанов 2000, 137]. У зв’язку з
цим доречно пригадати спостереженнями
О. Пріцака, згідно з яким у давніх кочів-
ників Центральної Азії Захід позначався
білим кольором, якщо існувала північна
орієнтація [Pritsak 1981, 376–383]. Отже,
сарагури були тією західною частиною
оногурів, які перейшли Волгу та оселилися
в степах Передкавказзя. Якщо врахувати
те, що конфедерація племен у кочівників
традиційно поділялася на західне та східне
угруповання – лівий та правий фланги, то
кількість племен сарагурів мала би налічу-
вати п’ять племен. Саме про таку кількість
у складі Великої Болгарії згадує Феофан
[Феофан 1890, 262]. Наявність вже чоти-
рьох племен у Великій Болгарії наприкін-
ці VII ст., після відходу на Дунай племені
Аспаруха, засвідчує “Вірменська геогра-
фія” [Патканов 1883, 29].

Таким чином, можна висловити припу-
щення, що в першій половині V ст. оногу-
ри, зсунуті зі сходу загальним рухом пле-
мен, рушили на Захід, де їхнє західне угру-
повування – сарагури – форсувало Волгу
і розселилося в степах Передкавказзя, де
мешкали лише гуни-акацири. Саме під
час цього руху оногури могли включити
до складу своїх племен залишки сармат-
ських племен, які мешкали в степах Завол-
жя та Нижнього Поволжя, та переселити
їх до степів Північного Кавказу. Аналоги
з етнічними процесами серед інших кочо-
вих племен можуть свідчити про те, що
 залишки сарматських племен на правах

родових об’єднань мали бути включені до
складу п’яти західних оногурських пле-
мен, де як нащадки підкореного населен-
ня вони мали посідати нижчий, ніж огури,
щабель у соціальній структурі племен, і
тому мали би першими за певних умов пе-
реходити до осілості. Саме в період існу-
вання західного союзу п’яти племен огурів
у візантійських джерелах наприкінці V ст.
починають згадуватися болгари як активні
учасники подій. Тобто назва болгари ста-
ла еквівалентом назви “союз п’яти племен
огурів”. Коли ж у другій половині VI ст.
цей племінний союз розпався, то досить
часто візантійські автори замість етноні-
ма болгари почали вживати етнічні назви
утигури та кутригури. Останні залишили
степи Східного Приазов’я та, перейшов-
ши Дон, оселилися у степах Дніпровсько-
Донсь кого межиріччя, де могли включити
до складу свого об’єднання осілих нащад-
ків носіїв черняхівської культури, які по-
винні були б мати сармато-аланське похо-
дження. Саме цими факторами можна по-
яснити наявність у Східному та Північно-
му Приазов’ї ґрунтових поховань у ямах із
заплічиками, деформованих черепів тощо,
тобто тих рис, які були поширеними в по-
передню сарматську епоху.

З огляду на це, особливий інтерес ста-
новить походження назв протоболгарських
племінних союзів – утигури та кутригу-
ри. В давньотюркській мові існував термін
ÜČ, що означав “три” [Древнетюркский
словарь 1969, 621], з тим же значенням в
уйгурській мові – γч [Русско-уйгурский
1956, 1283], в алтайській – ÿч [Куник
1879, 140], в азербайджанській – γч [Рус-
ско-азербайджанский 1959, 740]. Отже, в
першій частині етноніма утигур слід ба-
чити числівник ут у значенні “три”. Для
порівняння можна навести давньотюрксь-
кий числівник утыз – “тридцять” [Радлов
1893, 1707]. Таким чином, назва племінно-
го союзу утигури має означати “три огу-
ра”, або “три племені огурів”. Виходячи з
цього, можна висловити припущення, що
до складу кутригурів мали входити два
огурських племені. Можна спробувати
пояснити і походження назви кутригури.
В давньотюркській мові існував термін
KÖTÜRI, що мав значення “позаду” або
“в західному напрямку”[Древнетюркский
словарь 1969, 621]. Отже, назва кутригури
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могла означати “західні огури”, якщо вра-
ховувати, що кутригури проживали на за-
хід від утигурів.

Проте ми знаємо, що частина кутри-
гурів під час рейду аварів переселилася
з ними далі на захід. Менандр під 568 р.
згадував кутригурів як союзників аварів
у боротьбі проти Візантії і при цьому на-
віть указав їхню кількість – 10 тисяч, тоб-
то йшлося про чоловіків-воїнів [Менандр
1860, 391–392]. Про булгар, підвладних
аварам у Паннонії, згадував Фефілакт Си-
мокатта під 595 р. [Феофилакт 1957, 156],
а також автор “Хроники Федегара” під
631– 632 рр., де вождем булгар був назва-
ний Кувер [Ронин 1995, 371]. З огляду на
це, можна погодитися з думкою О. Кома-
ра, згідно з якою значна частина кутригу-
рів була переселена до Панонії, де згодом
вони були знову відомі як булгари [Комар
2001, 144–145]. Якщо виходити зі спосте-
режень О.О. Тортіки про загальну кіль-
кість племені в 30–40 тис. чоловік [Торті-
ка 1999, 12] і враховувати кількість воїнів
у кутригурів у 10 тисяч, яку нам подав
Менандр [Менандр 1860, 391–392], то є
підстави говорити про те, що, принаймні,
одне плем’я кутригурів у другій половині
VI ст. переселилося з аварами до Панонії.
Цілком логічно виглядає припущення, що
це було найбільш західне плем’я, яке мало
проживати у степовому Подніпров’ї. А це
не виключає можливості того, що з ними
могли переселитися залишки колишніх
носіїв черняхівської культури, тобто на-
щадки сармато-аланів, які вже давно не
були кочівниками.

У 603 р., коли Великий Тюркський ка-
ганат остаточно розпався на два кагана-
ти – Західний та Східний, почався процес
консолідації протоболгарських племен,
тобто виникли предумови для утворення
Великої Болгарії (союзу п’яти племен) [Гу-
милев 1967, 160; Кляшторный, Султанов
2000, 90]. Але для утворення конфедерації
племен кочівників має існувати один важ-
ливий чинник – наявність харизматичного
роду або клану. Таку харизму у той  період
у степах Східної Європи міг мати рід
Дуло. “Іменник болгарських ханів” подає
перелік 13 імен ханів, більшість із яких по-
ходили з роду Дуло і при цьому на першо-
му місці поданий Авітохол, в особі  якого
багато дослідників бачать легендарного

вождя гунів Аттилу [Куник 1879, 128–129;
Кулаковский 1913, 376]. Як справедли-
во зазначив О.В. Гадло, перша частина
“Іменника” є історична “тільки з імені тре-
тьої особи Гостуна”, а решта являє “фольк-
лорну традицію” [Гадло 1979, 114]. Проте
ніхто не буде заперечувати історичність
існування другого хана, якого звали Ір-
нік. Йордан повідомляє, що невдовзі після
смерті Аттили його молодший син Ернак
“вместе с остальными избрал отдаленные
места Малой Скифии” [Иордан 1960, 120].
Цілком можливо, що наприкінці V ст. на-
щадки славетного вождя зайняли колишні
землі розбитих оногурами-хайландурами
гунів-акацирів у Східному Передкавказ-
зі. Єгіше повідомляє, що вже в середині
V ст. на чолі хайландурів був “царський
рід” [Егишэ 1971, 127]. Отже, вже тоді
представники харизматичного роду Дуло
мог ли очолити особливе плем’я, до складу
якого, крім гунів, на правах родів могли
входити залишки сарматів та оногурські
роди, які не увійшли до складу об’єднання
сарагурів, яких могли іноді називати бул-
гарами, а нове плем’я могло зберегти ста-
ру назву – оногури.

Проте вже наприкінці VI ст. в При-
азов’ї з протоболгарських племен могло
залишатися вже чотири – три утигурських
і одне кутригурське. Відродження Захід-
ного Тюркського каганату у перші десяти-
ліття VII ст. мало привести до переселення
на захід у середовище чотирьох огурських
племен, представників племені хайланду-
рів, яке очолив харизматичний рід Дуло.
І вже згодом, за часів панування хана Ку-
брата (Курта) (630–660 рр.), вдалося знову
об’єднати племена булгар, але вже на чолі
з тим племенем, яке у “Вірменській гео-
графії” отримало назву Огхондор-Блкар-
прибульці [Патканов 1883, 28]. До складу
конфедерації увійшло знову п’ять племен,
і тому в першій половині VII ст. відроди-
лася стара етнічна назва болгари.

Процеси, що відбувалися в межах “Ве-
ликої Болгарії”, мали привести до уніфіка-
ції матеріальної культури родів, частина
з яких були уламками сарматських пле-
мен. При цьому могли встановитися міц-
ні шлюбні стосунки між родами тюрксь-
ко-огурського, гунського та сармат-
ського походження, чим і пояснюються
 особливі риси так званого “зливкінського”



Східний світ №4 200516

Протоболгари і сармато-алани наприкінці V–VII cт.

 антропологічного типу. Феофан свідчить,
що засновник Великої Болгарії Кубрат по-
ставив на чолі п’яти племен п’ять своїх
синів [Феофан 1890, 262]. Аналогічну си-
туацію, відповідно до якої територіально-
племінні підрозділи конфедерації племен
очолюють представники правлячої дина-
стії, ми можемо спостерігати і на прикладі
Великого Тюркського каганату та інших
державних утворень кочівників [Гумилев
1967, 63]. Таким чином, правляча династія
з роду Дуло намагалась утримувати свої
панівні позиції над підлеглими племенами
та родами.

З іншого боку, треба враховувати, що
сусідами Великої Болгарії на Північному
Кавказі було західне угруповування ала-
нів, яких називали аси [Патканов 1883,
30; Minorsky 1937, 445; Миллер 1887, 107;
Ванеев 1959, 12; Кузнецов 1962, 123–131].
Сумісна боротьба утигурів та аланів-асів
проти тюркютів, а потім входження їх до
складу Першого Тюркського каганату і
територіальна близькість повинні були
сприяти встановленню союзу між дво-
ма етнічними групами, а потім подаль-
шій культурній консолідації. Наприкінці
VII ст., після відходу на Дунай племені
Аспаруха, “Вірменська географія” зафік-
совує чотири племені (купі-булгар, дучі-

булкар, огхондор-балкар-прибульці, чдаг-
болкари),  які мешкали на північ від Кубані
та отримали свої найменування за назвами
річок [Патканов 1883, 29]. Ці племена до
початку VIII ст. продовжували проживати
на Північному Кавказі, аж доки частина з
них разом з аланами не мігрувала до степу
та лісостепу Східної Європи та до Серед-
ньої Волги, де настав новий етап у розви-
тку контактів між аланами та булгарським
племенами. Одночасно на цих територіях
виникла салтівська археологічна культу-
ра, творцями якої стали племена булгарів
та аланів.

Таким чином, у VI–VII ст. у степах
Приазов’я намітився ірано-тюркський
симбіоз, з одного боку, в межах етнопо-
літичних об’єднань протоболгар, а з ін-
шого – між протоболгарами і західною
частиною північнокавказьких аланів. У
першому випадку учасниками цього про-
цесу були спадкоємці тюркомовних гунів
та оногурів і нащадки іраномовних сарма-
тів, у другому– етнічно строкаті племена
протоболгар і алани-аси. Саме це у по-
дальшому обумовило феномен існування
салтівської культури, що обійняла значні
простори Східної Європи та Північного
Кавказу, де в хозарські часи були розселе-
ні племена аланів та болгар.
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1992 РІК приніс дослідникам історії
та культури елліністичного періоду

справж ній подарунок. До колекції Мілан-
ського університету потрапив документ,
значення якого важко переоцінити. Це –
папірус, що містить 112 творів, авторство
яких переважна більшість фахівців при-
писує відомому александрійському поету-
епіграматисту Посидіппу з Пелли [Basti-
anini, Gallazzi 1993, 34–39; Bremer 2004]1.
Документ датовано кінцем ІІІ століття до
Р. Х. [Bastianini, Gallazzi 1993, 28–33]. Зго-
дом, швидше за все в ІІ столітті до Р. Х.,
його було використано у картонажі для
мумії. Ця обставина, зрештою, і посприяла
тому, що папірус зберігся до наших днів і
потрапив до рук сучасних дослідників [Ba-
stianini 2002, 9–13]. Таким чином, у науко-
вому обігу з’явилася одна з найдавніших
відомих дотепер збірок  давньогрецької
пое зії [Sens 2003].

Уперше про унікальну знахідку,  котра
отримала порядковий номер P. Mil. Vogl.
VIII 309, науковий світ дізнався у 1993 році
зі статті G. Bastianini і C. Galla zzi “Sorpre-
se da un involucro di mummia: il poeta rit-
rovato” [Bastianini, Gallazzi 1993, 28–39].
У  2001 році G. Bastianini і C. Gallazzi за
участю C. Austin’s опублікували повний
текст цього папірусу [Bastianini, Gallazzi
& Austin, 2001]. А у 2002 році з’явився ви-
правлений і доповнений  варіант епіграм
Посидіппа, який підготували C. Austin і
G. Bastianini [AB 2002]. Крім нововідкри-
тих епіграм до цього видання увійшли
й давно відомі твори елліністичного пое-
та2. В електронному варіанті епіграми
Посидіппа з англійськими перекладами
багатьох дослідників з’явилися завдяки
проекту “Posidippus”, який у 2002 році за-
початкували B. Acosta-Hughes та E. Kos-
metatou3. Міланський папірус викликав
справжній ажіотаж у науковому світі.
Протягом 2001–2005 років було проведе-
но 5 спеціалізованих міжнародних науко-
вих конференцій (2001 – у Мілані, 2002 – у
Флоренції та Вашингтоні, 2003 – у Цин-
циннаті, 2004 – у Римі) та опубліковано

більш ніж 150 статей, присвячених різним
аспектам, що пов’язані із новими епігра-
мами  Посидіппа4.

Особисто в мене епіграми з Мілансько-
го папірусу насамперед викликають інте-
рес у зв’язку з їхньою приналежністю до
так званої придворної александрійської по-
езії. На це недвозначно вказує взаємозв’я-
зок між творами Посидіппа, як новими,
так і доміланськими, і політичними та
ідеологічними заходами, які запроваджу-
валися в елліністичному Єгипті з метою
зміцнення позицій правлячої династії Пто-
лемеїв. Подібні прояви лояльності чітко
спостерігаються у творах інших алексан-
дрійських поетів: автора псевдонаївних
ідилій – Тео крита, інтелектуалів і заклятих
ворогів – Каллімаха й Аполлонія, вишука-
ного епіграматиста Асклепіада і навіть, ча-
сом до непристойності цинічного, Герода.
Нова збірка Посидіппа, чия доля протягом
280-х – 240-х років до  Р. Х. була тісно пов’я-
зана з александрійським двором  [Gutzwiller
2004, 91], за своєю проптолемеївською за-
анґажованістю значно перевищує відомі
раніше твори елліністичних поетів. Це від-
разу кидається у вічі навіть після першого
поверхового аналізу змісту збірки. Оскіль-
ки, як слушно зазначив B.  Acosta-Hughes, в
усіх епіграмах Міланського папірусу перед
читачем постає Александрія [Acosta-Hugh-
es 2004, 50]. Місто, чия могутність, велич і
багатство в ІІІ столітті до Р. Х. у свідомості
сучасників асоціювалися не тільки, а точ-
ніше – не стільки із засновником, Алек-
сандром Великим, скільки з Птолемеями.
У чому, до речі, була значна заслуга як са-
мого Посидіппа, автора відомої раніше епі-
грами про фактичний символ міста – Фа-
роський маяк [AB 2002, # 115], так і його
колег по перу – Теокрита й Герода [Theo-
critus 1881, # XV; Herodas 1971, # I].

Подальше, більш поглиблене знайом-
ство з епіграмами переконує, що перше
враження не було хибним. Ми занурю-
ємося у світ міста Александра і реалії
придворного життя Лагідів. Автор усі-
ма  можливими засобами відображає і

А.Л. Зелінський

ЕПІГРАМИ ПОСИДІППА У КОНТЕКСТІ
ПТОЛЕМЕЇВСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
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 підкреслює речі, пов’язані з політичною
та репрезентативною діяльністю Птоле-
меїв і основними напрямами актуальної
для нього придворної пропаганди. Поет
прямо оспівує успіхи представників ди-
настії, обирає для своїх творів сюжети,
котрі мають відверті паралелі, асоціації
та конотації з різними заходами й акціями
Птолемеїв і навіть зашифровує ті чи інші
натяки шляхом заздалегідь продуманого
розташування епіграм у збірці.

Безпосередню увагу Посидіпп приділяє
таким аспектам птолемеївської політики,
як пропагування династичного культу, а
також – репрезентація царського дому на
священних Панеллінських іграх.

Майже ціла секція збірки відведена ним
під опис присвят Арсиної ІІ, обожненій
дружині та сестрі Птолемея ІІ [AB 2002,
## 36–39]. Завдяки Посидіппу ми дізнаємо-
ся, що новоявленій богині як покрови-
тельці мистецтва присвячується ліра, кот-
ру виніс із моря дельфін, схожий на того,
що врятував від смерті квазілегендарного
співця Аріона [AB 2002, # 37]. При цьому
божественність Арсиної Філадельфи під-
креслюється як прямим, так і непрямим
шляхом. На причетність дружини Птоле-
мея ІІ до світу богів вказує не лише сам
факт присвяти їй будь-якого предмета
(у нашому випадку – ліри), але і його зв’я-
зок із міфічним героєм Аріоном [Herodotus
1899, I, 23–24; Plutarchus 1928, 18, Pausani-
as 1973, III, XXV, 7; IX, XXX, 2]. Крім того,
подібна присвята повинна була показати,
що новоявлена богиня займає у небесній
ієрархії вище місце від легендарного про-
теже Аполлона.

У наступній епіграмі оспівується но-
вовведений ритуал, згідно з яким рабиня
Епікратіс після відпущення на свободу
присвячує Арсиної, напевно, як покрови-
тельці вільновідпущеників, фіал, з якого
зробила перший символічний ковток сво-
боди [AB 2002, # 38]. Участь богині у подіб-
ному ритуалі ставить її на один щабель із
Зевсом, Аполлоном, Асклепієм, Діонісом,
Серапісом, Афіною, Афродітою та інши-
ми божествами, котрі через своїх жерців
часто виступали гарантами свободи вільно-
відпущеників [Блаватская, Голубцова,
Павловская 1969, 30–33, 47–48, 87, 92].

Не викликає жодного сумніву щодо
своєї проптолемеївської  заанґажованості

 епіграма на храм Арсиної-Євплої, (яка
дарує щасливе плавання). У ній автор від-
верто закликає моряків і подорожніх уша-
новувати дружину Філадельфа як покро-
вительку мореплавців у зазначеній святи-
ні, котру збудував їй птолемеївський на-
варх Каллікрат [ AB 2002, # 39; пор.  Strabo
1899, XVII, I,16]5.

Але найцікавішим, на мій погляд, є
твір, котрим починається секція, цен-
тральним персонажем якої стала Арсиноя.
У цій епіграмі розповідається про присвя-
ту вісонного рушника, зроблену Філадель-
фі дівчиною Гегесо. Цій юній македонянці
приснилася цариця-богиня зі списом і щи-
том у руках, яка просила рушник, щоб ви-
терти солодкий (божественний?6) піт після
ратної справи [AB 2002, # 36]. І в цьому
випадку автор не вдовольняється простою
констатацією божественності дружини
Птолемея Філадельфа. Вигляд богині-
войовниці, озброєної списом та щитом,
підштовхує читача до асоціації з Афіною
[Stephens 2004, 167]. І навіть цього автору
виявилось замало. Він додатково підкрес-
лив функцію Арсиної як богині-захисниці
з допомогою розташування творів у збірці.
Очевидно, що недаремно під номером 30
(тобто недалеко від номера 36) поет поміс-
тив епіграму, присвячену знаменням, що
пов’язані із спітнінням священних статуй
(пор. Солодкий піт Арсиної після ратних
трудів). У ній говориться про те, що коли
спітніє статуя бога, то місту загрожує за-
гибель від рук ворогів. Але можна вблага-
ти небожителя повернути гнів на напасни-
ків [AB 2002, # 30; Gutzwiller 2004, 88–89].
Зрозуміло, що така відверта апологіза-
ція александрійської цариці мала на меті
сприяння активній популяризації культу
Філадельфи серед широких мас населення
держави Птолемеїв. Більше того, на думку
S. Stephens, з якою важко не погодитися,
Посидіпп у епіграмах №№ 36–39 у плані
запровадження культу нової богині серед
широких мас намагається видавати бажа-
не за дійсне. Так, він підкреслює, що се-
ред прихильників новоствореного культу
переважають звичайні люди, далекі від
придворних кіл, а саме: проста дівчина-
македонянка Гегесо, вільновідпущениця
Епікратіс та пересічні моряки й подорож-
ні, котрі відвідують храм Арсиної-Євплої
[Stephens 2004, 174–176].
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Окрім цього відвертого пропагування
культу Арсиної ІІ Посидіпп неодноразово
робить ненав’язливі натяки на божествен-
ний статус александрійських володарів.
У творі, присвяченому бронзовій статуї
іншого епіграматиста Філета Коського,
автор підкреслює, що відлита вона була
за наказом Птолемея (Філадельфа) – бога
і царя [AB 2002, # 63]. А оспівуючи пере-
могу на Піфійських іграх колісниці навар-
ха Каллікрата, поет не забуває сказати, що
александрійський сановник саме богам-
Адельфам (Птолемею ІІ й Арсиної ІІ) при-
святив бронзову композицію, котра скла-
далася з бронзового лошати-переможця і
колісниці з візницею [AB 2002, # 74]. До
речі, така увага постаті Каллікрата з боку
Посидіппа – невипадкова. Саме цей на-
варх у 272 році до Р. Х. став першим епо-
німним жерцем загальнодержавного спіль-
ного культу Александра і богів-Адельфів
[P.Hib. 199; Bing 2002/2003, 243–266]. І на-
решті, у зв’язку з цим не можна не згадати
епіграму, присвячену арабському коневі
якогось Етеарха. У ній перераховують-
ся його спортивні перемоги. При цьому,
в одному ряду Посидіпп згадує Птоле-
майю (александрійське династичне свя-
то зі спортивними агонами [Hoelbl 2001,
39]), Немейські, Істмійські та Піфійські
ігри [AB 2002, # 76]. Причому Птолемайя
стоїть у цьому списку на першому місці,
що, на мій погляд, говорить саме за себе.
Особливо, коли згадати, що Панеллінські
агони споконвічно присвячувалися комусь
із небожителів [Pausanias 1973, V, VII; Ovi-
dius 2001, I; Plutarchus 1938, V, III].

Говорячи про участь у священних Па-
неллінських іграх, слід звернути увагу на
широке відображення у Міланському папі-
русі перемог, одержаних колісницями, ви-
ставленими представниками александрійсь-
кої династії в Олімпії, Коринфі та Немеї.
Серед них олімпійські звитяги Птолемея І,
Птолемея ІІ, Береніки І, Береніки ІІ та три-
кратний тріумф Арсиної ІІ [AB 2002 ## 78,
87–88], піфійські перемоги Птолемея ІІ та
Береніки ІІ [AB 2002, # 82] і неодноразо-
ві успіхи Береніки ІІ у Немейських іграх
[AB 2002, ## 79–81]. Автор цілком свідо-
мо приділяє таку значну увагу спортив-
ним тріумфам чоловіків і жінок з динас-
тії Птолемеїв. Це обумовлено особливим
ідеологічним навантаженням, яке Лагіди

швидше за все надавали своїм перемогам
на Панеллінських змаганнях. Регулярні
спортивні звитяги представників династії
протягом кількох поколінь очевидно по-
винні були переконати еллінізований світ,
що державою Птолемеїв незмінно управ-
ляють рішучі, цілеспрямовані, талановиті
володарі. Це ж, у свою чергу, надавало до-
даткової легітимності їхнім правам на но-
сіння царської діадеми [Kosmetatou 2004,
225–246; пор. Fantuzzi 2004, 218 ].

Варто також зазначити, що прославляю-
чи спортивні досягнення александрійських
володарів, автор кілька разів підкреслює
македонське походження переможців [AB
2002, ## 78, 82, 87]. Це повністю відповідає
прагненню Птолемеїв, котрі, за словами
Павсанія, маючи справу з еллінізованим
світом, завжди наголошували на своєму
македонському корінні [Pausanias 1973, I,
XVII, 2; пор. Bingen 2002, 47–59]. Проте ак-
центування уваги на македонському похо-
дженні було для Лагідів лише проміжною
ланкою для створення продуманої генеа-
логічної фікції. Засновник династії та його
послідовники всіляко намагалися довести
свою фізичну спорідненість із Аргеадами
і право на духовну спадщину Александра
[OGIS, # 54; Theocritus 1881, XVII; Pausa-
nias 1973, I, VI, 2; Curtius 1963, IX, VIII ;
Hoelbl 2001, 79–80, 96]. З цією метою Пто-
лемеями навіть було інспіровано появу по-
літичного міфу, згідно з яким справжнім
батьком засновника династії був не маке-
донський аристократ Лаг, а сам цар Філіпп
ІІ [Pausanias 1973, I, VI, 2; Curtius 1963, IX,
VIII]. Посидіпп не міг оминути вищезаз-
начений аспект птолемеїв ської пропаган-
ди. Тому нас не дивує, що тема Аргеадів
неодноразово з’являється у Міланському
 папірусі.

У першу чергу, це стосується, звичай-
но, Александра [AB 202, ## 1?, 31, 35,
65]. В епіграмі № 1, котра майже не збе-
реглася, він, можливо, фігурує у зв’язку
з битвою на Гедаспі [Hunter 2004, 100].
У поезіях №№ 31 і 35 згадуються спри-
ятливі знамення, що пророкували Алек-
сандру перемоги над персами. В епіграмі
№ 65 Посидіпп захоплюється реалістич-
ністю статуї Александра, створеної зна-
менитим Лісіппом. Як ми побачимо далі,
кожен із цих творів ніс у собі те чи інше
пропагандистське навантаження.
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Але почнемо з найвідвертішого натя-
ку на спорідненість Птолемеїв і Аргеадів,
який міститься в епіграмі № 31. У ній роз-
повідається, що поява орла і блискавки
зав жди було щасливим знаменням для Ар-
геадів. Після чого додається, що й Афіна
знаком сповістила Александра про май-
бутні перемоги над персами. S. Stephens
вважає, що під Аргеадами, котрі певною
мірою протиставляються Александру, По-
сидіпп мав на увазі Птолемеїв. Як доказ
на користь цього припущення вона при-
водить факт фігурування орлиної симво-
ліки на монетах перших представників
александрійської династії, тоді як на мо-
нетах Александра часто зображувалася
саме Афіна [Stephens 2004, 168]. У зв’язку
з використанням Лагідами орлиної сим-
воліки S. Stephens згадує також XVII іди-
лію Теокрита, у якій поет розповідає, як
орел привітав народження Птолемея Фі-
ладельфа трикратним криком [Theocritus
1881, XVII]. На мій погляд, американська
дослідниця, коментуючи епіграму № 31,
дуже слушно звернула увагу на викори-
стання Птолемеями орлиної символіки.
Але разом з цим мені видається дивним,
що під Аргеадами вона у цьому випадку
розуміє лише Лагідів. Гадаю, що Посидіпп
мав на увазі саме справжніх Аргеадів, від
яких буцімто вели свій родовід Птолемеї.
У такому разі згадка про орла відігравала
роль натяку, що звертав увагу читача на
останню обставину.

Справа в тому, що крім згаданих S. Ste-
phens орлиних сюжетів, які тією чи іншою
мірою були пов’язані з Лагідами, існує
анекдот, наведений у візантійському лек-
сиконі Суда. У ньому говориться, що офі-
ційний батько майбутнього царя Птолеме-
я І, Лаг, відмовився визнати новонародже-
не немовля своїм сином. Бажаючи вбити
Птолемея, він звелів покласти його на
бронзовий щит і покинути під відкритим
небом. Але прилетів орел, який власними
крилами став захищати хлопчика від спе-
котного сонячного проміння і дощу [Suda
1928, lambda 25].

На мою думку, сюжет цієї легенди дає
ключ для розуміння епіграми # 31. Якщо
орел, птах Аргеадів, урятував майбут-
нього засновника династії Птолемеїв, він
тим самим підтвердив причетність дити-
ни до родини македонських правителів.

Отже, нащадки врятованого є прямими
продовжувачами славної династії. На це,
зрештою, завуальовано і вказував Поси-
діпп. Александр же у цьому випадку не
протиставляється Аргеадам, а лише ви-
окремлюється серед них як найславетні-
ший представник династії; а якщо навіть
і протиставляється, то як син бога Амона,
а не Філіппа (роль сина Філіппа у такому
випадку відводиться засновнику династії
Птолемеїв [Pausa nias 1973, I, VI, 2; Curtius
1963, IX, VIII]).

У самій структурі Міланського папіру-
су уважний читач також міг вловити бага-
то паралелей, проведених автором збірки
між Птолемеями й Александром. Так, на
те, що александрійські володарі виступа-
ли продовжувачами воєнної слави непере-
можного македонянина, вказує послідовне
розташування двох епіграм, одна з яких
завершує другу секцію збірки, а інша –
розпочинає третю [Stephens 2004, 166].
Перша з них розповідає про фракійського
ворожбита, котрий передрік Александру
всі три перемоги над персами [AB 2002,
# 35]. Друга – вже відома нам розповідь
про присвяту вісонного рушника Арсиної-
 войовниці [AB 2002, # 36].

Певні вказівки на Птолемеїв як на
продовжувачів справи Александра до-
слідники вбачають у змісті і структури-
зації першої секції папірусу, присвяченій
переважно коштовним гемам та камеям.
Так, K. Gutzwiller звернула увагу на те,
що як мінімум дві коштовності, згадані
Посидіппом, були вирізьблені Кроніасом
[AB 2002, ## 2, 6], котрого Пліній називає
учнем Пирготелеса – улюбленого різьбя-
ра Александра [Plinius 1874, XXXVII, 8;
пор. Gutzwiller 2004, 87].

У свою чергу, P. Bing, проаналізувавши
походження коштовних каменів, які згід-
но з творами Посидіппа стали власністю
александрійців й александрійок, прийшов
до висновку, що об’єкти епіграм першої
секції Міланського папірусу обиралися
автором цілком усвідомлено. Оскільки ці
дорогоцінності й дивовижності походили
з Індії [AB 2002, # 2], Персії [AB 2002, №#
4–5, 11, 13], Аравії [AB 2002, #№ 7, 10], Лі-
дії [AB 2002, # 8], Місії [AB 2002, # 17] і
Самосу [AB 2002, # 9], дослідник припус-
тив, що поет намагався підкреслити могут-
ність і впливовість Птолемеїв, котрі могли
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 отримувати скарби з території усієї колиш-
ньої імперії Александра [Bing 2001, 4–7].

Інший американський дослідник,
R. Hunter, убачає натяк на спадковість від
македонського царя до Лагідів у тому, що в
контексті першої епіграми з вищевказаної
секції згадується Зевс і Александр, а у кон-
тексті заключної – Посейдон і Птолемей
[AB 2002, ## 1, 20; пор. Hunter 2004, 100].

Висновки обох дослідників щодо умов-
ного прирівнення могутності алекс ан-
дрійсь ких володарів до величі Александра,
яке було закладено у зміст першого розді-
лу збірки, я вважаю не такими вже й без-
підставними. Своєрідним підтвердженням
цих досить умоглядних положень може
служити вже згадана заключна епіграма з
цієї секції. У ній поет, звертаючись до ко-
ливателя землі Посейдона, відверто благає
бога оберігати володіння Птолемея (Філа-
дельфа) від землетрусів. При цьому Поси-
діпп явно бажає підкреслити обширність
володінь, які на той час належали Лагідам.
З цією метою він конкретизує своє прохан-
ня, говорячи як про прибережні землі, так
і про острови [AB 2004, # 20]. Цілком ві-
рогідно, що згадку про острови Посидіпп
зробив навмисно з огляду на повернення
у першій половині 40-х років ІІІ століття
до  Р. Х. під егіду Птолемеїв Кікладського
 союзу [Hoelbl 2001, 44].

Відображення імперських прагнень
Птолемеїв у збірці, звичайно, не обмежу-
ється останньою зі згаданих епіграм. Зро-
зуміло, що експансіоністські заходи алек-
сандрійських володарів подаються Поси-
діппом у вигідному для них світлі.

Цікавим прикладом подібного відобра-
ження я вважаю дві епіграми, присвячені
олімпійській та істмійській перемогам
киренської цариці Береніки, дочки єдино-
утробного брата Філадельфа – Магаса
[Justinus 1911, XXVI, 3; Pausanias 1973,
I, Vi, 6–8], майбутньої дружини Птоле-
мея ІІІ – Евергета [Catullus 1975, 66]7.
У цих епіграмах поет, між іншим, показує,
що Птолемей Філадельф мирним шляхом
без насильства повернув утрачену раніше
Киренаїку [Hoelbl 2001, 36] до єгипетської
сфери впливу з перспективою на подаль-
шу її інкорпорацію. Для цього автору до-
статньо було назвати Філадельфа батьком
цариці [AB 2002, ## 78, 82]. Таким чином,
Посидіпп нагадав читачам, що мудрий і

шляхетний Філадельф не став зі зброєю в
руках зазіхати на свободу сусідньої держа-
ви. Більше того, він усиновив дочку сво-
го колишнього недруга [Pausanias 1973, I,
VII 2] – отже, надав їй своє покровитель-
ство – і навіть зберіг за нею царський ти-
тул (ba silisse) []AB 2002, ## 78–79, 82]8.

Ще одним відбитком птолемеївської
зовнішньої політики, на мій погляд, слід
вважати яскраві елементи антиселевкідівсь-
кої пропаганди, котрими пронизано весь
Міланський папірус. Головний замовник
Посидіппа, Птолемей ІІ, протягом усього
свого царювання вів перманентні війни з
державою селевкідів за гегемонію у схід-
ному середземномор’ї. Постійні збройні
конф лікти зі східним сусідом спалахували
і за часів його нащадків [Winnicki 1989].
Тому Птоломеї, безперечно, потребували
відповідної ідеологічної продукції, котра
би виправдовувала їхню боротьбу проти
нащадків Селевка Нікатора як в очах влас-
них підданих, так і в усьому  еллінізованому
світі.

Задля антиселевкідівських інсинуацій
Посидіпп обрав дуже простий, але дієвий
прийом. Збірка його епіграм містить зна-
чну кількість ретроспективних антипер-
ських випадів і ремінісценцій. Ми вже
стикалися зі згадками про знамення і про-
роцтва, котрі передрікали Александру пе-
ремоги над перським військом [AB 2002,
## 31, 35]. Сюди ж слід додати враження
поета від згаданої вище статуї Александра
роботи Лісіппа. Споглядаючи цей витвір
славетного митця, Посидіпп мало не ви-
гукує: “Ми не можемо осуджувати персів,
котрі рятувалися втечею перед Алексан-
дром, бо ми не засуджуємо худобу, що
тікає від лева”. Кілька антиперських шпи-
льок пое ту вдалося помістити і до першої
секції збірки. Так він згадує перстень, кот-
рий колись належав перському царю Да-
рію, а тепер прикрашає палець прекрасної
алексан дрійки [AB 2002, # 4]. Зрозуміло,
що ця коштовність могла, зрештою, опини-
тися у дівчини саме внаслідок знаменитого
походу Александра Македонського, коли
до еллінського світу потрапили незлічен-
ні багатства зі скарбниць Ахеменідів. Ще
одна згадка про Дарія з’являється у зв’яз-
ку з гемою, на якій царя царів зображено
на колісниці [AB 2002, # 9]: сюжет, який
одразу нагадує про перську поразку при
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Іссі чи Гавгамелах [Stephens 2004, 172].
До цього переліку варто також віднести
епіграму, присвячену легендарній каблуч-
ці самоського тирана Полікрата [AB 2002,
# 9]. Антиперський підтекст цієї епіграми
стане зрозумілим, якщо згадати, що згідно
з розповіддю Геродота, цей правитель сво-
го часу прагнув заключити антиперську
коаліцію з єгипетським фараоном Амасі-
сом [Herodotus 1899, III, 39–43].

На мою думку, сучасникам Посидіппа
при бажанні неважко було зрозуміти, про-
ти кого насправді поет спрямовував усі
свої антиперські пасажі та випади, і які ідеї
він прагнув донести до своїх читачів. По-
перше: області, заселені іранцями (перса-
ми), протягом першої половини ІІІ століт-
тя до  Р. Х. становили значну частину дер-
жави Селевкідів [Walbank 1993, 123–125].
Таким чином, будь-яка згадка про персів
автоматично породжувала в уяві сучасни-
ків Посидіппа асоціативні зв’язки з нащад-
ками Селевка Нікатора. Оскільки ж автор
збірки епіграм показує іранців виключно
у невигідному світлі, можна припусти-
ти, що він розраховував на виникнення у
 своїх читачів, хоча б на підсвідомому чи
емоційному рівні, негативних асоціацій
між персами та Селевкідами.

По-друге: іранські військові загони, до
яких входили нащадки тих самих персів,
котрі “тікали від Александра, як худоба від
лева”, входили до складу армії Селевкідів.
За словами Полібія, до складу війська Ан-
тіоха ІІІ під час битви при Рафії у 217 році
до  Р. Х. входили мідійці, карманійці і кіс-
сії [Polybius 1882, V, 82]. При цьому з кон-
тексту розповіді мегалопольського істори-
ка видно, що включення до діючої армії
тубільних загонів стало на той час ново-
введенням лише для Птолемеїв [Polybius
1882, V, 62–65, 81–86, 108]. Отже, у своїх
епіграмах Посидіпп не лише принижував
підданих Селевкідів, бажаючи вдарити по

престижу самих володарів, але й натякав
на слабку боєздатність їхнього війська9.

У результаті, Селевкіди представлені
у Міланському папірусі мало не правона-
ступниками Ахеменідів, тоді як Птолемеї
у цій збірці зображуються нащадками Ар-
геадів і правонаступниками  Александра.
Висновок напрошувався сам собою. Пто-
лемеї не лише мають право, але й зобов’я-
зані боротися від імені еллінізованого сві-
ту проти держави Селевкідів – спадкоєм-
ниці Ахеменідської імперії.

До речі, ототожнення володінь Анті-
гона Монофтальма, а пізніше й держави
Селевкідів із царством Ахеменідів, було
традиційним для птолемеївської пропаган-
ди. Ця традиція, певно, не без відома май-
бутнього засновника династії Птолемеїв,
була започаткована єгипетськими жерця-
ми вже у Стелі сатрапа у 311 році до  Р. Х.
У цьому написі жерці окреслили терито-
рію, що перебувала під контролем Антігона
Моноф тальма терміном “sit”, який раніше
використовувався для визначення держави
Ахеменідів [Ладынин 2002, 3–19]. У стелі
сатрапа також уперше згадується про по-
вернення Птолемеєм до Єгипту статуй міс-
цевих богів, свого часу вивезених персами
[Mahaffy 1899, 38–41]. Цей же сюжет по-
стійно повторюється у Жрецьких декретах
і Птолемеївських написах (Адулітанський
камінь) у зв’язку з численними війнами, що
протягом ІІІ століття до Р. Х. велися проти
Селевкідів [Ogis, ## 54, 56, 90; Тураев 2002,
649–650; Winnicki 1989, 96–97].

Таким чином, ми отримали ще один до-
каз співзвучності творів Посидіппа з ідео-
логічними напрацюваннями Птолемеїв.
Можливо, подібна кон’юнктурність дра-
тувала сучасників поета; але завдяки саме
їй ми суттєво розширили уявлення про
роль, яку відігравала офіційна й напівофі-
ційна пропаганда у внутрішній і зовнішній
 політиці елліністичних володарів.
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ДОДАТОК
Український переклад епіграм Посидіппа

на присвяти Арсиної ІІ Філадельфі10

AB 2002 # 38

AB 2002, # 39

AB 2002, # 36
Братолюбива богине,
Рушник цей тонкого вісону
Діва Гегесо тобі
Щиро присвячує в дар.
Їй уві сні ти явилась
Зі списом й щитом – після бою –
І попросила рушник,
Стерти солодкий свій піт.

О Арсиноє преславна,
Свободи міцна запоруко,
Я – Епікратіс, тобі
Цей присвятила фіал.
З цього фіалу уперше
Ковтнула я воду свободи,
Миті тієї, коли
Звільнена з рабства була.

Храм Арсиної-Євплої
Наварх Каллікрат, син Боїска,
Побудувати звелів
Мандрівникам на добро.
В цьому чудовому храмі
Богиню моряк й подорожній
Щиро вшановуй, тобі
В мандрах зарадить вона.

1 Слід зазначити, що не всі дослідники безумовно підтримують це твердження. Так, L. Bravi
вважає, що збірка містить твори групи поетів, лідером і метром якої був Посидіпп [Bravi 2005,
1–7]. Деякі вчені, серед яких, наприклад, R. Thomas взагалі заперечують авторство Посидіппа
[Thomas 2004, 259–275]. Проте проблематика авторства Посидіппа не є суттєвою для цього до-
слідження.

2 У цій роботі я використовую нумерацію епіграм, прийняту саме у виданні 2002 року.
3 http://www.chs.harvard.edu/classicsat/issue_1/greektext.html.
4 Найбільш детальну бібліографію досліджень, присвячених новим епіграмам Посидіппа,

можна знайти на сайті Лейденського університету http://www.gltc.leidenuniv.nl.
5 Цікаво, що інший варіант цієї епіграми був відомий ще до відкриття Міланського папірусу.

У ньому дружина Філадельфа фігурує як Арсиноя-Афродіта. Цей варіант епіграми розміщено та-
кож у другому виданні під номером 116 [AB 2002, # 116]. До речі, слід зазначити, що це –  далеко
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РЕГІОНАЛЬНІ дослідження, до яких
належить і китаєзнавство, останнім

часом зазнають значних змін. Перш за
все йдеться про епістемологічні зміни в
гуманітарній науці. Однак важливу роль
продовжують відігравати національні ха-
рактеристики тієї чи іншої школи, її мето-
дологічні підходи і напрями досліджень.
Актуальність теми полягає в необхід-
ності створення цілісного історіографіч-
ного та наукового опису національних
шкіл китаєзнавства. Варто зазначити, що
в російському і радянському китаєзнав-
стві окремим аспектам даної проблеми
було присвячено узагальнюючі роботи
В. Алексєєва [Алексеев 1906], Н. Єлісє-
єнка і Є.П. Юпатова [Елисеенко, Юпа-
тов 1961], І.Я. 3латкіна [Златкин 1968],
Р. Кіма й І. Латишева [Ким, Латышев,
1968], В. Нікіфорова [Никифоров 1972].
Окремо слід згадати колективну моно-
графію “Китаєзнавство Англії” [Китае-
ведение Англии 1977], що базується на
великій кількості джерел і фактологіч-
них матеріалів та описує історію розви-
тку англійського китаєзнавства до 1970-
х років. При цьому суттєвим недоліком
книги є пріоритетні ідеологічні засади,
що часто-густо призводять до однобіч-
ного або вибіркового викладу матеріалу.
У зарубіжному китаєзнавстві варто виді-
лити дослідження Д. Твітчетта [Twitchett
1962], Т. Барретта [Barrett 1989], Яо-Шен
Че і Пола Сяо [Yao-Sheng Ch’en, Paul,
1967], Юй Бін Гуаня [Yu Ping Кuen, 1963],
Юань Дун-лі [Yuan Tung-li, 1958], “Збір-
ку статей китайських авторів про синоло-
гію різних країн світу” [Шицзе... 1967].
В українському китає знавстві немає робіт,
присвячених даній темі. Метою роботи є
загальний огляд розвитку китаєзнавства у
Великобританії, історичних етапів і про-
цесу інституалізації, а завданням – ви-
значення основних наукових одиниць,
форм наукової організації та принципів
дослідницької роботи в даній національ-
ній школі китаєзнавства. Особлива ува-
га в статті зосереджена на китаєзнавстві

Великобританії на інституційному рівні
(центри, університети, інститути, бібліо-
теки і музеї).

Основні історичні етапи
Як відомо, першість у дослідженні Ки-

таю належить французьким місіонерам
Ж. Премару, Ж. Жероільону, М. Майя та
іншим, які в XVII – XVIII століттях при-
вернули увагу європейців до китайської
цивілізації. В той період у Великобританії
тільки починали формуватися бібліотечні
фонди і приватні колекції китайських дже-
рел. Деякі книги і газети китайською мо-
вою потрапили до Бібліотеки імені Бодлея
в Оксфорді та Британський музей у Лондо-
ні, хоча на початку XIX сторіччя ці джере-
ла ніхто не міг прочитати. Серед збирачів
китайських джерел виділяються Джошуа
Маршман (1768–1837), який привіз пере-
клади Біблії китайською мовою, і Джордж
Стаунтон, що здійснив переклад Кримі-
нального кодексу цинського Китаю і пере-
дав у 1826 році свою колекцію книжок Ко-
ролівському азіатському товариству. Проте
піонером британського китаєзнавства вва-
жають їхнього сучасника і друга, першого
протестантського місіонера в Китаї Робер-
та Моррісона (1782–1834), видавця ки-
тайської граматики, автора шеститомного
китайсько-англійського словника, одного
з учасників створення Англо-китайського
коледжу в Маллаці (перший учбовий за-
клад, що готував китаєзнавців) [Китаеве-
дение Англии 1977, 5–6].

Протягом XIX століття китаєзнавство
формувалося як наука. Дослідження Ки-
таю у Великобританії своїм походженням
і розвитком на ранніх етапах завдячує оди-
накам-ентузіастам, а не академічним уста-
новам. Перші дослідження торкалися релі-
гії, літератури, філософії та історії Китаю
без належної підтримки з боку держави і
необхідної джерелознавчої бази (вчені ви-
користовували тільки власні колекції).

У другій половині XIX – на початку
XX століття розвиток цієї наукової га-
лузі як і все світове китаєзнавство у

В.О. Кіктенко

ОГЛЯД РОЗВИТКУ КИТАЄЗНАВСТВА
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
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 Великобританії одержує могутню підтрим-
ку з боку  держави у зв’язку з активізацією
її колоніальної політики на Далекому Схо-
ді. На зростання даної дисципліни вплинув
також загальний розвиток гуманітарної на-
уки в Європі. Постала необхідність у фа-
хівцях, які б могли підтримувати контакти
з китайськими чиновниками. Великі тор-
говельні компанії потребували вивчення
китайської мови частиною свого персона-
лу для ведення переговорів. Перші кроки
в цьому напрямі здійснили Ост-Індська
 компанія1, Лондонське місіонерське това-
риство2 і кілька приватних осіб, які, дару-
ючи китайські книги, стимулювали  інтерес
до предмета. Таким чином, з’явилася не-
обхідність викладання китайської мови і
дослідження Китаю в університетах, де і
було зосереджено китаєзнавство як части-
на гуманітарної науки. Тоді ж з’являються
перші класики британського китаєзнав-
ства – Дж. Легг і М. Джайлс [Китаеведение
Англии 1977, 6–8].

У 1904 році налічувалося вже п’ять
професорів на відповідних посадах в уні-
верситетах (у Лондоні, Оксфорді, Кемб-
риджі та Манчестері). З боку держави
робилися спроби регулювання розвитку
китаєзнавства. Так перша з офіційних ко-
місій під головуванням лорда Рея у своїй
доповіді дійшла висновку про необхід-
ність започаткування (в 1916 році) Школи
сходознавства (пізніше перейменованої на
Школу сходознавства й африканістики),
у якій було зосереджено китаєзнавство в
Лондоні.

У 1930-ті роки китаєзнавство у Велико-
британії почало використовувати фінансо-
ві можливості грантів, заснованих Китайсь-
ким комітетом університетів у Лондоні.
Даний комітет був зобов’язаний розпоря-
джатися сумами, одержаними від Китаю у
вигляді компенсації за збитки, надані під
час “боксерського повстання”3. Фінансова
підтримка надавалася всім університетам,
де викладалися китаєзнавчі дисципліни,
а також виділялися кошти для створення
і поповнення колекцій китайських книг у
бібліотеках.

Проте розвиток китаєзнавства у Ве-
ликобританії аж до 1939 року все ще мав
спорадичний характер. Тоді в універси-
тетах головним завданням було викла-
дання китайської мови, що базувалося на

 методичній основі традиційних програм
для викладання івриту, грецької та латини.
Китаєзнавство мало переважно практич-
ний характер – без істотного розвитку ака-
демічних, фундаментальних  досліджень
китайської цивілізації. На той час існува-
ло уявлення про те, що відсталість Китаю
спричинена відсутністю впродовж бага-
тьох сторіч змін у суспільно-політично-
му, економічному і культурному житті, а
це, звичайно, не відповідає дійсності. Ця
думка негативно впливала на формування
китаєзнавства, оскільки не було наукового
інтересу до дослідження. Таким чином, у
цей період китаєзнавство було спрямова-
не на вивчення китайської мови, загальне
знайомство з правом і офіційними устано-
вами тогочасного Китаю.

Ситуація кардинальним чином змінила-
ся у післявоєнний період, особливо після
1949 року, коли постала Китайська Народ-
на Республіка, що свідчило про значні полі-
тичні зміни на Далекому Сході. Китай став
активним учасником міжнародного життя,
що зумовлювало необхідність збільшен-
ня кількості висококваліфікованих китає-
знавців з різною спеціалізацією – в еконо-
міці, політиці, філософії, антропології, ет-
нографії, лінгвістиці, культурології тощо.
Як у наукових колах Європи й Америки,
так і у Великобританії з 1945 року відбу-
вається подальша наукова диференціація
 китаєзнавства.

Доповідь комісії 1947 року на чолі з
графом Скаброу мала важливіше значення
для розвитку китаєзнавства у Великобри-
танії, ніж висновки попередньої комісії під
головуванням лорда Рея. Згідно з даною
доповіддю, молоді китаєзнавці отримали
можливість проходити наукове стажуван-
ня протягом кількох місяців у Східній Азії
(переважно в Японії, Тайвані або Гонкон-
гу; а відвідини КНР були неможливими).
Було розширено кількість посад в універ-
ситетах – з особливим акцентом на викла-
данні китайської історії, археології, права,
літератури. Також уперше до викладання
було допущено носіїв китайської мови,
що значно вплинуло на якість викладання
мови.

Доповідь комісії під керівництвом
У. Хейтера в 1961 році визначила необхід-
ність більш серйозного вивчення сучас-
ного Китаю. Таким чином, відбувалося
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 посилення практичного китаєзнавства на
противагу його гуманітарному спряму-
ванню. Особливої важливості набувають
курси політичних і суспільних наук, еко-
номіки і географії Китаю, а також сучасної
історії – без глибокого вивчення китайської
мови. Все це відбувалося переважно в Шко-
лі сходознавства й африканістики, а також
у небагатьох університетах, де китаєзнав-
ство також розвивалося. Нове бачення роз-
витку китаєзнавства втілилося у створенні
Інституту сучасного Китаю при Школі схо-
дознавства й африканістики в 1968 році,
Центру сучасного Китаю при Будинку Ко-
ролеви Єлизавети в Оксфорді в 1980 році
та заснуванні нового періодичного видання
“Чайна Куотерлі” в 1960 році.

Зростання кількості молодих китає-
знавців призвело до проведення регуляр-
них зустрічей “Молодих синологів” (пер-
шу зустріч було організовано в Кембриджі
в 1948 році), які пізніше переросли в явище
європейського масштабу – Європейську
асоціацію китаєзнавства (з 1968 року). Це
свідчило про формування важливого еле-
мента наукового життя – обміну інформа-
цією про поточні науково-дослідні про-
екти і фонди бібліотек. Крім того, молоді
британські китаєзнавці активно відвідува-
ли своїх колег в університетах Японії та
Північної Америки. Особливо слід відзна-
чити створення в 1976 році Британської
асоціації китаєзнавства, що свідчило про
високий рівень інституалізації даної на-
укової дисципліни.

Економічні труднощі 70-х років у Ве-
ликобританії спричинили кризові явища
в китаєзнавстві. Особливу вагу на той час
мала спонсорська допомога тайвансько-
го Фонду Цзянь Цзін-го, який фінансував
значну частину досліджень.

У постмаоістський період було ство-
рено комісію на чолі з Пітером Паркером,
якого цікавили виключно дипломатичні
й торговельно-економічні інтереси Вели-
кобританії, що знову призвело до зміни
вектора розвитку китаєзнавства. Виникла
потреба в підготовці лінгвістів, які воло-
діли б сучасною китайською мовою і мог-
ли працювати з сучасними документами.
Така необхідність спричинена стрибкопо-
дібним зростанням політичної та еконо-
мічної активності КНР. Проте висновки
цього комітету були дуже обмеженими,

тому в 1997 році Ради фінансування ви-
щої освіти в Англії і Шотландії розпочали
огляд поточних потреб китаєзнавства, щоб
задовольнити більш високі вимоги дипло-
матії, промисловості й торгівлі. Ради прий-
няли більш збалансоване рішення, яке
визначало співвідношення академічного
і практичного напряму в китаєзнавстві.
Підкреслювалася необхідність підтриман-
ня академічних досліджень у китаєзнав-
стві, пов’язана з викладанням класичної
китайської мови, країнознавства і тих сус-
пільних наук, які якнайповніше вивчають
китайську цивілізацію. Практичний на-
прям проголошувався пріоритетним і пе-
редбачав підготовку фахівців зі знанням
сучасного Китаю з високим рівнем знання
сучасної китайської мови [Chinese Studies
in the U.K. 1998, 5–11].

Вивчення Китаю
в університетах Великобританії

Кембриджський університет
У 1888 році першим професором ки-

тайсь кої мови в Кембриджському універси-
теті було обрано Томас Уейд (1818–1889).
Ця кафедра існувала постійно, з деякими
короткими перервами (наприклад, між
1928 і 1933 та між 1980 і 1985 роками).
Наступником Уейда став Герберт Джайлс,
який був професором даного університету
з 1897 по 1932 рік.

Герберт Аллен Джайлс (1845–1935) –
представник просвітницького напряму в на-
уці, близький до місіонерських кіл, заснов-
ник наукового підходу в китаєзнавстві. Він
є автором великої кількості робіт, присвяче-
них науці, філософії, культурі, традиціям,
релігійним уявленням, мистецтву Китаю;
укладачем графічної системи, що значно
спростила групування і пошук ієрогліфів.
Результати наукових досліджень Джайлса
зафіксовано у двох його книгах: першому
китайсько-англійському словнику й історії
китайської літератури. Підходи Р. Джайлса
значним чином вплинули на розвиток мето-
дів у перекладі китайської літератури.

Ширше коло інтересів представлено в
роботах наступних професорів: A. Моу-
ла (з 1933 по 1938 рік), Густава Халоуна4

(з 1938 по 1951 рік), Э. Пуллібленка
(з 1953 по 1965 рік), Д. Твітчетта (з 1968
по 1980 рік) та інших.
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Як було зазначено вище, істотні зміни в
університетському китаєзнавстві відбули-
ся після 1945 року. Це стосується і Кемб-
риджського університету. Викладацький
склад був поповнений шістьма-вісьма
посадами. У 1951 році Чжен Де-куня, а
в  1959 році – Чжан Сінь-цзана, двох ві-
домих фахівців у галузі археології та лі-
тератури було запрошено в університет
для викладання. Окрім них університет
регулярно почав залучати до викладаць-
кого складу китайських фахівців. Доктор
Л. Пікен, фахівець у галузі китайської му-
зики та інших видів китайської культури,
протягом багатьох років здійснював ке-
рівництво дослідженнями на факультеті
сходознавства. Завдяки пожертвуванням
Фонду Сіньї, в 1997 році було створено
професорську посаду з предмета “китай-
ський менеджмент” в Експертному ін-
ституті дослідження менеджменту. Крім
факультету сходознавства, дослідження
Китаю здійснювалося і на інших факуль-
тетах – під час вивчення історії, археоло-
гії, антропології, економіки, соціології та
політології.

З 1945 року було введено трирічний
курс навчання (з недавнього часу – чотири-
річний) задля отримання ступеню бака-
лавра гуманітарних наук, що передбачає
знання класичної та сучасної китайської
мови зі спеціалізацією з літератури, історії
(стародавньої або сучасної), археології та
лінгвістики. Автори робіт з китаєзнавства
висуваються на отримання ступеня док-
тора філософії, а з 1980-х років – ступеня
магістра філософії.

Китайська колекція бібліотеки Кемб-
риджського університету, що базується
на бібліотеці Томаса Уейда, значно попов-
нилася у післявоєнний період завдяки
зусиллям професорів Халоуна і Ван дер
Луна. У фондах є зібрання кісток для воро-
жіння, мікрофільми дуньхуаньских мате-
ріалів і рідкісних книг, що зберігаються в
Пекінській бібліотеці. Частина бібліотеки
Оуена Латтімора зберігається в бібліотеці
факультету сходознавства.

Видавництво Кембриджського універ-
ситету підтримало публікацію таких на-
укових серій, як “Сходознавчі видання
Кембриджського університету”, “Кемб-
риджські дослідження з історії, літерату-
ри та інституцій Китаю”, “Кембриджська

 історія Китаю”, “Наука і цивілізація в
 Китаї” (дивись нижче) [Chinese Studies in
the U.K. 1998, 10–14].

Даремський університет
У Даремському університеті, завдяки

субсидіюванню Х. Сполдінга – доктора
китаєзнавства, який мав особливий інте рес
до досліджень у галузі релігії, в 1952 році
на відділенні гуманітарних наук було за-
тверджено першу китаєзнавчу посаду, яку
обійняв Р. Доусон. Надалі було збільшено
число посад, у 1970-ті роки до штату уні-
верситету було залучено викладачів – но-
сіїв китайської мови. Поступово відбулася
диференціація китаєзнавства: лінгвісти-
ка, міжнародні відносини, культурологія,
 археологія.

Програма бакалаврату гуманітарних
наук передбачає загальний погляд на ки-
тайську цивілізацію, включаючи вивчен-
ня класичної та сучасної китайської мови.
Ступінь бакалавра гуманітарних наук із
китайської мови вперше було надано в
1962 році, а надалі надавалися ступені
магістрів, докторів і аспірантів. Комбіну-
вання наукових ступенів з китайської мови
з іншими спеціальностями, включно й
менеджментом, було введено в 1987 році.
Відділ східно-азіатських досліджень має
зв’язки зі Школою бізнесу Даремського
університету.

Починаючи з 1960-х років, розвиток
китаєзнавства був тісно пов’язаний із Гал-
бенкіанським музеєм мистецтв і археоло-
гії, який пізніше перейменували на Схід-
ний музей. Колекції Східного музею і біб-
ліотеки Даремського університету значно
збагатилися за рахунок придбання деяких
колекцій китайських книг і предметів,
що належали Малькольму Макдональду,
Чарльзу Гардінгу і Генрі де Ласзло, а ста-
ли частинами колекцій П. Ієтса, A. Крука,
Артура Уейлі та інших.

Відділ східно-азіатських досліджень
опублікує “Даремську східно-азіатську се-
рію” у видавництві “Карзон Прес”, а також
низку інших наукових праць у “Даремсь-
ких східно-азіатських дослідженнях”.

Угода про обмін викладачами, вченими
і студентами було підписано в 1983 році з
пекінським університетом Женьмінь дасюэ
і з кількома японськими університетами
[Chinese Studies in the U.K. 1998, 15–19].
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Единбурзький університет
У 1965 році при відділенні гуманітар-

них і математичних наук було засновано
відділ китайської мови під керівництвом
доктора Дж. Чиннері. У 1988 році його
було перейменовано на “відділ східно-азі-
атських досліджень”, а професор Макдуг-
гал став першим працівником кафедри ки-
тайської мови, заснованої в 1990. Першого
помічника викладача іноземної мови було
призначено в 1993 році. З 1992 по 1995 рік
викладання класичної китайської мови фі-
нансувалося Фондом Цзянь Цзін-го. Серед
робіт, написаних ученими відділу, виділя-
ється дослідження доктора А. Долбі “Істо-
рія китайської драми” (1976 рік).

Китайська мова викладається в класич-
ному і сучасному варіантах – на елемен-
тарному, середньому і підвищеному рів-
нях (у поєднанні з додатковими курсами
з китайської культури, давньої філософії,
драми, белетристики і поезії). Чотирирічна
магістерська програма включає стажуван-
ня протягом одного року в країнах Східної
Азії. Відділ пропонує річний курс магі-
стратури природничих наук, дворічний
курс магістратури літератури і трьох- (або
чотирирічний) курс навчання для отри-
мання ступеня доктора філософії. Цен-
тральне місце у викладанні та наукових
дослідженнях посідає сучасна китайська і
тайванська літератури. Відділ співпрацює
з іншими підрозділами університету – з
відділом мистецтв, економіки, соціальної
антропології й історії.

Колекцію Східної Азії в університетсь-
кій бібліотеці, що налічує понад 30 000
томів, було створено за підтримки Мініс-
терств освіти КНР і Тайваню. Колекція
містить матеріали традиційного і сучасно-
го Китаю [Chinese Studies in the U.K. 1998,
20–23].

Лідсський університет
Згідно з доповіддю комісії Хейтера

(в 1963 році) китаєзнавство було запо-
чатковане в Лідсському університеті у
межах східно-азіатських досліджень на
відділенні гуманітарних наук. Із самого
початку акцент було зроблено на дослі-
дженнях сучасного Китаю в комбінації
з деякими предметами суспільних наук.
Лідсський університет першим устано-
вив наукові ступені з суспільних наук

 (економіки,  соціології, географії, історії)
для китаєзнавства в поєднанні з сучасною
китайською мовою. З початку 1980-х років
студенти-китаєзнавці проводять річне ста-
жування в університетах Пекіну, Шанхаю,
Тяньцзіну і Тайбею.

Число викладачів китайської мови або
китаєзнавства зросло від чотирьох до
дев’яти, включаючи трьох носіїв мови.
Фахівці-китаєзнавці працюють у відділах
соціології, політології, географії, історії та
в школі бізнесу.

Бібліотека, книги якої присвячені Китаю
та іншим країнам Східної Азії, почала фор-
муватися в 1963 році та була підтримана
Королівським азіатським суспільством і по-
повнена деякими частинами колекції Оуена
Латтімора.

Вчені співпрацюють з такими універси-
тетами: пекінським, нанкайським народ-
ним, фуданським, наньцзинским, а також
іншими навчальними закладами – Кунь-
мінським медичним коледжем, Академією
суспільних наук (КНР).

Відділ видає синологічні дослідження
в серії “Лідсс Іст Ейшн Рісьоч Пейпас” і
серію книг “Чайніз Волд” [Chinese Studies
in the U.K. 1998, 24–30].

Лондонський університет
1837 року в результаті переговорів

Джорджа Стаунтона з депозитарієм колек-
ції китайських книг Робертом Моррісоном
у Великобританії в Лондонському універ-
ситетському коледжі було засновано пер-
шу кафедру китаєзнавства. Даним закла-
дом у той час керував Самюель Кідд. Пер-
шим працівником кафедри став професор
Дж. Фірон. Серед інших учених варто ви-
ділити У. Хільєра, якого було призначено
другим професором у 1904 році. У  період
між 1914 і 1925 роками в Лондонському
університеті професора китайської мови
не було.

Істотні зміни в розвитку китаєзнавства
в цьому учбовому закладі були пов’язані зі
створенням в 1916 році школи сходознав-
ства (перейменованої в 1938 році на Шко-
лу сходознавства й африканістики). З 1932
по 1939 рік її професором був Реджінальд
Джонстон.

У післявоєнний період, згідно з допо-
віддю Скарборо, було значно розширено
штат школи, запроваджено лекційні  курси
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з  китайської філософії, правознавства,
мистецтва й археології, що дало можли-
вість спеціалізації, наприклад, у буддій-
ській літературі та сучасній белетристиці.
Окрім відділу китаєзнавства, два виклада-
чі китайської історії працювали у відділі
історії. До штату школи було зараховано
кількох носіїв мови, що підвищило резуль-
тативність вивчення розмовної китайської
мови. В цей час видається багато підруч-
ників із сучасної китайської мови і грама-
тики, дослідження якої лише розпочина-
лося. Набуло поширення викладання мови
з використанням записів на грамофонних
дисках, що передувало виникненню лінга-
фонних кабінетів. Надзвичайно важливою
подією стала публікація нового словни-
ка Уолтера Саймона. У школі працюва-
ли видатні китаєзнавці Д. Лау, A. Греем і
С. Бєрч.

За інформацією з доповіді Хейтера три-
вало поглиблене дослідження сучасного
Китаю, що призвело до впливу китаєзнав-
ства на сферу економіки, політики і соціо-
логії. У 1968 році в школі було засновано
Інститут сучасного Китаю.

Завдяки діяльності професорів Едвард-
са і Саймона бібліотеку було істотно попов-
нено матеріалами про традиційний і сучас-
ний Китай. Окрім друкарського матеріалу
у фондах бібліотеки зберігаються цінні
колекції архівів місіонерських суспільств і
торгових домів. У викладацькій і науковій
роботі активно використовуються фонди
Британського музею5 (пізніше – Британсь-
ка бібліотека6), музею Вікторії і Альберта7,
Фонду китайського мистецтва Персиваля
Девіза, а також Індійської бібліотеки.

З 1917 року наукові роботи з китає-
знавства видаються в “Бюлетені Школи
сходознавства”, а з 1940 року – в “Бюлете-
ні Школи сходознавства й африканістики”.
Видавництво Лондонського університету
“Атлон Прес” надрукувало безліч моно-
графій співробітників школи. У співпраці
з доктором Шіндлером професор Саймон
відродив публікацію “Эйша Мейджор”,
перший номер якого з “Нової Серії” було
видано 1949 року в Лондоні.

Школа співпрацює з Пекінським уні-
верситетом і Академією Сініка в Тайбеї,
а також протягом багатьох років пере-
буває у тісній співпраці з міжнародним
офісом і офісом співдружності в Центрі

 “Великобританія–Китай” [Chinese Studies
in the U.K. 1998, 31–37].

Оксфордський університет
Створення в 1876 році кафедри китає-

знавства в Оксфордському університеті
пов’язане з організаційною і науковою
роботою її першого керівника, видатного
китаєзнавця Дж. Лєгга.

Джемс Лєгг (1815–18967), як і
Р. А. Джайлс (1845–1935), належав до про-
світницького напряму в науці, був близь-
ким до місіонерських кіл і став засновни-
ком наукових підходів у китаєзнавстві.
Дж. Лєгг виконав переклади і написав
коментарі до класичних творів з давньоки-
тайської філософії (перш за все конфуціан-
ського канону8), які й донині є неперевер-
шеними і постійно перевидаються. Науко-
ві праці Лєгга відкрили для європейсь кої
науки багатство філософської спадщини
Китаю, а вивчення давньокитайської фі-
лософії відбувалося тепер на дійсно на-
уковому рівні – з уважним підходом до
оригінального тексту. Крім того, Дж. Лєгг
перебував на службі в Лондонському місі-
онерському товаристві (з 1837 року) й очо-
лював  Англо-китайський коледж.

Спочатку кафедру китаєзнавства було
створено при Східному інституті, але по-
тім перенесено на факультет сходознав-
ства, де наступниками Дж. Лєгга стали
Р. Дабс, Д. Хоукс і П. ван дер Лун.

Згідно з доповіддю Паркера, викладаць-
кий склад був збільшений з трьох до деся-
ти вчених. З 1947 року до викладачів було
зараховано фахівців з рідною китайсь кою
мовою, що пожвавило дослідження і викла-
дання розмовної мови. Фахівці-китає знавці
викладають також на факультеті антро-
пології та економіки. В рамках різних до-
слідницьких проектів і викладацької робо-
ти існує активна взаємодія з факультетами
антропології, географії та суспільних наук.
У 1930-ті роки було засновано почесну
школу китайської мови, учбова програма
якої включала вивчення класичних текстів
і давньокитайської філософії, а пізніше до-
далося вивчення сучасної китайської мови,
історії, літератури, політології. Завдяки ко-
лекції музею Ашмола9 читаються курси з
мистецтва й археології Китаю. 1954 року
Оксфордський університет нагородив сво-
го першого доктора філософії в області
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 китаєзнавства, після чого було введено і
магістерський курс з даного предмета.

1995 року з метою поглиблення викла-
дацької та дослідницької діяльності було
створено Інститут китаєзнавства. 1982
року Сент-Антоніз-коледж10 і   Вулфсон-
коледж11 заснували Центр китаєзнавства,
який пізніше об’єднали з Центром сучас-
ного Китаю з метою створення Центру
сучасного китаєзнавства в будинку Коро-
леви Єлизавети. Метою даного Центру є
пітримка викладацької та наукової роботи
в галузі суспільних наук, що стосуються
Східної Азії, а також сприяння академіч-
ним зв’язкам у галузі китаєзнавства.

Китайська колекція бібліотеки Окс-
фордського університету бере свій поча-
ток із надбань бібліотеки імені Бодлея12

у  XVII сторіччі. Надалі фонди поповню-
валися колекціями місіонерів А. Уайлі й
Е. Бекхауса (раритетними друкарськими
виданнями періоду династії Мін (1368–
1643), імперські видання періоду династії
Цин (1644–1911), деякі ранньохристиянсь-
кі трактати, перекладені китайською мо-
вою, тексти маньчжурською і монгольсь-
кою мовами). Китайська колекція постій-
но поповнюється і нині містить достатню
кількість джерел і наукових робіт для різ-
ного роду досліджень із традиційного і су-
часного Китаю.

Дослідження в галузі китаєзнав-
ства видаються в одній з наукових серій
Оксфордсь кого університету “Монографії
Інституту сходознавства” [Chinese Studies
in the U.K. 1998, 38–45].

Шеффілдський університет
1993 року на факультеті суспільних

наук було засновано Центр китаєзнавства,
першим співробітником якого став док-
тор Роберт Тейлор. Метою центру стало
поглиб лення вивчення Далекого Сходу,
яке раніше було розпочате у межах японо-
знавства і кореєзнавства. Це призвело до
створення Східно-азіатського центру і
Школи східно-азіатських досліджень. На
даний час тут здійснюється викладання
китайської мови вісьмома викладачами, до
числа яких належать і викладачі-китайці.
Наукова робота і викладацька діяльність
переважно зосереджені на історії та сус-
пільних науках. 1994 року курс бакалавра-
ту гуманітарних наук зі східно- азіатських

досліджень включив пункт, який стосуєть-
ся Китаю і передбачає володіння китай-
ською мовою. 1996 року було введено
програму бакалаврату гуманітарних наук
із китайської мови, що передбачає вивчен-
ня китайської мови, історії (переважно су-
часної), економіки і політики з 1945 року.
Крім того, 1996 року було започатковано
ступінь бакалавра гуманітарних наук з
китаєзнавства і ділового адмініструван-
ня. Курс магістратури природничих наук
зі східно-азіатського бізнесу передбачає
знан ня китайської, японської або корей-
ської мов. 1994 року було зараховано
перших аспірантів для отримання ступе-
ня доктора філософії в галузі китаєзнав-
ства. Школа східно-азіатських досліджень
співпрацює зі Службою східно-азіатсько-
го бізнесу і Шеффілдською університетсь-
кою школою менеджменту.

Китайську колекцію Шеффілдського
університету було започатковано завдяки
допомозі приватних осіб, Китайського ко-
мітету університетів і Державного коміте-
ту освіти КНР.

Праці з китаєзнавства видаються у двох
серіях, заснованих Школою східно-азіатсь-
ких досліджень, Шеффілдським академіч-
ним видавництвом і лондонським видав-
ництвом “Раутледж”.

Центр китаєзнавства співпрацює з
Наньцзінським університетом (КНР) [Chi-
nese Studies in the U.K. 1998, 46–49].

Вестмінстерський університет
Китаєзнавство у Вестмінстерському

університеті зародилося під час заснуван-
ня в 1963 році курсів китайської мови в
коледжі Холборн під керівництвом Дерека
Брайана та введення ступеню бакалавра
гуманітарних наук (у 1974 році). Китає-
знавство тут зосередилося на дослідженні
КНР з обов’язковим вивченням сучасної
китайської мови. Викладання передбачає
різні курси країнознавчого характеру анг-
лійською та китайською мовами.

Згідно з метою викладання і дослідниць-
кої роботи, в даному університеті китайська
колекція містить матеріали, присвячені су-
часному Китаю. Особливо виділяється ба-
гата колекція китайських плакатів, надру-
кованих, починаючи з 1960-х років.

Китаєзнавчі публікації головним чином
торкаються сучасних аспектів розвитку
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Китаю [Chinese Studies in the U.K. 1998,
50–52].

Науково-дослідний інститут Нідема
На особливу увагу заслуговує  Науково-

дослідний інститут Нідема. Ця установа
є золотим фондом британського китає-
знавства. Це місце, де протягом тривалого
часу розроблявся безпрецедентний науко-
вий проект “Наука і цивілізація в Китаї”, і,
крім того, тут розташовується бібліотека з
історії науки Східної Азії. Науково-дослід-
ний інститут Нідема є визнаним світовим
науковим центром, у якому зберігається
унікальна колекція книг та інших друко-
ваних матеріалів з історії науки, технології
та медицини Східної Азії, з якими працю-
ють учені з різних країн світу.

У рамках проекту “Науки і цивілізації
в Китаї” було видано такі томи: I. Поперед-
ні зауваження (1954); II. Історія наукової
думки (1956); III. Математика і науки про
небо і землю (1959); IV. Фізика і фізичні
технології: 1) Фізика (1962); 2) Механічні
розробки (1965); 3) Цивільне будівництво і
навігація (1971); V. Хімія і хімічні техноло-
гії: 1) Папір і друк (1985); 2) Протонаукові
відкриття і винаходи: отримання золота
і досягнення безсмертя (1974); 3) Прото-
наукові відкриття і винаходи: історичний
огляд від еліксирів кіноварі до синтетич-
ного інсуліну (1976); 4) Протонаукові від-
криття і винаходи: прилад і теорія (1980);
5) Протонаукові відкриття і винаходи:
фізіологічна алхімія (1983); 6) Військові
технології: ракети та облогові механіз-
ми (1994); 7) Військові технології: епопея
пороху (1987); 9) Текстильна технологія:
прядіння і намотування (1986); 13) Гірська
промисловість (1999); VI. Біологія і біо-
логічні технології: 1) Ботаніка (1986);
2) Сільське господарство (1988); 3) Агро-
промисловість і лісництво (1996); 4) Бро-
діння і наука про їжу (2000); 5) Медицина
(2000); VII. Соціальний фон: 1) Мова і ло-
гіка (1998) [Needham 1954–2000].

Науково-дослідний інститут Нідема ви-
дає важливі й оригінальні наукові роботи
з різних проблем культури і науки Східної
Азії, пов’язаних із серією “Наука і циві-
лізація в Китаї”. До таких робіт належать
нижче перелічені видання.

“Астрономія і математика в Давньо-
му Китаї: Чжоу бі суань цін” Крістофера

 Каллена, в якій містяться дослідження і
переклад “Чжоу бі суань цін” – китайсько-
го тексту з астрономії та математики, що
набув свого остаточного вигляду близько
першого сторіччя нашої ери. Автор уперше
розглядає розвиток математичних методів,
методів спостереження старокитайських
астрономів і показує становлення знань
про небо в період династії Хань (206 р. до
н. е. – 220 р. н. е.), близько пов’язаних із
мистецтвом державного управління і по-
літикою [Cullen 1996].

Робота Роберта Варді “Аристотель у
Китаї: мова, категорії і переклад” торкаєть-
ся проблеми співвідношення між мовою
і мисленням. Ця складна і важлива тема
розглядається через аналіз лінгвістичного
релятивізму з певним посиланням на мін
лі тань (дослідження теорії імен) – на
основі китайського перекладу XVII сто-
річчя “Категорій” Аристотеля. У своєму
дослідженні Варді торкається таких важ-
ливих питань, як вплив основних мовних
структур на формування філософсь кої
думки, мовний детермінізм і мовна обме-
женість філософії, вплив граматики, логі-
ки, культури і релігійних вірувань на пере-
клад [Wardy 2000].

У колективній роботі “Інновація в ки-
тайській медицині” (під загальною редак-
цією Елізабет Сюй) критикується доміну-
юча в західній науці думка, що китайська
медицина пов’язана з традиційною тера-
пією і давніми методами, які залишають-
ся незмінними зі старовини. На підставі
соціо логічного і міждисциплінарного під-
ходів, вивчається історія китайської меди-
цини, а також зміни у ній, які мали місце з
IV ст. до н. е. і до теперішнього часу. Вчені
розглядають діагностичні й терапевтичні
методи, медикаментозне лікування, ство-
рення нових жанрів медичних робіт і на-
укові доктрини [Innovation…2001].

Бібліотека з історії науки Східної Азії
зародилася з колекції китайських і захід-
них джерел, зібраних Джозефом  Нідемом13

і Лу Гевей-Дечжан, починаючи з 1937 року.
Спочатку ці джерела були основою для про-
ведення досліджень у рамках проекту “На-
ука і цивілізація в Китаї”. Варто зазначити,
що в жодній країні західного світу не існує
аналогічної колекції. Колекція містить ро-
боти, написані китайською, англійською,
японською та іншими мовами, з  історії
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 китайської науки, технології та медици-
ни. Крім книг, мікрофільмів, періодичних
видань, окремих відтисків і рукописів,
біб ліотека також містить велику кількість
архівного матеріалу у формі листів, при-
міток, фотографій, карт та іконографій14.
У 1990-ті роки колекцію було значно
попов нено новими китайськими публіка-
ціями – передусім з історії китайської ма-
тематики і медицини. Крім того, бібліотека
має унікальне зібрання книг з китайської
археології, цікаву секцію із історії міжна-
родних і міжкультурних контактів Китаю
і невелику колекцію кількасот базисних,
традиційних китайських трактатів – з де-
якими старими і рідкісними виданнями
[Needham  Research Institute].

Науково-дослідний інститут Нідема ви-
дає регулярний інформаційний бюлетень з
метою підтримки міжнародних контактів і
координації наукової роботи.

Британська асоціація китаєзнавства
Британська асоціація китаєзнавства

(БАК) – це неполітична організація, що
налічує понад 200 чоловік, які цікавляться
Китаєм. Головним чином, це представни-
ки академічного співтовариства, промис-
ловості, ЗМІ й уряду. Такий склад є важли-
вим для співпраці та проведення консуль-
тацій з іншими дослідницькими організа-
ціями, представниками різних відомств
і структур, що співпрацюють з Китаєм.
В Асоціації є уповноважений представ-
ник, який відповідає за сприяння розвитку
китаєзнавства у школах і коледжах Вели-
кобританії, нижчих за університетський
рівень. Представник Семінару викладачів

китайської мови представляє їхні інтереси
на університетському рівні.

БАК відіграє важливу роль у лобію-
ванні пріоритетів китайського напряму
на рівні урядових ініціатив і здійсненні
експертних оцінок. БАК здійснює керів-
ництво й організацію літніх семінарів для
студентів у Тайвані, що підтримуються
Британсько-тайванським представниц-
твом. БАК проводить щорічну наукову
конференцію, на якій достатньо повно
представлене британське китаєзнавство.
В кінці 1990-х років БАК співпрацює з
Британськими асоціаціями японознавства
і корєєзнавства, що виявилося, зокрема, у
проведенні спільної конференції (раз на
два-три роки).

БАК охоплює Китайську аспірантську
мережу, яка забезпечує організаційну й
інформаційну підтримку всіх аспірантів,
дослідження яких співвідносяться з китай-
ською тематикою.

БАК видає щорічний інформаційний
бюлетень, який є доповненням до щоріч-
ного Бюлетеня БАК [Chinese Studies in the
U.K. 1998, 53–55].

У результаті проведеного дослідження
вдалося встановити основні історичні ета-
пи, організаційні принципи і напрями до-
слідження китаєзнавства у Великобританії.
Подальшу роботу необхідно зосередити
на створенні сучасної біо-бібліографіч-
ної бази британського китаєзнавства, на
основі якої можна було би провести ана-
ліз як окремих напрямів (наприклад, ана-
ліз досліджень даосизму у Великобританії
Чжень Яодіна [Chen Yaoting]), так і всієї
синологічної школи цієї країни.

1 Ост-Індська компанія – англійська (1600–1858), приватна тороговельна компанія, що спів-
працювала з Ост-Індією (Індією і Південно-східною Азією) і Китаєм і поступово перетворилася
на політичну організацію й апарат англійського уряду для управління захопленими територіями.

2 Заснування в 1795 році Лондонського місіонерського товариства стало результатом єванге-
лістського відродження в конгрегаціоналізмі (течія в кальвінізмі). Його мета полягала не стільки
в розповсюдженні самого конгрегаціоналізму за кордоном і проповідування Євангелія (залиша-
ючи це право за самою церквою), скільки заснуванні нових церков і залучення прихожан до Ради
світової місії об’єднаної реформованої церкви. Таким чином, було створено церкви в Африці,
Мадагаскарі, Індії, Китаї, Папуа-Нової Гвінеї і на деяких островах. Багато з них об’єдналися у
більші організації, з яких найвідоміша – Церква Південної Індії.

3 “Боксерське повстання” (повстання іхетуанів), що відбулося в Північному Китаї в 1899–
1901 роках. Розпочате таємним товариством Іхецюань (“Кулак в ім’я справедливості та згоди”),
що пізніше одержало назву Іхетуань (“Загони справедливості та згоди”). У червні 1900 року
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 іхетуані вступили до Пекіна. Війська Німеччини, Японії, Великобританії, США, Франції, Росії,
Італії й Австро-Угорщини припинили повстання (іноземці дали йому назву боксерське).

4 Густав Халоун – представник німецької науки, який був змушений тікати від гітлерівського
режиму до Великобританії, де започаткував у місцевій школі китаєзнавства критичний підхід до
вивчення джерел.

5 Британський музей у Лондоні, один з найбільших музеїв світу. Заснований у 1753, відкри-
тий у 1759 році. У ньому зберігаються пам’ятки первісного мистецтва, давньосхідної й античної
культури і мистецтва, середньовічного мистецтва Європи і Сходу; етнографічні пам’ятки Афри-
ки, Америки, Океанії; колекції малюнків, гравюр, рукописів, кераміки, монет, медалей.

6 Британська бібліотека – національна бібліотека Великобританії, заснована в 1972 році і від-
крита 1 липня 1973 року. Її фонди було розділено між бібліотекою Британського музею і кількома
іншими організаціями. У 1997–1998 роках фонди було об’єднано в новому будинку. У Британ-
ській бібліотеці зберігається понад 25 мільйонів книг, сотень тисяч періодичних видань, мікро-
фільмів, рідкісних рукописів і електронних видань.

7 Музей Вікторії й Альберта, британський музей, заснований у 1852 році, знаходиться в Лондо-
ні. У його фондах зберігається найбільша в світі колекція предметів декоративного мистец тва.

8 Докладніше про переклад частини конфуціанського канону див.: [Колоколов 1969].
9 Музей Ашмола – музей і бібліотека давньої історії, витончених мистецтв і археології при

Оксфордському університеті. Заснований у 1683 році та названий іменем засновника Еліаса Аш-
мола (1617–1692).

10 Сент-Антоніз-коледж – коледж сумісного навчання для аспірантів Оксфордського універси-
тету та випускників університетів Франції. Заснований у 1950 році.

11 Вулфсон-коледж – коледж спільного навчання для аспірантів Оксфордського університету;
випускає фахівців у галузі природничих наук. Заснований у 1966 році.

12 Бібліотека імені Бодлея (при Оксфордському університеті) (www.lib.ox.ac.uk/libraries).
13 Про Джозефа Нідема докладніше див.: [Киктенко 2005].
14 Дивись також [Papers and correspondence…].
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ЗДАВНІХ часів у Криму існує розмаїття
релігійних та культурних світоглядів.

Складні етнічні процеси, що мали місце на
території півострова, завершилися форму-
ванням кримськотатарського народу, який
сповідує іслам та зосереджує в собі усі
найкращі традиції та звичаї своїх предків.

Протягом століть у Криму сформу-
валося поліетноконфесійне суспільство,
в якому кримські татари виступають як
 корінний народ.

Розпад СРСР та становлення незалеж-
ної Української держави створили реальні
умови для всебічного задоволення духов-
них потреб віруючих усіх конфесій. По-
вернення на півострів кримськотатарсько-
го народу зробило можливим і відроджен-
ня мусульманської релігії в Криму.1

Сьогодні переважна більшість кримсь-
ких татар є мусульманами. За даними опи-
тування, яке провела соціологічна служба
«Кримсоціс», дві третини кримських татар
є прибічниками ісламу (27% постійно до-
тримуються релігійних  обрядів).

В умовах депортації серед кримських
татар практично зникло духовенство. Сьо-
годні серед його представників немає жод-
ної особи, яка б мала вищу духовну освіту.
Після звільнення С. Ібрагімова з посади
муфтія, серед імамів не стало осіб навіть із
середньою духовною освітою.

Все це призвело до того, що віруючі, у
своїй більшості, недостатньо знають осно-
ви віровчення, буквально одиниці можуть
розуміти суть молитви арабською мовою.
Незважаючи на це, іслам є одним із голов-
них факторів об’єднання кримських татар,
збереження їхньої культури та побуту.

Але стверджувати, що мусульманське
духовенство готове сьогодні взяти на себе
таку об’єднуючу місію, було би перед-
часним. Насамперед тому, що серед духо-
венства переважають люди із початковою
освітою, а та невелика кількість молодих

імамів, які мають середню та вищу осві-
ту, зважаючи на традицію, що склалася,
не можуть служити авторитетом для ві-
руючих. Крім того, варто зазначити, що
до цього часу осторонь проблем ісламу
перебувають представники інтеліґенції
та підприємці. Можливо, найбільш ваго-
мим стримуючим чинником є те, що серед
 духовенства немає реального лідера.

Розуміючи це, Духовне управління му-
сульман Криму намагається якимось чи-
ном подолати цю проблему. З цією метою
при Муфтіяті діє зареєстроване медресе
з підготовки священнослужителів, де на-
вчається 15–20 осіб. У 1996 році відбувся
перший випуск (19 слухачів). У грома-
ді постійно працюють 10–15 місіонерів з
Туреч чини, що навчають основам ісламу
безпосередньо. Крім того, в Туреччині, в
ісламських медресе навчалися 28 осіб, 2 –
у Судані, 4 – у Єгипті та 1 – в ісламському
університеті (Саудівська Аравія).

Проводиться робота з розширен-
ня мусульманської релігійної мережі. З
1988 року зареєстровано 183 громади, з
них 116 – у 1994–1997 рр. Уже сьогодні
одна громада припадає на 1,3 тис. кримсь-
ких татар.2

Перша організована структура мусуль-
ман виникла в Криму в 1991 році, коли
було засновано Кадіят, який пізніше транс-
формувався в Духовне управління мусуль-
ман Криму – ДУМК. Цій організованій
структурі було надано статус Мухтасіба-
ту, тобто самостійної в канонічному пла-
ні адміністративної одиниці, очолюваної
імамом-мухтасібом. У системі релігійної
ієрархії ДУМК визнавало над собою авто-
ритет муфтія і добровільно підкорялося
його вказівкам. У компетенції ДУМК за-
лишалося право самостійно здійснювати
міжнародні зв’язки. Природно, що своєю
першочерговою задачею ДУМК вважає
пропаганду вчень Корану. Виконуючи

С.В. Нетеса

З ІСТОРІЇ АДАПТАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР
У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: РЕЛІГІЙНИЙ

І КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
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це завдання, ДУМК поширює ісламське
віро вчення, створює необхідні умови для
здійснення мусульманами своїх обов’язків
перед Аллахом, займається  благодійною
діяльністю, бере участь у відродженні му-
сульманської культури Криму, сприяє осво-
єнню людьми духовних і моральних цін-
ностей, а також пропагує серед своїх чле-
нів ідею здорового способу життя. ДУМК
сприяє створенню нових мусульманських
громад, засновує навчальні та благодійні
установи, засоби масової інформації тощо.
Першим муфтієм Криму було обрано ха-
джі Сеїтджаліль-ефенді Ібрагімова, яко-
го надалі змінив Нурі-ефенді Мустафаєв.
4 грудня 1999 року муфтієм Криму було
обрано хаджі Алі Абу  Аблаєва.

Паралельно з ДУМК в Україні діють й
інші мусульманські центри. Насамперед,
це – Духовне управління мусульман Украї-
ни (ДУМУ), створене в Києві в 1992 році.3

Розкол, що виник, призвів до створення
ще одного Духовного центра – в Донецьку.
Таким чином, частина мусульманських
громад України, з тих чи інших причин,
ввійшла до ДУМК і ДУМУ, об’єдналася (в
1994 році) в Асоціацію незалежних громад
мусульман, головою якої став Рашид Бра-
гін. На основі цієї організаційної струк-
тури 23 вересня 1994 року було створено
Духовний центр мусульманських громад
України – ДЦМГУ, на чолі з Р. Брагіним.
ДЦМГУ було зареєстровано 12 січня
 1995 року. Муфтієм цього мусульмансько-
го центру було обрано Айсу Хаметова.

В Україні існують мусульманські грома-
ди, що не належать до жодного із зазначе-
них вище центрів. Щоправда, час від часу
вони роблять епізодичні спроби об’єдна-
тися в єдину організацію. До таких спроб
можна віднести ініціативу створення Неза-
лежного духовного управління мусульман
України (НДУМУ), що проголосило про
свій намір об’єднати до кінця  1999 року 11
великих мусульманських громад із Доне-
цької і Запорізької областей, а також з Оде-
си, Луганська і Києва. Однак неузгодже-
ність дій ініціаторів нової організації за-
вадила їм оперативно вирішити формальні
процедури її реєстрації в державних орга-
нах. Можливим  компромісним варіантом

об’єднання вже існуючих в Україні му-
сульманських центрів могла б стати Рада
мусульманських громад України (РМГУ),
ініціативу створення якої висунули Кана-
фія Хуснутдінов, Шакір Ях’єєв та Ільзим
Товстунов. На першому етапі створення
Ради – на противагу ДУМУ яке очолював
шейх Ахмед Тамім (який, до речі, не є гро-
мадянином України), вони заснували муф-
тіят на чолі з Сулейманом-ефенді Мухаме-
дзяновим – діючим муфтієм Києва.4

Дослідження паралельно існуючих му-
сульманських центрів, що виникли протя-
гом останніх років на території України,
показує повну відсутність внутрішньої,
спільної для кожного з них, єдиної струк-
тури. На сьогодні жоден з вищезгаданих
центрів не може одноосібно і легітим-
но виступити від імені всіх мусульман
України перед державою і міжнародними
 організаціями.

Єдино можливий вихід із ситуації, що
існує, полягає в досягненні компромісів
між лідерами основних мусульманських
центрів і об’єднань; у визначенні ними
основних пріоритетів, напрямів і задач, що
постали перед мусульманською громадою
країни; у координації дій і домовленості
щодо створення в найкоротший термін Все-
українського духовного центру мусульман.
Важливим фактором консолідації окремих
мусульманських організацій є підвищення
їхньої довіри до центральних органів ке-
рівництва. Шлях до цього полягає у ство-
ренні механізмів, що узгоджують інтереси
центру та сільської місцевості через фак-
тичне визнання регіонального статусу всіх
діючих сьогодні на території України ду-
ховних мусульманських  центрів5.

Більшість рядових мусульман України
відчуває природний потяг до справжньої
єдності та подальшого узгодження діяль-
ності своїх громад. Протягом останніх
років це прагнення виражалося в кілька-
разових спробах колективно визначитися
щодо ключових питань сьогоденного жит-
тя, виробити спільну позицію у вирішенні
складних проблем сучасності – як в інди-
відуально-поведінковому і світоглядному,
так і в теологічному аспектах. Однією з
таких спроб стало проведення в 1994 році
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представницького з’їзду мусульман Украї-
ни, що планували провести в Сімферопо-
лі у вересні 1994 року. Оргкомітет з’їзду
очолив Сеїтджаліль-ефенді Ібрагімов – на
той час муфтій Криму. Підготовка до з’їз-
ду тривала чотири місяці. Протягом цього
часу було організовано чотири регіональні
зустрічі, на яких обговорювалися принци-
пи консолідації розрізнених ісламських
громад і центрів, регламент проведення
з’їзду, квоти для регіональних представ-
ництв тощо.

Сьогодні, після довгих років розлуки з
батьківщиною, кримські татари власноруч
намагаються відродити свої культові за-
клади. Реставрація мусульманських куль-
тових споруд світового значення є для них
найгострішим питанням. Велику допомо-
гу їм надає благодійний фонд країн Ара-
війського півострова і Туреччини.

18 лютого 2004 року Верховна Рада Ав-
тономної Республіки Крим (АРК) ухвалила
рішення “Про підтримку ініціативи з пи-
тань будівництва Соборної мечеті в місті
Сімферополі”, за яким Сімферопольській
міськраді було рекомендовано “сприяти
Духовному управлінню мусульман Кри-
му у вирішенні питання про виділення ді-
лянки для будівництва Соборної мечеті в
порядку, встановленому чинним законодав-
ством”6.

Кебір-джамі – мечеть XV століття, що
раніше мала територію близько 4 гектарів.
Зараз в охоронній зоні мечеті живуть люди.
Велика кількість старовинних мечетей пе-
ребуває в аварійному стані і використовуєть-
ся не за призначенням. А на території Зин-
джирли-медресе, яке є пам`яткою архітек-
тури XV століття, розташовано психонев-
рологічний диспансер. Саме тому 11 липня
2000 року ДУМК звернулося з листом до
Постійного представництва Президента
України в Криму, Ради Міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, а також ДТРК “Крим”
з проханням профінансувати релігійні теле-
програми, створені ДУМК, на державній
основі.

Відсутність релігійних програм не-
гативно позначається на міжнаціональ-
них стосунках. Це може призвести до
небажаних наслідків, для ліквідації яких

 знадобляться витрати, що в багато разів
перевищують вартість 15-хвилинного ефі-
ру. Перебуваючи в депортації, кримські та-
тари протягом довгих років були позбавле-
ні можливості дивитись і слухати програ-
ми рідною мовою, у тому числі й релігійні,
значення яких важко переоцінити.

Станом на початок 2004 року в Криму
мусульманам було повернуто 45 мечетей,
а також побудовано 46 нових – за раху-
нок пожертвувань приватних осіб та ор-
ганізацій. З них 7 мечетей знаходяться в
 Сімферополі7.

Іслам – це релігія, що пропагує ми-
ролюбність, терпимість, взаємоповагу і
взаєморозуміння з оточуючими. Пророк
Мухаммед сказав: “Якщо твій сусід голод-
ний, то ти не можеш сидіти ситий”. А су-
сідом може бути і кримський татарин, і
українець, і росіянин. Тому якщо сьогод-
ні мусульмани будують у Криму мечеті й
відкривають медресе, – це тільки краще.
Всі релігії в Криму мають бути рівними,
заслуговують на повагу релігійні почуття
кожної людини. Тільки так можна досягти
миру на багатонаціональному Кримському
півострові.

П і сл я  б а гатор і ч н и х  п о н е в і ря н ь
кримсько татарського народу наприкінці
80-х років, з початком в СРСР демократич-
них процесів дещо пожвавилася ситуація в
культурній сфері. Вже в 1987–1988 роках
відродилося вивчення кримськотатарської
мови в середніх школах, було надруковано
словник та ряд підручників. З 1989 року
було започатковано випуск газети “Дост-
лук” (“Дружба”) як додаток до газети
“Крымская правда”. Почали діяти оргкомі-
тет культурно-просвітницького Товариства
кримських татар та Науково-методичний
центр народної творчості. До їхніх планів
входило створення національного кримсь-
котатарського театру, упорядкування іс-
торичних пам’яток культури, організація
гастролей творчих колективів тощо8.

Однак про подальші конкретніші етапи
в культурному розвитку кримських татар
стало можливим говорити лише після здо-
буття Україною незалежності. А напере-
додні в планах Кримського облвиконкому
(серпень 1990 р.) вперше передбачалося
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будівництво в районах розселення крим-
ських татар об’єктів народної освіти, охо-
рони здоров’я та культури, створення умов
для переїзду в Крим і організації творчої
роботи державного вокально-хореографіч-
ного ансамблю “Хайтарма”, відкриття в
Сімферополі Державного музею етногра-
фії та побуту народів Криму, відділів етно-
графії в Бахчисарайському історико-куль-
турному заповіднику і Євпаторійському
краєзнавчому музеї.

Згодом в АРК було ухвалено ряд поста-
нов і розпоряджень, спрямованих на роз-
виток етнокультурного середовища серед
репатріантів. Зокрема: “Про створення
необхідних умов для виробничо-творчої
діяльності кримськотатарського музич-
но-драматичного театру”, “Про заходи,
присвячені 100-річчю від дня народження
Бекіра Чобан-Заде”, “Про проведення свят
мистецтва кримських татар в місті Ялті”
тощо. З 1992 року в Сімферополі працює
Бібліотека дружби народів Криму, в якій
представлено літературу, написану багать-
ма національними мовами. Крім того, з се-
редини 90-х років у Криму активно діють
кримськотатарські бібліотеки – імені І. Га-
спринського в Сімферополі, імені Чобан-
Заде в Білогорську, а також працюють на-
ціональні бібліотеки кримських татар у
селищі Ісмаіл-бей (м. Євпаторія), в селах
Сари-бая Первомайського району, Чехо-
во Роздільненського району, Докучаєве
Красногвардійського району, в Зеленогір’ї
Алуш тинської міської ради9.

Повернення репатріантів вплинуло і на
розвиток музейної справи в Криму. Так, в
1991 році в Кримському краєзнавчому му-
зеї відкрився відділ етнографії та побуту
народів Криму. Згодом на його базі було
створено етнографічний музей народів
Криму, в якому діють кримськотатарський
і караїмо-кримчацький сектори.

З 1991 року в Алупці функціонує му-
зей льотчика-випробувача, двічі Героя
Радянського Союзу Амет-Хана Султана,
у Сімферополі – Музей образотворчого
мистецтва кримських татар. Позитивним
фактором можна вважати і те, що, за роз-
порядженням Міністерства культури Кри-
му, при Бахчисарайському державному

історико-культурному заповіднику було
відкрито Музей історії і культури кримсь-
ких татар; ведеться також підготовка ка-
дрів із представників кримських татар
для місцевих закладів культури. Протягом
1991– 1999 років значно зросла кількість
школярів, котрі вивчають кримськотатарсь-
ку мову. Загалом у 1999 році в Криму
функціонувало п’ять шкіл із кримськота-
тарською мовою викладання. Діють і до-
шкільні заклади з рідною для кримських
татар  мовою.

Одним з першочергових завдань є під-
готовка національних педагогічних кадрів.
З цією метою в 1992 році в Сімферополі
було відкрито педучилище для підготовки
вихователів дошкільних закладів і вчите-
лів початкових класів. Крім того, у Сім-
феропольському університеті готуються
фахівці для вищої школи кримських татар.
У Криму кримськотатарською мовою ви-
даються газети, проводяться теле- і радіо-
передачі10.

На початку 90-х років Сеїтмемет Ме-
метов створив у Криму підприємство
“Орнек”. Він навчав жінок у різних ку-
точках Криму основам технології золото-
го шитва від самаркандських майстринь
і почав створювати кримськотатарські
традиційні вироби – фески, гаманці, фут-
ляри для Корану. Розробляв ескізи Мамут
 Чурлу.

У 1991 році завдяки зусиллям Коорди-
наційного центру з відродження кримсько-
татарської культури мале підприємство
“Орнек” на кошти Рескомнацу організува-
ло в Сімферополі курси, на яких майстри-
ня-старійшина Зулейха Бекирова навчила
групу кримськотатарських жінок техноло-
гії швів традиційної двосторонньої гладі.
На жаль, через кризу і фінансовий обвал
початку 90-х років “Орнек” припинило
своє існування.

На базі кримськотатарської національ-
ної галереї в 1994 році під керівництвом
Мамута Чурлу було організовано експеди-
цію в Судак, де зафіксували багато зразків
традиційного килимарства. Американсь-
кий донорський фонд “COUNTERPART”
у 1995 році виділив кошти для відроджен-
ня цього виду народного мистецтва. На
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 другому етапі реалізації цього завдання,
за  проектом і під керівництвом Мамута
Чурлу, килимарське мистецтво було ціл-
ком відновлене, збагачене і піднесене на
рівень міжнародних стандартів.

Художник-модельєр Аіше Османова у
1997 році організувала в Бахчисараї твор-
че об’єднання “Марама”, де за музейни-
ми зразками відтворюють стародавні речі
і виготовляють сучасні. Протягом свого
існування об’єднання організувало курс
навчання цьому ремеслу в 17 регіонах
Криму, де здобули майстерність близько
300 осіб. Фінансову підтримку об’єднан-
ню надав Польський інститут демократії у
Східній Європі, Турецьке агентство зі спів-
робітництва і розвитку, Комітет у справах
національностей Автономної Республіки
Крим11.

З початку 90-х докладають своїх зусиль
у відродження народного мистецтва Кри-
му й окремі художники. Першим серед
них був Ізет Аблаєв, який у сучасних юве-
лірних виробах спирається на традиційні
мотиви і технології. Секрети художнього
ремесла він передав своєму синові Енве-
ру Аблаєву, який також працює сьогодні в
цьому жанрі. Тоді ж почав роботу з відро-
дження технологій виготовлення мідного
посуду Галімов Асан. З кінця 90-х років
художник-ювелір Мехті Ісламов створює
серію сучасних ювелірних виробів, у яких
використовує мотиви, орнаменти і сюжети
кримськотатарського мистецтва.

У  1995 році свій талант у жанрі калігра-
фії починає реалізовувати Абдюль Сеїт-
Аметов, а з кінця 90-х він освоює гончарне
ремесло. Майстер створює і постійно вдо-
сконалює посуд, у якому варіюються фор-
ми народних татарських посудин.

З 1997 року починає пошуки сюжетів
і власного стилю народного розпису ке-
рамічного посуду Мамут Чурлу. В жанрі
дрібної керамічної пластики з 1993 року
працюють Шаміль Іллясов і Рустем Яку-
бов. Рустем зображає народних персона-
жів у гротескній гумористичній манері.
Поряд із жанровими сценками Іллясов
приділяє велику увагу зображенню тварин
і птахів. Шаміль часто спирається на тра-
диції народної керамічної іграшки.

Відродженню традиційного в кінці
 XIX століття промислу різьблених палиць
із міцного кизилового дерева присвячує
свій час мешканець гірського села Ділявер
Зіядинов. Удосконалюючи навички в тех-
ніці золотого шитва і двосторонньої глухої
гладі, створюючи і власні варіанти орна-
ментів, Ельвіра Османова навчила виши-
вати багатьох кримськотатарських дівчат.
Майстерно імітує техніку двосторонньої
гладі на швейній машинці Тамара Ключкі-
на, яка створює різні традиційні вироби12.

Мистецтвознавці досліджують і публі-
кують матеріали про традиційне і сучасне
мистецтво Криму. Статті про художників
подає до місцевої преси Єльміра Черке-
сова. Ісмет Заатов – автор тексту альбому
“Кримськотатарське образотворче і де-
коративно-прикладне мистецтво XX ст.”
Низку ґрунтовних досліджень, присвяче-
них народному мистецтву земляків, опуб-
лікувала Зера Німетуллаєва.

Виставка, представлена у виставковій
залі Національної спілки майстрів народ-
ного мистецтва України, вперше надала
можливість досить широко і всебічно
познайомитись із виробами майстрів су-
часного кримськотатарського народного
мистецтва13.

Останнім часом в Україні і на Кримсь-
кому півострові зокрема дещо пожвавила-
ся ситуація з проведенням масових куль-
турних заходів для кримськотатарського
народу – святкування пам’ятних дат, пре-
зентацій робіт кримськотатарських пись-
менників, проведення різноманітних кон-
курсів тощо. Короткий огляд культурних
подій у житті кримськотатарського наро-
ду дає можливість сподіватися, що надалі
процес адаптації в культурній сфері наби-
ратиме обертів.

21 березня 2005 року в Сімферополі
відбулися літературні читання, присвячені
154-й річниці з дня народження видатного
кримськотатарського письменника, педа-
гога і просвітителя Ісмаіла  Гаспринського.
За словами Л. Кадирової, провідного біб-
ліотекаря, організатора масових дійств
Республіканської кримськотатарської бі-
бліотеки імені І. Гаспринського, ці літера-
турні читання проводяться щорічно, в день
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 народження відомого митця – 21 березня.
На читаннях з доповідями про його життя
і діяльність виступили професор Таврій-
ського національного університету іме-
ні В.І. Вернадського Віктор Ганкевич, за-
відувач кафедрою кримськотатарської лі-
тератури ТНУ Шевкєт Юнусов, автор двох
книг про І. Гаспринського Ферід Зія дінов,
голова Республіканської асоціації крим-
ськотатарських працівників освіти “Маа-
ріфчі” Сафуре Каджамєтова та інші.

Л. Кадирова також повідомила, що в
рамках читань у Республіканській кримсь-
котатарській бібліотеці відкрилася книж-
кова виставка “З Ісмаілом Гаспринським
у XXI столітті”. До експозиції увійшли
не лише сучасні книги про письменника,
але і ксерокопії архівних документів, що
свідчать про його діяльність, – розпові-
ла Л. Кадирова. «Приміром, буде копія
 дозволу, даного Гаспринському на ви-
дання його газети “Терджіман” (“Пере-
кладач”)». Також на виставці були пред-
ставлені роботи І. Гаспринського, видані
за його життя.

По завершенню літературних читань у
Сімферополі відбулася урочиста церемо-
нія покладання квітів до пам’ятника І. Гасп-
ринському, в якій узяли участь кримсько-
татарські письменники, діячі культури,
представники громадськості14.

30 березня – 2 квітня 2005 р. від-
булася міжнародна науково-практична
 конференція “Культурні цінності кримсь-
котатарського народу. Втрати. Шляхи по-
вернення”. Конференція, що відбувалася
в будинку-музеї великого гуманіста та
просвітителя кримськотатарського наро-
ду та всього тюркського світу Ісмаіл-бея
Гаспрали, вперше проводилася на такому
високому рівні. Вона мала за мету визна-
чити шляхи співробітництва урядових
органів, музейних установ та наукової
громадськості щодо повернення культур-
них цінностей кримськотатарського наро-
ду, що перебувають зараз, із тих чи інших
причин, у різних країнах світу, та музей-
ного використання предметів духовної та
матеріальної культури кримських татар, а
також підсумувати результати попередньої
роботи у цих напрямах.

У роботі конференції взяли участь пред-
ставники Міністерства культури і мистецтв
України, Державної служби контролю за
переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України, Міністерства
культури АРК, Державного комітету Укра-
їни у справах національностей та міграції,
Меджлісу кримськотатарського народу,
музеїв Бахчисарая, Києва, Львова, Хер-
сона, Чернівців, кримськотатарської гро-
мадськості, а також представники науко вої
громадськості Росії. Від Держкомнацмі-
грації України у роботі заходу взяв участь
начальник відділу міжнародних зв’язків
Р. Аблятіфов15.

У своїх виступах учасники конферен-
ції зазначили, що процес вирішення про-
блеми повернення культурних цінностей
кримсь котатарського народу на сьогод-
нішній день є незадовільним. Робота від-
повідальних державних органів та со-
ціокультурних закладів потребує більшої
активізації діяльності у цьому напрямі.
Повернення кримськотатарських цінно-
стей має як суспільно-політичне, так і ве-
лике наукове значення – для досліджень
матеріальної та духовної культури крим-
ських татар, а тому мусить розглядатися
як частина загального процесу досліджен-
ня та збереження культурної спадщини
кримсько татарського народу, інтегральної
частини культурної спадщини України.

У перший день роботи конференції учас-
ники заслухали та обговорили доповіді на
такі теми: “Державна політика України у
сфері переміщення культурних цінностей”;
“Сучасні підходи до захисту культурної
спадщини корінних народів”; “Відновлен-
ня історичної топоніміки кримських татар”;
“Кримськотатарська колекція Берлінського
музею європейської культури”; “Проблема
пошуку і повернення втрачених культур-
них цінностей кримських татар” тощо. На
конференції також виступила відома крим-
ськотатарська артистка Ельзара Баталова,
яка розповіла, що найближчим часом зби-
рається відвідати усі куточки Криму і за-
писати стародавні кримськотатарські пісні,
які знають лише люди похилого віку. Для
зарубіжних гостей співачка виконала на-
родну кримськотатарську  пісню16.
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У рамках культурної програми конфе-
ренції для учасників було заплановано
екскурсії до Ханського палацу і Музею
народної творчості кримських татар у се-
лищі Соколине Бахчисарайського району,
пішохідний маршрут на Чуфут-Кале та
огляд визначних пам’яток древнього Гез-
лева (Євпаторії).

По завершенню дводенної роботи між-
народної конференції учасниками було
ухвалено рекомендації щодо повернення
культурних цінностей кримськотатарсько-
го народу в музеї Криму.

7 квітня 2005 року в Сімферополі, у
Республіканській кримськотатарській біб-
ліотеці імені Ісмаіла Гаспринського, було
відкрито фотодокументальну виставку
“Я заприсягся за свій народ умерти”,
присвячену 120-річчю з дня народження
кримсь котатарського політичного і гро-
мадського діяча, поета Номана Челебі-
джіхана. На виставці було представлено
архівні документи і фотографії, а також
інші матеріали, що розповідали про його
суспільну і літературну діяльність. Усі
експонати виставки “Я заприсягся за свій
народ умерти” – з фондів бібліотеки іме-
ні Ісмаіла Гаспринського. Виставка роз-
почала свою роботу з національного гімну
кримських татар, автором слів якого є Но-
ман Челебіджіхан. На відкриття експозиції
було запрошено кримськотатарських пись-
менників, викладачів і студентів вузів17.

31 березня 2005 року кримськотатарсь-
кий фольклорний ансамбль “Крим” посів
друге місце на V Міжнародному фести-
валі-конкурсі танцю народів світу “Ве-
селкова Терпсіхора” в Києві. Кримський
колектив отримав срібну медаль і диплом
лауреа та фестивалю.

Ансамбль “Крим” уперше брав участь
у фестивалі-конкурсі “Веселкова Терп-
сіхора”. На розгляд журі він представив
вокально-хореографічну композицію
“Дугун” (“Свято”) у постановці народної
артистки Таджикістану Ремзіе Баккал.
У композиції було яскраво показано на-
ціональний колорит, експресію і грацію
кримсь котатарського танцю. Композиція
“Дугун” одержала високу оцінку журі
фестивалю-конкурсу, у складі якого були

 провідні хореографи міжнародного класу
на чолі з головою Національного хорео-
графічного союзу України, народним ар-
тистом України Мирославом Вантухом.

Фестиваль “Веселкова Терпсіхора”
було присвячено Міжнародному дню тан-
цю, що відзначається 29 травня. Основна
мета фестивалю – збереження фольклор-
ної спадщини, пропаганда культурних
традицій народів, що проживають в Украї-
ні, пошук найкращих шкіл, постановок,
виконавців, колективів народної хорео-
графії. Цього року у фестивалі “Веселкова
Терпсихора” взяло участь близько 60-ти
танцювальних колективів з України, Ро-
сії, Молдови, Грузії, Сербії та Чорногорії,
 Китаю18.

14 липня 2005 року Голова Меджлісу
кримськотатарського народу, народний
депутат України Мустафа Джемілєв взяв
участь у презентації книги Гульнари Бе-
кірової “Крим і кримські татари в ХIХ–
ХХ століттях” (2005 р.), що відбулася в
Кримсь котатарському державному акаде-
мічному музично-драматичному театрі в
м. Сімферополь.

Організатором презентації став Медж-
ліс кримськотатарського народу. Видання
книги і презентація відбулися за фінансо-
вої підтримки агентства нерухомості “Ма-
васан” і ТОВ “Іслям”. Інформаційними
партнерами виступили: творче об’єднання
кримськотатарських програм Державна
телерадіокомпанія “Крим”, радіостанція
“Мeйдан”, газети “Голос Криму” й “Ав-
дет”, веб-сайти “Крим і кримські татари”,
Tartarlar.ru, www.qurultay.org.

На презентації були присутні: перший
заступник Голови Меджлісу, народний де-
путат України Рефат Чубаров, ведучий за-
ходу, народний депутат України Іван Драч,
член Президії Меджлісу, глава Бахчиса-
райської райдержадміністрації Ільмі Уме-
ров, члени Меджлісу кримськотатарського
народу, представники громадських органі-
зацій і національних громад Криму, вете-
рани кримськотатарського національного
руху і члени української громади Криму,
діячі культури та мистецтва, історики, крає-
знавці Криму і міста Мелітополя, а також
гості з Запоріжжя19.
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Від імені Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Гульнару Бекірову привітав його
Голова Мустафа Джемілєв, якій подякував
авторці за величезну роботу та побажав
подальших творчих успіхів у виданні до-
сліджень з історії кримськотатарського на-
роду і його національного руху. Зі словами
подяки до автора книги “Крим і кримські
татари в ХIХ–ХХ століттях” звернулися
народний депутат України Іван Драч, який
відзначив у своєму виступі, що “кращі
українці в Криму – це кримські татари”,
ветерани кримськотатарського національ-
ного руху, голова Ліги кримськотатар-
ських жінок Сафінар Джемілєва, професо-
ри Таврійського національного універси-
тету Аділе Емірова та Віктор Ганкевич. У
перер вах між привітаннями виступали ар-
тисти кримськотатарського фольклорного
ансамблю “Кирим”.

Презентуючи роботу Гульнари Бекіро-
вої, Рефат Чубаров розповів, що це друга
книга автора, котра вийшла у Москві і при-
свячена історії кримських татар. До книги
включено різноманітні статті з історії Кри-
му та кримських татар у ХIХ–ХХ століт-
тях, серед яких – історичні дослідження,
архівні публікації, публіцистика, доповіді
та виступи на конференціях, що відбува-
лися в 1995– 2004 роках. Крім того, у пла-
нах Гульнари Бекірової  написання третьої
книги, також присвяченої кримськотатарсь-
кому народові. Майбутню книгу буде на-
писано за матеріалами очевидців, що пере-
жили депортацію; видання також містити-
ме багато архівних документів20.

Крим – це найближча до Туреччини
частина України. З огляду на спільну іс-
торичну спадщину та культурну близь-
кість, він є особливою ланкою в дружніх
відносинах обох країн. Туреччина завжди
підтримувала політику України, спрямо-
вану на відновлення прав депортованих
кримських татар і повернення їх на бать-
ківщину та надавала відповідну допомогу.
Саме про це йдеться в спільному плані дій
урядів України і Туреччини з розширення
співробітництва. Згідно з цим планом, сто-
рони забезпечуватимуть виконання угоди
про технічне і фінансове співробітництво,
що надає законодавчої бази для  постійної

допомоги кримським татарам. Обидві дер-
жави також працюють над створенням ме-
ханізму визнання університетських дипло-
мів на двосторонній основі.

Туреччина сприймає кримських татар
як вірних громадян України та спільно-
ту, що зробить свій внесок у дружбу між
двома країнами. Турецький уряд схваль-
но ставиться до зусиль, яких докладають
державні органи України та Автономної
Республіки Крим, попри обмежені мож-
ливості, задля інтеграції кримських та-
тар та інших народів, що повертаються із
 заслання.

Туреччина також, у міру можливостей,
зробила свій внесок у роботу з прискорен-
ня інтеграції. Сума допомоги, яку вона на-
дала, сягнула 4 мільйонів доларів. З метою
посилення стабільності України та регіону
Туреччина нині стала країною-донором,
що активно допомагає Криму.

Відбувається реалізація двох водних
проектів, започаткованих і здійснених ту-
рецьким урядом, унаслідок якої близько
11 тисяч кримських татар отримали мож-
ливість споживати чисту питну воду. У
стадії розробки перебувають також проек-
ти, які надалі забезпечать таку можливість
для інших татарських населених пунктів.

У співробітництві з державними орга-
нами України та керівництвом Автономної
Республіки Крим Туреччина намагається
сприяти освітнім, релігійним потребам
кримських татар. Як і щороку, у 2003–2004
навчальному році 45-ти студентам – крим-
ським татарам – було виділено стипендії.

У 2000 році, за підтримки товариства
“Відродження Криму” і Турецького агент-
ства “ТІКА”, в Бахчисараї відкрив власну
майстерню майстер-ювелір Айдер Асанов.
Він протягом короткого терміну навчив
сек ретам ремесла багатьох учнів. Майстер
відновив у повному обсязі орнаменти і
технології традиційних ювелірних виробів
кримських татар кінця XIX століття21.

25 серпня 2005 року Євпаторію відві-
дала офіційна делегація турецького міста-
побратима Сіліфке на чолі з мером Байрам
Алі Онгелем. Гості прибули, аби ближче
познайомитися з Євпаторією і перевести
співробітництво між двома містами до
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практичної площини. У складі турецької
делегації було 18 осіб, серед них – депу-
тати, лікарі, представники освіти, діячі
 культури.

Як відзначив мер Сіліфке на зустрічі з
керівництвом і громадськістю Євпаторії,
турецька сторона надає великого значен-
ня побратимським відносинам. Договір
про побратимство кримського і турецького
міст, підписаний у травні 2005 року, має
різнобічний характер, і тепер настав час
конкретизувати його основні засади.

Гостей насамперед цікавили такі гумані-
тарні галузі, як культура, охорона здоров’я,
освіта. Інше, не менш важливе питання –
інвестиції. Цим займалася група турець-
ких бізнесменів, які приїдуть у місто най-
ближчим часом.

Делегація Сіліфке відвідала Євпато-
рійський краєзнавчий музей, театр, також
Національний центр підготовки спортсме-
нів-інвалідів, кілька здравниць, промис-
лових підприємств. Крім того, делегація
турецького міста-побратима взяла участь
у ІІ Міжнародному фестивалі кримсько-
татарської й тюркської культур “Дервіза –
Гезлев капуси”. Гості із Сіліфке привезли з
собою кращий фольклорний колектив, що
виступив у рамках фестивалю22.

17 вересня 2005 року до Криму із
дводенним офіційним візитом прибули
 Міністр культури і туризму Туреччини –
Атілла Коч із дружиною, яких супрово-
джували депутати турецького парламенту
Вели Кая та Ізмаїла Білен, Надзвичайний і
Повноважний Посол Турецької Республіки
в Україні Алі Більге Джанкорель, а також
представники ділових кіл Туреччини.

У хо ді візиту в Раді Міністрів АРК від-
булася офіційна зустріч її Голови Анатолія
Матвієнка з Міністром культури і туризму
Турецької Республіки паном Атіллою Коч.
У зустрічі взяв участь Голова Меджлісу,
народний депутат України Мустафа Дже-
мілєв, а також Міністр курортів і туризму
АРК Олександр Таряник, Міністр культу-
ри і мистецтва АРК Світлана Акименко,
Почесний консул Республіки Туреччина
в Криму Сейран Османів та інші. Сторо-
ни обговорили питання двосторонніх від-
носин між Кримом і Туреччиною в сфері

 туризму, можливості залучення інвестицій
у Крим для розвитку туристичної індустрії,
надання допомоги кримським татарам у
галузі освіти і культури. А. Матвієнко роз-
повів турецьким гостям про “Концепцію
розвитку морського берега Криму” і на-
міри кримського уряду протягом 10 років
(2006–2016 рр.), згідно з цим проектом,
залучити інвестиції на 15–20 млрд дол.
США.

Міністр культури і туризму Турецької
Республіки А. Коч у своєму виступі від-
значив, що турецька сторона готова ви-
ступити партнером і розглянути можли-
вість капіталовкладень у розвиток морсь-
кого узбережжя Криму. Окрім того, він
подякував керівництву Криму за співчут-
ливе ставлення до проблем кримськота-
тарського народу. “Для нас велика честь
допомагати нашим братам, кримським та-
тарам, і можна не сумніватися в нашій за-
цікавленості”, – сказав Міністр культури і
туризму Турецької Республіки. Він також
повідомив, що турецька сторона готова
надати підтримку у справі збереження
культурної спадщини Криму і реалізації
проекту створення етнографічних сіл у
Криму – зокрема, турецького етнічного
села. За словами Міністра, у Туреччині
етнічне село називається музеєм під від-
критим небом23.

Підсумовуючи результати, сторони
ухвалили рішення про створення певної
політичної програми, що стане основою
для розвитку подальшого співробітництва
Туреччини і Криму. Міністр культури і ту-
ризму Турецької Республіки і Голова Ради
Міністрів АРК готові підписати Меморан-
дум про двостороннє співробітництво у
сфері культури і туризму.

У рамках офіційного візиту турецької
делегації відбулася також зустріч Голо-
ви Меджлісу, народного депутата України
Мустафи Джемілєва з Атіллою Коч, що
проходила в офісі Меджлісу кримськота-
тарського народу24.

У ході зустрічі Голова Меджлісу Мус-
тафа Джемілєв проінформував Міністра
про зміст Концепції розвитку морсько-
го берега Криму на 2006–2016 роки, при
цьому він зазначив, що автори концепції
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покладають великі надії на успіх, у тому
числі – на підтримку турецької сторони.
Мустафа Джемілєв розповів, що під час
обговорення Концепції розвитку морсь-
кого берега Криму з Головою РМ АРК
А. Матвієнком, він категорично виступив
проти створення на цій території так зва-
ного “Лас Вегаса”, виходячи з культурних
міркувань і релігійної приналежності жи-
телів півострова. Керівництво Меджлі-
су виступило з пропозицією створення в
Криму етнічного туризму. “Туристи, зна-
йомлячись із Кримом, мають зрозуміти,
що його особливість полягає в культурі
автохтонного  народу Криму – кримських
татар”, –  сказав М. Джемілєв.

Міністр культури і туризму Турецької
Республіки запевнив, що турецька сторона
готова надати підтримку кримським тата-
рам, зокрема – шляхом передачі досвіду в
менеджменті туристичної індустрії.

 Атілла Коч і депутати турецького пар-
ламенту зробили пам’ятний запис у книзі
почесних гостей Меджлісу кримськота-
тарського народу. На згадку про зустріч
Мустафа Джемілєв передав Міністрові
картину з краєвидом історичної столиці
Кримського ханства м. Бахчисарая.

18 вересня 2005 року Міністр куль-
тури  і туризму Турецької Республіки
Атілла Коч і Міністр курортів і туризму
АРК Олександр Таряник підписали Про-
токол, спрямований на подальше співро-
бітництво у сфері туризму між Кримом і
 Туреччиною25.

Таким чином, Туреччина та Україна є
найвпливовішими державами Причорно-
мор’я. Відносини між цими двома краї-
нами є зразком співробітництва, і велике
значення у них має Крим – частина тери-
торії України, розташована найближче до
Туреччини. Кримські татари, яких було де-
портовано 60 років тому, нині – громадяни
України, і Туреччина робить свій внесок у
справу інтеграції кримських татар в укра-
їнське суспільство. А численні приклади
допомоги з боку Туреччини свідчать про
важливість українсько-турецьких відносин
для прискорення процесу культурної адап-
тації кримських татар на своїй  історичній
батьківщині.

Отже, повернення кримськотатарсько-
го народу до Криму потребує відновлення
інфраструктури його культури. А для того,
щоб здійснити цей задум, необхідно роз-
робити науково обґрунтовану  програму. Ця
програма має стати складовою концепції
адаптації та інтеграції кримських татар в
українське суспільство. Необхідно розгля-
дати процес адаптації та інтеграції крим-
ських татар не лише в кримське співтова-
риство, а й в українське суспільство.

Торкаючись відновлення інфраструк-
тури культури кримських татар, варто під-
креслити, що сьогодні в нашому суспіль-
стві загалом немає коштів для реалізації
такої програми. Лише завдяки діалогу всіх
зацікавлених сторін (кримських татар,
представників державних органів, різно-
манітних політичних партій та громад-
ських об’єднань, представників інших ет-
нічних груп) стане можливим вироблення
конструктивної концепції.

Однією з ключових засад цієї програми
має стати підготовка національних кадрів.
При цьому слід враховувати, що не можна
переносити досвід підготовки українських
кадрів на кримськотатарські. Наприклад,
необхідно підготувати дикторів радіо і теле-
бачення. Готуючи україномовних дикторів,
проблема буде полягати в організації якіс-
ного процесу навчання. Для кримськота-
тарськомовних дикторів проблематичним
є те, що досі не завершено дискусію щодо
характеру нормативної кримськотатарської
мови, втрачено досвід сценічної кримсько-
татарської мови тощо. А це потребує до-
даткової розробки відповідних тем у науко-
вих філологічних закладах, в академічних
установах Києва і  Сімферополя.

Слід готувати бібліотечних праців-
ників, архівістів. Проте для відновлення
культурної інфраструктури це мають бути
не просто бібліотекарі, а фахівці, спро-
можні шукати кримськотатарську літера-
туру, знаходити джерела про кримських
татар у бібліотеках світу. Такі ж склад-
ні завдання постають і щодо підготовки
 спеціалістів-музикознавців, фахівців у га-
лузі  образотворчого мистецтва.

Сьогодні також необхідно подбати
про те, аби процес адаптації розвивався у
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 всеукраїнському контексті. Якщо в Криму
наявність кримських татар відчувається
просто фізично, то в Україні загалом це
ще усвідомлюється недостатньо. Варто
спрямувати все українське суспільство на
те, що в нашій великій сім’ї є кримські та-
тари. У цьому контексті політика українсь-
кого радіо і телебачення, які за 10 років від
початку масового повернення кримських
татар не створили спеціальних регуляр-
них передач про них для  всієї України, є
недосконалою. Для цього народу досі не-
має жодної передачі з Києва. Створення
подібних програм і каналів буде пришвид-
шувати і робити комфортнішим процес
адаптації та інтеграції кримських татар в
українське суспільство.

Саме через ознайомлення населення
України з історією та культурою кримсько-
татарського народу можна створити атмо-
сферу взаєморозуміння і толерантності в
суспільстві. На жаль, щодо нього в буден-
ній свідомості українського суспільства
існує дуже багато негативних стереотипів,
потрібно розвінчувати. Це може відбутися
тільки через формування правильної гро-
мадської думки завдяки ЗМІ, шляхом ство-
рення спеціальних науково-популярних
фільмів про кримськотатарську культуру
та історію, ознайомлення всього населення
України з літературою цього унікального
народу. Необхідно організувати процес пе-
рекладу літературної спадщини кримських
татар українською мовою, аби з нею могли
ознайомитися українські читачі. Для цього
слід підготувати окрему програму видання
творів авторів кримських татар.

Видавати літературну спадщину цієї
частини населення потрібно, мабуть, не

лише українською, а й кримськотатар-
ською та російською мовами, оскільки
кримські татари живуть насамперед серед
росіян, (67% населення Криму – це росія-
ни). Нормальне співіснування етносів роз-
виватиметься тоді, коли існуватиме взає-
моповага серед трьох найбільших культур
Криму.

Наболілим є також питання про те,
якими мають бути елементи програми
відновлення культурної інфраструктури
кримсь ких татар. Слід зробити все задля
того, аби цю спадщину не було втраче-
но, щоб вона була збережена й органічно
увій шла у нову інфраструктуру кримсько-
татарського народу.

Отже, докладний огляд подій та фак-
тів, пов’язаних з процесом адаптації
кримсь ких татар у незалежній Україні
(релігійний і культурологічний аспек-
ти) дозволяє зробити висновок, що від
успішного вирішення нагальних про-
блем через призму зазначених чинни-
ків, у т.ч. соціально-економічного, за-
лежать не тільки повсякденне життя та
подальший розвиток корінного народу
піво строва, але й забезпечення націо-
нальних інтересів Української держави,
зміцнення її незалежності й територіаль-
ної  цілісності.

На прикладі кримськотатарського на-
роду, його керівництва в особі представ-
ницького органу – Меджлісу, очолюва-
ного Мустафою Джемілєвим у союзі з
відповідними ісламськими структурами,
спостерігаємо, яких відчутних результа-
тів у встановленні миру і стабільності на
півострові можна досягнути, проводячи
політику ненасильства.
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12 Матеріали Духовного Управління мусульман Криму.
13 http://www.cidct.org.ua/uk/publications/Vistavka/1.html.
14 http://www.cidct.org.ua/uk/news/.
15 http://www.scnm.gov.ua/ua/.
16 Там само.
17 Матеріали Меджлісу кримськотатарського народу.
18 Там само.
19 Там само.
20 Там само.
21 http://www.zn.kiev.ua/nn/show/505/47305/ Дзеркало тижня № 30 (505).
22 Там само.
23 http://www.qurultay.org/ukr/ayrinti.asp.
24 Там само.
25 Матеріали Меджлісу кримськотатарського народу.
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ÂИВЧЕННЯ історії роз-
витку Української дер-

жави у сучасній вітчизняній
історіографії в контексті її міжнародних
відносин того часу, зокрема стосунків з
Османською державою, має важливе зна-
чення. Дослідження тюркських джерел до-
зволяє об’єктивно оцінити відносини між
названими державами, зокрема союз між
Україною та Кримським ханством під час
гетьманування Богдана Хмельницького,
який сприяв посиленню боротьби україн-
ського народу за створення незалежної
держави1.

Українське козацтво, що зародилося в
другій половині XVI ст., складало значну
частину населення України та являло со-
бою певну політичну силу. Територію кра-
їни намагалися контролювати сусідні дер-
жави: Московське царство, Річ Посполита
й Османська імперія. Україна як країна
стратегічного значення час від часу змі-
нювала володаря і входила до складу тієї
держави, яка була сильнішою.

Добровільне прийняття Кримським
ханством османського протекторату у
1475 р.2 під час правління султана Мегмеда
II Фатіга3 можна вважати початком нового
періоду кримсько-українських відносин.
У цей час спостерігається зростання авто-
ритету Високої Порти на північному При-
чорномор’ї, що згодом сприяло зміцненню
козацтва та захисту українських земель від
нападу противників4.

Із здобуттям портового міста Кафи
османський протекторат було визнано і
воєводствами Молдови та Волощини; він
поширювався також на південну терито-
рію України.

Перший видатний гетьман Дмитро
Вишневецький5, зґуртувавши козаків на
острові Хортиця, утворив Запорозьку
Січ.

У  д р у г і й  п о л о в и н і
 XVI ст. у боротьбі за поль-
ський трон переміг король

Трансильванії Стефан Баторій, котрий
створив козацьке реєстрове військо, щоб
воювати з Московією6. Воно ж здійснюва-
ло походи проти татар і шведів7.

Зауважимо, що католицька церква особ-
ливо намагалася наблизити до себе україн-
ців, щоб використати їхню силу проти
московської експансії. Царський уряд теж
мав намір захопити українські землі, тому
намагався стримувати наступ поляків. Піс-
ля підписання Люблінської унії в 1596 р.
Річ Посполита фактично стала централі-
зованою державою, у яку входили Велике
князівство Литовське і Польща. Це приз-
вело до загострення політичних стосунків
з Московщиною, яке час від часу вилива-
лося у збройні сутички, що велися з пере-
мінним успіхом8.

Наприкінці вказаного століття спо-
стерігається посилений наступ польської
магнетерії з метою заволодіння українсь-
кими землями. Козаки чинили посилений
опір (1590–1596)9. Саме у цей час, тобто
з кінця XVI ст., простежується намаган-
ня татар наблизити до себе запорозьких
козаків з огляду на те, що геополітичне
розташування їхньої країни мало важливе
значення для зміцнення позицій Кримсь-
кого ханства у регіоні північного Причор-
номор’я.

Спроба встановлення козацько-татарсь-
кого союзу увінчалася успіхом у  1624 р.10

Ця військова конвенція, що тривала до
1629 р., мала на меті, насамперед, здій-
снення спільних військових дій проти
Московської держави11.

Проблема пошуку військово-політич-
ного союзу України в XVIІ ст. для поси-
лення боротьби за визволення включала
також зов нішньополітичний чинник. Тому
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 Військо Запорозьке намагалося  встановити
союз із Кримським ханством і Високою
Портою12. Османський уряд ще під час хо-
тинської військової кампанії у 1621 р. ви-
ступив із пропозицією домовитися із запо-
розькими козаками про спільну боротьбу
проти Речі Посполитої та створення уділь-
ної Української держави13. Так і трапило-
ся: у 1630–1640 роках козаки разом із тата-
рами воювали проти поляків і здійснювали
походи на московські землі14.

Про козацьке повстання 1648 року в
турецьких джерелах сказано, що обраний
за рішенням козацької Ради гетьманом
Богдан Хмельницький почав об’єднання
та зґуртування козаків, які до того часу
були розрізнені15. У цей період велика час-
тина українських земель була під владою
Польської держави (магнатів та шлях-
тичів). Польський католицизм посилено
наступав на українських селян. Цей про-
цес набрав широкого розмаху, але не дав
бажаних результатів. Далекоглядний по-
літик Б. Хмельницький підняв націю16 на
боротьбу за визволення своїх земель17.

У зв’язку з тим, що польський король
Ян Казимир II18 продовжував агресивну
політику щодо України, Б. Хмельницький
першим звернувся за військовою допомо-
гою до московського царя Олексія Михай-
ловича19. Цар відправив до гетьмана сво-
го представника з відмовою про надання
будь-якої допомоги, мотивуючи її тим, що
незалежність запорозьких козаків та їхня
активність викликала його занепокоєн ня.
Він також не хотів посилення південно-
го сусіда – України. Б. Хмельницький,
не отримавши підтримки від царя, од-
ночасно мав не дуже добрі взаємини з
кримськими володарями. Після приходу
на османський трон Мегмеда IV20, котрий
замінив султана Ібрагіма21, його уряд по-
чав проводити інтенсивну політику щодо
Кримського ханства; посилилася також
і північна політика Високої Порти. Це
сприяло пожвавленню дипломатичних
відносин між гетьманськими та ханським
урядами22, що привело до укладення до-
говору.

Для з’ясування закономірності укла-
дання договору 1648 р. між Україною та
Кримським ханством як одного з про-
блемних питань даного періоду зверне-
мося до літопису “Історія хана Іслама

Гірая III” Гаджі Мегмеда Сена’ї (далі
 Сена’ї)*23.

У названому літописі описуються при-
чини національно-визвольної революції
українців під проводом гетьмана Б. Хмель-
ницького, налагодження дипломатичних
взаємозв’язків України з Кримом середи-
ни XVII ст.24 Нижче подаємо повний текст
параграфа про козацьке посольство до Баг-
чесараю в українському перекладі із вказа-
ного літопису.

Прибуття гетьмана25 [Б]** Хмельниць-
кого до володаря держави [Іслама
 Гірая III] і доброзичливе ставлення до
його прохання про допомогу

“Першого дня місяця зілкаде, року 1057
(тисяча п’ятдесят сьомого)26 на початку ві-
зирату Сефер Ґазі Аги всі конфліктуючі
сторони між собою помирилися і потисну-
ли один одному руки. Вишикувались воїни
з командирами, ніби з’явився місяць пере-
моги та сонце держави. Завдяки такому
вдалому розвитку подій, які освітлювали
світ від гніву та ненависті, піднесення опа-
нувало людьми. Відтепер найголовнішим
завданням усіх було здійснення походів та
священних війн проти ворогів релігії, тому
повісили шаблі боротьби та портупеї, по-
кладаючись на прихильність володаря
часу [Іслама Гірая III].

Хороброго Тугай Бея, сміливця, гідного
захищати кордони держави, було призна-
чено командиром фортеці Фераг-Керман27.
У цей час польські “...шляхтичі та магнати,
котрі вважали себе вельмишановними осо-
бами, розпалили ворожнечу з  козаками, що

* Гаджі Мегмед Сена’ї з Криму. Історія
хана Іслам Гірая III (тюрк. Haci Mehmed Senai.
Üçüncü İslam Giray Han Tarihi). Літописи (тюрк.
Vekayiname) як жанр були традиційними тво-
рами, написаними османською мовою, і стали
невід’ємним атрибутом урядової діяльності
Османської держави (Devellioğlu F. Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Lûgat. – Ankara. 1993. –
S. 1134). Автор доповнював названий літопис
також цитатами з Кур’ану та іншими арабськи-
ми вставками, а також віршами перською та
тюркською мовами. Переклад названого твору
українською мовою з ретельним коментарем
див.: Туранли Ф. Ґ. Літописні твори М. Сена’ї
та Г. Султана як історичні джерела. – К., 2000.

** У дужках вказуються додатки авторів.
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розташувались на берегах Дніпра28. Біль-
ше того, з метою знищення козаків від-
рядили військо. Коли йшла підготовка до
вій ни з козаками [Запорозькими], коман-
диром [гетьманом] Дніпровських козаків
був [Б.] Хмельницький29, котрий прихиль-
но ставився до релігії Ісламу та мав бажан-
ня прийняти її. Нехай збудеться цей намір
його за допомогою Всевишнього Аллага!
Згаданий [Б.] Хмельницький, будучи смі-
ливим та безстрашним богатирем, викинув
із серця давню свою ворожість до релігії
[Ісламу], прибув до хана [Іслам  Гірая III].
Потім попросив допомогу для війни проти
поляків30. Його посли в Багчесараї заявили
про свою лояльність31. Також повідоми-
ли про свою неспроможність [протисто-
яти противникові] та скаржилися на гніт.
Отже, хто шукає захисту та допомоги у
щасливого Порога ченгизідів, незважаю-
чи на провини і непокору в минулому,
всі вони прощаються. Враховуючи важке
становище гетьмана [Б.] Хмельницького,
було вирішено надати йому всебічну під-
тримку32. Він [Іслам Гірай III] проголо-
сив: “Ми не можемо не захистити тих, хто
прихиляється до Високого Порогу нашого
каганату, складає нам знаки покори. Якщо
навіть вони були християнами, не повин-
ні терпіти від своїх гнобителів”. Тому
звелів він негайно послати на допомогу
[Б. Хмельницькому] татарських воїнів та
славетних командирів33. Все прикордонне
військо Фераг-Керману було передано в
підпорядкування Тугай Бею, призначено-
му головнокомандуючим цього війська34.
Відразу за цим його величність Іслам Гі-
рай III, трон якого нагадує трон Соломона,
подібний до Олександра [Македонського],
почав готуватися до походу35. Тої щасли-
вої пори навесні36 запланували розпочати
військову кампанію проти ворога. Тому,
озброївшись шаблями, вирушили на свя-
щенну війну”.

Отримав чи ні кримський володар
дозвіл від Осіяної Порти?

В одному з листів Іслам Гірая III до сул-
тана про даний договір, що є документаль-
ним підтвердженням українсько-кримського
союзу, хан повідомляє: “козацький гетьман
[Б. Хмельницький] схилив голову і визнав
вашу [султана] вельможність, він готовий
служити вам і виконувати ваші накази”37.

Отже, даний документ засвідчує, що вка-
заний союз не призвів до відмови кримсь-
кого хана підпорядковуватися османському
урядові. Таким чином, ствердження Ново-
сельського про те, що укладання нового
союзу між Кримом і Україною означало
вихід Криму з русла турецької політики
можна вважати необ’єктивним38.

Також у документі згадується прохання
хана до султана дозволити йому здійснити
військовий похід. На нашу думку, питання
про те, отримав чи ні кримський володар
дозвіл від Високої Порти на здійснення
спільного військового походу39, котре до-
тепер було спірним, розв’язується на під-
ставі історичних матеріалів. В іншому до-
кументі засвідчується: “Однако великий
хан в своих письмах, полученных на днях,
ясно заявил, что все это случилось по рас-
поряжению приказа великого сюзерена
[турецького султана]...”40.

Таким чином, можемо припустити, що
час правління Іслам Гірая III є важливим
періодом з точки зору політичних інте-
ресів османського уряду на півночі Чорно-
го моря.

Проаналізувавши різні джерела для
об’єктивного висвітлення подій, зокрема
конвенцію між Україною та Кримом у вже
згаданий нами період, констатуємо наяв-
ність документальних фактів, котрі дають
змогу переконливо відповісти на зазначене
вище запитання щодо даної проблеми.

Сена’ї також підкреслював, що гетьман
Б. Хмельницький, будучи за своєю приро-
дою та характером ближчим до ісламської
релігії, прибув із посольством до Іслама
Гірая III, просив помилування за старі грі-
хи та прохав надати йому допомогу.

Підсумовуючи сказане, можна зроби-
ти висновок, що факт укладення україн-
сько-кримського союзу підтверджується
документами. Слід зауважити, що цей до-
говір був важливою політичною подією
насамперед для успішного ведення націо-
нально-визвольної боротьби під проводом
Б. Хмельницького. Він також був вигідним
для кримської сторони для розв’язання
економічних та політичних проблем.

Таким чином, можемо вважати, що одне
з питань дослідження історії дипломатич-
ної діяльності гетьмана  Богдана Хмель-
ницького, наслідком якого було встанов-
лення українсько-кримського    військово-
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політичного союзу середини XVII ст.,
доведено нами до свого об’єктивного ви-
рішення.

Кримський хан, з іншого боку, остері-
гався надмірного зміцнення північного
сусіда, чим і було зумовлене підписання
пізніше ханом мирної угоди з польським
королем, яка, на нашу думку, порушувала
інтереси запорозьких козаків. Але за рі-
шенням Переяславської ради у 1654 році
козацтво перейшло під владу московсько-
го царя. Тоді як перед тим, напередодні
спільного з ханом походу у 1653 р., козаки
надсилали своїх представників до султана
з проханням прийняти їх під свою владу,
і отримали від турецького володаря спе-
ціальний прапор на знак його згоди. Слід
підкреслити, що правління Іслам Гірая ІІІ
сприяло проведенню Високою Портою
активної північної політики. Це мало важ-
ливе значення, певною мірою стало пере-
думовою міжнародних подій у Південно-
Східній Європі після Переяславської ради
1654 р.41

Причиною зміни зовнішньополітичної
орієнтації гетьманського уряду, з одного
боку, було згадане перемир’я, яке не влаш-
товувало Україну. З іншого – постійні на-
пади донських козаків на узбережжя Чор-
ного моря, які перешкоджали ханові нада-

1 Дашкевич Я. Протурецька орієнтація ст. в Україні та міжнародні відносини // Україна–Ту-
реччина: минуле, сучасне та майбутнє (Збірник наукових праць. –Упорядник: Туранли Ф.Ґ.). – К.,
2004. – С. 60–69; Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною // Українсь-
кий археографічний щорічник (УАЩ). – К., 1993. – Вип. 2. – С. 177; Про стосунки України з
Кримським ханатом і Високою Портою докладно див.: Туранли Ф.Ґ. Українсько-кримський союз
1648 р. за даними літопису Сена’ї // Галичина. – Івано-Франківськ, 1998. – № 1 (2). – С. 36–41;
Туранли Ф.Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена’ї //
Східні мови та літератури (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка). – К., 2000. – С. 71–75.

2 З 1475 р. Менглі Гірай І (роки правління: 1469–1475, вдруге – 1478–1515) визнав османський
протекторат (Ortekin H. Kırım Hanlarının şeceresi. – İstanbul, 1938. – S. 11.

3 Саме в цей час турецька армія і флот Мегмед II Фатіга (завойовника) (роки правління: 1444–
1446; вдруге – 1451–1481) завоювали Кафу і всі генуезькі володіння у Криму, а також греко-готське
Мангупське князівство. Від цього часу Висока Порта мала протекторат над Кримським ханством
до 10 (21) липня 1774 р. – дня підписання Кучук-Кайнарджийського миру, укладеного між Туреч-
чиною та Росією після війни, яка розпочалася у 1768 р. (Тунманн. Крымское ханство. –Симферо-
поль, 1991. – С. 14, 71–72; Sertoğlu M. Osmanlı Tarih Lûgatî. – İstanbul, 1986. – S. 249–250.

4 Грушевський M. Ілюстрована історія України. – K., 1990. – C .201–215.
5 Роки правління: 1550–1563.
6 Тиктор І. Історія Українського Війська. – Львів, 1936. – Т. І. – С. 174–176; Сергійчук В.І.

Іменем Війська Запорізького. – К., 1991. – С. 44–45.

вати ефективну допомогу гетьманові. А
щодо московсько-українського “союзу”, як
зазначає історик Ю. Мицик у своєму дже-
релознавчому дослідженні цієї проблеми,
“Договору 1654 р. не існувало у звичайно-
му для дипломатичної практики вигляді”42.
На думку дослідників, не зберігся остаточ-
ний текст “договору”, підписаного обома,
на той час незалежними державами.

З приводу порушеної проблеми у цій
статті дослідниця Л. Пріцак, пропонуючи
розгляд цієї проблеми, підкреслює: 8 січ-
ня 1654 р. не був підписаний Переяслав-
ський договір, а була ціла низка докумен-
тів, які складалися відповідно до таких
подій, як:

1. Царське посольство, очолюване
кн. Рєпніним до Польщі у липні-серпні
1653 р.;

2. Земський собор 1653 р.;
3. Переяславська рада 8 січня 1654 р. і

промова Б. Хмельницького;
4. Юридично оформлений договір

27 березня 1657 р. в Чигирині та Москві43.
Історичні події, що відбувались у зазна-

ченому регіоні XVII ст., потребують також
надання їм більш конкретної політично-
правової оцінки для визначення статусу
країн, котрі брали участь у підписанні угод
та встановленні союзів44.
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7 Там само. – С. 47.
8 Костомаров Н. Собр. соч. – СПб., 1904. – Т. ІХ–ХІ. – С. 25.
9 Грушевський М. Назв. праця. С. 206–215; Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991. –

Т. І. – С. 188–195.
10 Брехуненко В. Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624–1629 рр. //

Україна та Росія: проблеми політичних соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 68–69.
11 Там само.
12 Степанков В. Переяслав 1654 року: витоки, сутність, наслідки // Україна та Росія: проблеми

політичних соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 87–88.
13 Там само.
14 Там само.
15 Fındıklılı Mehrned Ağa. Silahdar Tarihi. – İstanbul, 1928. – S. 59.
16 Важливо підкреслити, що вживання тюркськими істориками та літописцями термінів “ко-

зацька нація” і “Русь” не є випадковими. У своїх творах вони ототожнюють ці поняття з українсь-
кою нацією й Україною. До речі, вживання цих термінів не було поодиноким випадком, а розпо-
всюдженим явищем у тогочасній османській історіографії (Fındıklılı Mehmed Ağa. – Оp. сit. – Cilt,
I. – S. 59; Islam Ansiklopedisi (I.A.) Ruslar (Руси). – İstanbul. – 1964. – IX. – S. 787–791; Пріцак О.
Назв. праця. – УАЩ. – Вип. 2. – С. 182.

17 Fehri Çetin Derin. Abdürrehman Abdi Paşa Vekayinamesi. – İstanbul, 1993. – S. 43–45; İsmail Hakkı
Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. – Ankara, 1954. – ІІІ/2. – S. 112; Fındıklılı М.-А. – Оp. сit. – І. – S. 59.

18 Роки правління: 1648–1668.
19 Роки правління: 1645–1676.
20 Роки правління: 1648–1687.
21 Роки правління: 1640–1648.
22 Naima Tarihi. – İstanbul, 1863. –T. IV. – S. 279–280.
23 Туранли Ф.Ґ. Українсько-Кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за

тюркськими історичними джерелами) // Дис. канд. іст. наук. – К., 1997. – С. 42–110 (український
переклад літопису Сена’ї).

24 Там само. – С. 59–60; там само, Додатки Е 1, Е 2; Мицик Ю.А. Нові дані до історії українсь-
ко-кримських дипломатичних зносин у середині XVII ст. // Пам’ять століть. – К., 1995. – №5. – С.
19–26; Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українсь-
кого народу середини XVII століття. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 79–103.

25 Тюрк. Hatman у тюркських джерелах означає титул польських командирів, а також вождів
українських козаків. Вважається, що воно походить від назви Тaman, Tarkan, котра записана у
давньотюркських оргунських пам’ятках як титул глави делегації, котра прибула з півночі. Із цих
двох слів утворився титул Ataman: до тюркського слова ata “батько” додано man – “я”. Пізніше
цей титул перейшов у слов’янські мови, де означав “вождь, командир” (Donuk А.-К. Eski Türk
Devletlerinde idarî-askerî, Unvan ve Terimler. – İstanbul, 1988. – S. 37; Pakalın M.Z. Osmanlı Tarih
Deyimleri ve Terimleri sözlüğü. – İstanbul, 1993. – Т.ІІІ. – S. 318–319.

26 Тобто, 28 листопада 1647 p. Цю дату також можна вважати датою повторного призначення
Сефера Газі Аги на посаду ханського візира.

27 Прикордонна фортеця неподалік від замку Перекоп (тюрк. Оr, Or-Kapı – “Брама Перекопу”)
на перешийку у північній частині Кримського півострова, що з’єднує півострів із сушею; закла-
дена Менглі Гіраєм (див. прим. 2) у другій половині XV ст. Фераг Керман (тюрк. Ferah-Kerman)
у перекладі означає “Замок Радощів” (Devellioğlu F. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat . – An-
kara, 1993. – S. 1134;

28 Тюрк. Özi, Özü – османо-тюркська назва р. Дніпра “Özi nehri” в перекладі означає “глибока,
тиха і довга ріка”. Слово nehr означає “ріка” (Sami Ş. Kamûs-î Türkî. – İstanbul, 1989. – S. 201.
Очевидно, українські козаки в османських історичних джерелах названі “дніпровськими козака-
ми” (“Özi kozakları”) тому, що вони в основному розташовувалися на узбережжі Дніпра.

29 Тюрк. Melniski.
30 Один із учасників подій середини XVII ст. український літописець Самовидець зазначав:

“Початок й причина войни Хмельницкого ест єдино от ляхов на православіе гоненіе й козакам
отягощеніе”. Далі він продовжував, що “...подста-ростій чигринского отнял хутор c пасікою й
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млином на урочищи Суботові, полтори милі от Чигирина, й за той хутор посвар стал c подста-
ростим Хмельницькому”. (Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 45, 47). Також див.: Грушевський
М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VIII. – Ч. II. – С. 79; Голобуцкий В. Дипломатическая
история освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. – К., 1962. – С. 3; М. Грушев-
ський, розкриваючи причини козацьких повстань у праці “Історія України-Руси”, цитує “Літопис
Самовидця”: “Поспільство хоч у всім жило багато [обфит] – в збіжжі, худобі, пасіках, але були
над ними вимисли великі, від старостів намісників та жидів, чого Україна не звикла терпіти...”
(Там само. – T. VIII. – Ч. II. – С. 80, 160, 165. Також див. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. –
Львів, 1990. – С. 62; Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993. – С. 76, 77;
Шерер Ж. Б. Літопис Малоросії. – К., 1994. – С. 87. Вважаємо за потрібне навести уривки з до-
кументів Б. Хмельницького, без яких панорама подій вказаного періоду була б необ’єктивною.
Наводимо уривки з листа, датованого 12 червня 1648 p., від гетьмана Б. Хмельницького до коро-
ля Владислава IV: “...Сам Господь Бог свідком, що ми, бувши у вірному підданстві і послуху в
к. м., м-ті, ніякої сваволі не починали і ні на що погане не заслуговуємо”. Крип’якевич І., Бутич
І. Документи Богдана Хмельницького (1648–54). – К. 1961. – С. 55. – №4. Також див:. Універсали
Богдана Хмельницького 1648–1657. Упорядники: І. Крип’якевич, І. Бутич. – К., 1998. – С. 73–76.
Проаналізувавши згадані джерела, доходимо висновку, що до повстання українців проти Польщі
призвели суттєві причини, політичні та інші, які знаходимо й у творі Сена’ї.

31 3азначимо, що Сена’ї у своїй хроніці пише про приїзд Б. Хмельницького з посольством
до Багчесараю для переговорів з Іслам Гіраєм III і називає дату цієї важливої події. Також див.:
Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорізького. – К.,1991. – С. 146.

32 3і свого боку, хан також мав до короля претензії з приводу несплати данини (Граб’янка Г.
Літопис. – К., 1992. – С. 39). Досліджуючи питання дипломатичних стосунків України з Кримом
середини XVII ст., також вважаємо за потрібне навести факти з “Літопису Величка”: “...хан [Іс-
лам Гірай ІІІ] запропонував Хмельницькому виконати обіцяну присягу... Хмельницький звелів
тоді дати йому ханську шаблю, яку йому принесли торік. Тоді він, вийнявши її з піхв, поцілував
оголене залізо перед ханським лицем...”. “Хан і кримські старшини дуже зраділи і дали Хмель-
ницькому руки на те, що завжди (завше) будуть готові допомогти йому проти поляків, але доки
не скінчиться війна (Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. І. – С. 55–56). Також див: Pritsak O. Das
erste Türkisch-Ukrainische Bündnis (1648) // Oriens, 1953. – № 6. – S. 266–298; В одному з джерел
османської історіографії підкреслюється, що “хан урочисто і з повагою прийняв козацьких по-
слів. Він погодився допомогти у війнах проти Польщі, а Б.Хмельницькому надав звання “гетьма-
на” (Krımî Al-Hac Abdal-Kafar. Umdetü’t Tevarih. – İstanbul, 1924. – S. 124.

33 Грушевський, відмежовуючись від сумнівів щодо позитивного результату кримсько-україн-
ського союзу, підкреслює прихильне ставлення кримського володаря до козаків, бо він “послів
ударовав кафтанами, відправляючи, дав по коневи, а кримським людям і чорним [простим] тата-
рам звелів годувати коней і готуватися на королівську землю, і до Перекопу до князя ширінського
Тугая написав готовитися на війну” (Грушевський М. Назв. праця. – Т. VIII. – Ч. II. – С. 165, 169,
170). Про цей союз також див.: Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991. – Т. II. – С.12.

34 Сучасний польський історик Качмарчик підкреслює налагодження запорозьким гетьманом
контактів із кримським ханом і, зокрема, наголошує на особистій участі Б. Хмельницького в без-
посередніх розмовах з Іслам Гіраєм III в Багчесараї в лютому 1648 р. і, як результат, називає зго-
ду хана надати допомогу. Він також зазначав: “Іслам Гірай III вирішив скористатися з такої наго-
ди і поспішав вислати на допомогу тому Хмельницькому кількох емірів [командирів] татарів, які
влаштували полювання на ворога, а Тугай Бея комендантом прикордонного замку Фераг-Керман
призначив і назвав вождем та верховодою над усім військом” (Kaczmarczyk J. Bohdan Chmelnіc-
ki. – Wrocław, 1988. – S. 46); Також див.: Стороженко І.С. Тугай-бей побратим Богдана. Додаток
О. Акчокракли. Татарська поема Джан-Мухамеда // Козацтво. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 3–184.

35 Йдеться про підготовку до спільного походу з особистою участю Іслам Гірая III.
36 Навесні 1648 p.
37 TSMA (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, укр. Архів музею палацу Топкапи – в Стамбулі);

E  (Evrak, укр. аркуш), 3005/2.
38 Новосельський А. Борьба московского государства c татарами в первой половине XVII в. –

М., Л., 1948. – С. 396.
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39 Див.: Федорук Я.О. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування
його політичної програми (1648 – серпень 1649). – Львів, 1993. – С. 19.

40Документы об освободительной борьбе украинского народа (1648–1654 гг.). “Лист польсь-
кого канцлера Ю. Осолинського французькому прем’єр-міністру кардиналу Мазарину з прохан-
ням про надання Польщі допомоги у війні проти повсталого українського народу” від 30 червня
1648 р. – К., 1965. – С. 57–60.

41Про це докладно див.: Фаизов С.Ф. Письма ханов Ислам-Гирея ІІІ и Мухаммед-Гирея IV к
царю Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Кримскотатарская дипломати-
ка в политическом контексте постпереяславского времени. – М., 2003.

42Мицик Ю. Джерелознавчі студії з історії Переяславської ради 1654 р. // Україна та Росія:
проб леми політичних соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 523–565.

43 Пріцак Л.Д. Так званий Переяславський договір 1654 р. і його проблеми // Східний світ. – К.,
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ІСТОРИЧНО склалося так, що сходо-
знавство як певний науковий напрям

з’явилося в Україні лише після набуття
нею статусу незалежної держави у  1918 р.,
поштовхом для того стало створення На-
ціональної академії наук і приїзд до Ки-
єва орієнталіста такого масштабу, як
А.Ю. Кримський, що сприяло розвитку
спеціалізованих установ, які у середині
20-х – поч. 30-х рр. складали досить роз-
галужену мережу.

По-перше, це була академічна кафедра
А.Ю. Кримського з її комісіями. По-друге,
протягом 1926–1930 рр. за підтримки дер-
жави існувала потужна і багатогалузева
громадська організація – Всеукраїнсь ка
наукова асоціація сходознавства  (ВУНАС)
із центром у Харкові та філіями в Києві
й Одесі. По-третє, у 1930–1934 рр. функ-
ціонували державний Український нау-
ково-дослідний інститут сходознавства
 (УНДІС) і Вечірній технікум східних мов.
Їхня діяльність отримала підтримку науко-
вої громадськості та водночас спиралася на
зацікавленість із боку держави; за корот-
кий час існування сходознавство в Україні
досягло визначних успіхів: сформувалася
плеяда фахівців, видавався журнал “Схід-
ний світ”, відбулися два сходознавчих з’їз-
ди, які не тільки показали значний твор-
чий потенціал українських учених, але й
набули, як це відзначалося сучасниками,
значення всесоюзних.

Однак в умовах політичного та ідеоло-
гічного тиску тоталітарної держави про-
тягом 1933–1934 рр. усі сходознавчі уста-
нови – академічні, громадські, державні –
були знищені, багато провідних учених
було репресовано, а більшість тих, кому
пощастило уникнути репресій у 1933 році,
була знищена у 1936–1938 рр. Сам Кримсь-
кий, переживши роки знущань, а після
них короткий фавор, на початку війни був
ув’язнений і невдовзі загинув, а його ім’я
майже на 20 років було викреслене з ра-
дянської науки.

У перші повоєнні роки науки про Схід в
Україні не розвивалися, позаяк не  вважалися

актуальними. Зосталося зовсім небагато
вчених, для яких Схід був справою їхнього
життя, однак вони не мали можливості за-
стосувати свої знання. Серед них А.П. Ко-
валівський, Т.Г. Кезма і В.М. Бейліс.

Андрій Петрович Ковалівський, який
свого часу багато сил віддав розбудові
ВУНАС, піклувався про поширення схід-
них мов і створення словників, був зму-
шений у 1934 р. покинути Україну й ви-
вчав арабські рукописи під керівництвом
Г.Ю. Крачковського у Ленінграді, але у
1938 р. був репресований. Звільнений з та-
борів завдяки клопотанням Крачковського
вчений повернувся до активної наукової
діяльності. З 1948 р. працював у Харківсь-
кому університеті, захистив докторську
дисертацію, отримав звання професора,
а з 1953 р. очолював кафедру нової і но-
вітньої історії. Його переклад, коментар і
аналіз творів Ібн-Фадлана – цінного дже-
рела для вивчення середньовічної історії
народів Східної Європи – поставили ім’я
Ковалівського поряд з видатними арабіс-
тами світу1.

Тауфік Гаврилович Кезма – старий со-
ратник А.Ю. Кримського – не залишав
викладання арабської мови у Київському
університеті, однак, не маючи підтримки
з боку адміністрації, змушений був задо-
вольнятися кількома необов’язковими го-
динами й працював з невеликою групою
студентів (5–6 осіб) у коридорі, оскільки
аудиторія для тих занять не передбачалася,
а незабаром і взагалі був звільнений. Крім
викладання, Кезма займався переклада-
ми з арабської, зокрема перекладав твори
М. Нуайме2.

З науковців молодшого покоління ціл-
ковито присвятив себе орієнталістиці
учень Т.Г. Кезми В.М. Бейліс.

Вольф Менделевич Бейліс (1923–2000),
відомий український арабіст, народився
у м. Василькові Київської області. Здо-
був освіту в Київському університеті,
однак Друга світова війна перервала на-
вчання. Юнак брав участь у воєнних діях,
мав нагороди, після війни повернувся до

Е.Г. Циганкова

ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ
(сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки)
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 навчання, ретельно студіював арабську
мову і в 1950 р. закінчив історичний фа-
культет університету. За розподілом поїхав
до Чорнобиля, де працював директором
середньої школи, але не залишав наукової
праці – досліджував східні джерела до іс-
торії Східної Європи. В найскладніших
умовах, не маючи доступу до архівів і
книгарень, він за підтримки Ковалівського
захистив кандидатську і докторську дисер-
тації, в яких розглядав твори ал-Мас’уді та
показав їхнє значення для вивчення історії
Східної Європи, Аррана і Ширвана.3

В інших працях Бейліс приділяв знач-
ну увагу історії України. Йому належать
фундаментальні дослідження з проблем
історії, джерелознавства й текстології пи-
семних пам’яток Близького та Середньо-
го Сходу. Більше відомий у СРСР, аніж в
Україні, вчений багато років працював у
Луганському педагогічному інституті.

Все це було в майбутньому, а на почат-
ку 50-х рр. Бейліс був нікому не відомим
молодим фахівцем, який захоплювався
орієнталістикою. Представники молодшої
генерації сходознавців – Ю.М. Кочубей,
І.Ф. Черніков, Н.С. Рашба – прийшли в
нау ку пізніше.

Ніхто з названих науковців не мав жод-
них повноважень або реальних можливо-
стей для відродження сходознавства, однак
справа ця не лишала їх байдужими, і вони
намагалися зрушити її з місця. А.П. Кова-
лівський готував до друку “Антологію лі-
тератур Сходу”, для якої написав, мабуть,
перший в Україні ґрунтовний нарис “Ви-
вчення Сходу в Харківському університеті
та Харкові у XVIII–XX віках”, де поста-
вив питання про необхідність досліджен-
ня проблем української орієнталістики.
Крім того, він, пам’ятаючи розквіт науки
у  ВУНАС, не залишав надії відродити схо-
дознавчий центр у республіці.

Ще 1949 р. Бейліс розпочав знайомити-
ся з орієнтальними книжковими фондами
академічної бібліотеки, значну частину
яких становила колекція Кримського, маю-
чи на меті створити бодай кабінет або від-
діл східної літератури при бібліотеці. Од-
нак учений був змушений з гіркотою кон-
статувати, що “викладання східних мов в
Києві не ведеться і спеціалістів-сходознав-
ців, скільки мені відомо, немає. Мій учи-
тель Тауфік Гаврилович Кезма змушений

був ще в 1952 році залишити викладання
арабської мови; але він в Університеті вів
лише гурток, і ніхто з його учнів спеціаль-
но арабськими питаннями цікавитися не
може: їм не вистачає знань”.4

У наступні роки Бейліс опрацьовував
ту частину колекції, що зберігалася в Ін-
ституті мовознавства, й докладав багато
зусиль, аби відновити її в цілісному вигля-
ді, у цьому його підтримували професори
А.О. Білецький та І.К. Білодід5. “Вертаюсь
знов до питання про відновлення бібліо-
теки А.Ю. Кримського, – писав Бейліс до
Ковалівського. – Я не знаю, чи приведе це
до бажаних наслідків, але думаю, що було
б непогано групі вчених порушити це пи-
тання перед президією АН УРСР і одно-
часно використати пресу. Готується ж зараз
видання “Вибраних творів” [Кримського],
але туди мабуть увійдуть оповідання і вір-
ші. А сама ідея створення Кабінету сходо-
знавства викликала загальну підтримку:
почнуться утруднення, коли повстане пи-
тання про приміщення і штата”.6 Однак
минав час, а справа не рухалася з місця.

У 1960 р. Бейліса запросили для транс-
крибування та перекладу назв книжок, на-
писаних східними мовами. З тієї нагоди
він мав можливість досконало вивчити
фонди й дійшов висновку про реальність
створення в складі бібліотеки відділу, або
кабінету Сходу.7

Бейліс розробив доповідну записку
“Про створення Кабінету сходознавства в
системі АН УРСР” на ім’я директора Інсти-
туту археографії С.М. Бібікова, який на той
час відповідав за розвиток орієнталістики.
Ідею підтримали П. Тичина і М. Рильсь-
кий. Зрештою, в лютому 1961 р. Прези-
дія АН ухвалила рішення про заснування
Кабінету Сходу при Державній публічній
бібліотеці АН УРСР і навіть виділила від-
повідну штатну одиницю. Тим часом біб-
ліотека зібрала воєдино рештки колекції
Кримського, що перебували у Звенигород-
ці. За свідченням Бейліса, тут налічувало-
ся близько 500 книжок, головно, видання
персь ких авторів, а також дещо з арабіс-
тики.8 Однак справа з організації кабінету
знову загальмувалася, а в 1963 р. і зовсім
зупинилася. Бібіков у приватній розмові
визнав, що справа розвитку сходознавства
не знаходить належної підтримки, натяка-
ючи на високих партійних  посадовців.



Східний світ №4 200562

Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки)

Час минав, і відсутність важливої ланки
в українській науці ставала дедалі відчут-
нішою. Ще у 1947 р. В.М. Зуммер, який
перебував у засланні у Ташкенті і там про-
довжував працювати над створенням фун-
даментальної “Історії мистецтва мусуль-
манського Сходу”, відшукував і вивчав
місцеві пам’ятки, не забував про Україну.
Він писав до М.І. Вязьмітіної: “Я верю в
связи Украины с восточными соседями,
верю, что украинское сходознавство не
потемкинская деревня, что оно обеспечи-
вает – плодотворный подход к материалу
украинского искусства”9... Це були слова
підтримки для його учениці та друга, яка,
хоча і була визнаним фахівцем з історії
мистецтва Сходу, однак переживала тяжкі
негаразди у зв’язку з неможливістю пра-
цювати за фахом.

Дуже гостро відчував недостатність
сходознавчих робіт у лінгвістиці й історії
В.І. Зданевич. Працюючи в Інституті мо-
вознавства АН УРСР, він займався скла-
данням “Російсько-українського словни-
ка” й “Українсько-російського словника”,
“Словника мови Шевченка”, а водночас
збирав картотеку орієнтальних запозичень
в українській мові та опрацьовував влас-
ний твір “Про взаємини східних слов’ян з
тюркськими народами за домонгольських
часів / До питання про тюркські елемен-
ти в східнослов’янських, зокрема в укра-
їнській мові” і складав “Етимологічний
словник”. Учений писав з цього приводу,
що “досить звернутись до фольклору, діа-
лектології, різних краєзнавчих матеріалів;
а скільки цінних здобутків може дати при-
тягнення топоніміки, ономастики, тощо.
Виявлення, збирання та датування цих
реліктів завж ди становитиме один з най-
складніших та найтрудніших проблем до-
слідження східнослов’янських тюркізмів,
яка може бути розв’язана лише спільними
зусиллями істориків російської, українсь-
кої та білоруської мови в найтіснішому
контакті з сходознавцями, яким в багатьох
питаннях належатиме керівна роль. Одною
з основних складових частин комплексно-
го вивчення слов’яно-тюркської мовної
взаємодії є встановлення шляхів, каналів,
якими відбувався процес взаємопросяк-
нення, мовна дифузія цих етнічних стихій,
і от в цьому багатогранному питанні особ-
ливо потрібне співробітництво якомога

 ширших кіл представників слов’янознав-
чих та сходознавчих дисциплін”.10

На початку 60-х рр. осередок орієнталь-
них досліджень започаткував Я.Р. Дашке-
вич своїми працями щодо вірмено-укра-
їнських історичних зв’язків, частину яких
було написано вірменською мовою.11

Нарешті, у лютому 1964 р. було ство-
рено відділ історії зарубіжних країн Сходу
в Інституті історії АН УРСР /постанова
Президії від 9 січня.12 Головними напряма-
ми роботи визначалися: 1) Питання націо-
нально-визвольного руху народів Азії та
Африки, особливо Близького і Середнього
Сходу, закономірності та специфічні риси,
аграрне і національне питання, шляхи со-
ціально-економічного розвитку незалеж-
них держав, класові відносини, передумо-
ви некапіталістичного розвитку, а також
вплив на них світової соціалістичної систе-
ми і значення допомоги СРСР та УРСР. На-
слідком вивчення комплексу проблем мала
стати монографія “Українська РСР і зару-
біжні країни Сходу (1945–1966)”. Першою
за тією темою мала готуватися колективна
монографія “Українська РСР і країни араб-
ського Сходу”, в якій передбачалося ви-
світлювати підтримку Україною зовнішньо-
політичних заходів уряду СРСР на захист
національних прав арабських народів; ді-
яльність України в ООН та інших організа-
ціях у підтримку національно-визвольної
боротьби арабів, участь в економічній до-
помозі, культурному співробітництві. Ра-
зом із Сектором держави і права АН УРСР
готувалася серія начерків про державний
устрій країн Африки – Алжиру, Марокко,
Камеруну, Малі, Гвінеї тощо. Для пожвав-
лення координаційної роботи у складі існу-
ючої при інституті Наукової ради “Історія
міжнародного національно-визвольного
руху” була створена сходознавча секція.

2) Другою проблемою, яку мав опра-
цьовувати новий відділ, було вивчення іс-
торичних зв’язків українського народу з
народами Сходу і розробка наукової спад-
щини українського сходознавства.

Вирішення цієї проблеми наштовхува-
лося на певні труднощі: протягом десяти-
літь радянська історична наука нехтувала
вивченням стародавніх часів і середньо-
віччя, які вважалися “неактуальними” в
“епоху побудови соціалізму”, практич-
но не вивчалися східні мови. Щоправда,
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 праці на орієнтальні сюжети, підготовлені
окремими науковцями, викладачами вузів,
журналістами, літературознавцями, мис-
тецтвознавцями, письменниками, перекла-
дачами, час від часу виходили друком, але
вони не могли задовольнити потреби нау-
ки. І.М. Бондаренко опублікував статис-
тику друкованих праць різних жанрів про
країни Сходу за період 1960–1965 рр.13

Отже, потрібно було виявити існуючі
наукові сили, і для того, щоб об’єднати їхні
зусилля, встановити зв’язки з кафедрами
вузів та інших установ, де розроблялася
відповідна тематика, провести декілька
наукових нарад і конференцій, розробити
тематичні плани, зрештою, підготувати
двотомний збірник “Україна і Схід”.

Цілком зрозуміло, що в центрі ува-
ги опинилася постать А.Ю. Кримського.
Нещодавно він був реабілітований, його
ім’я, нарешті, повернулося у науку, і вся
наукова громадськість готувалася до його
ювілею – у січні 1971 р. виповнювалося
100 років із дня його народження – отже,
йшла інтенсивна підготовча робота до ви-
дання п’ятитомника його вибраних праць.
Колектив істориків планував вивчати його
твори в галузі іраністики, арабістики, тюр-
кології та скласти до них коментар і біб-
ліографію. До виконання теми залучено
І.М. Бондаренка, О.І. Ганусця, В.М. Бей-
ліса; керівником призначено І.С. Хмеля.
Для дослідження суспільно-політичних та
історичних концепцій ученого запрошено
К.І. Гурницького з Ужгорода.

Найширший спектр досліджень у галу-
зі вивчення українсько-східних відносин
розгорнувся у Харківському університеті,
де тон завдавав А.П. Ковалівський. Нещо-
давно була надрукована “Антологія літера-
тур Сходу” і його начерк “Вивчення Сходу”
в Харківському університеті14, вміщений
там, був взірцем для ентузіастів-орієнта-
лістів, а сам він фактично став неформаль-
ним лідером у тій царині. До нього звер-
талися за вказівками і порадами Я.Р. Даш-
кевич і М.Ф. Дмитрієнко, І.Ф. Черніков і
І.М. Фалькович та ін.

На початку 60-х Ковалівський підготу-
вав два нариси – про розвиток сходознав-
ства у Києві та Наддніпрянщині в середні
віки15 й у Києві в ХІХ та на початку ХХ ст.;
водночас він і далі опрацьовував “Подоро-
жі Ібн-Фадлана”.

Деякі теми були запропоновані співро-
бітниками університету й інших харківсь-
ких вузів: з історії боротьби робітничого
класу Японії й Індії (Ю.Г. Литвиненко,
Я.А. Побеленський), кримські колонії в Ге-
нуї у середньовіччі та їхні зв’язки зі Сходом
(В.В. Бадіян), польсько-турецькі відноси-
ни з кінця XV до середини XVII століть
(Н.С. Рашба), боротьба народів північно-
західної Індії проти Олександра Македон-
ського (С.І. Авербух). Свою тематику за-
пропонували викладачі Чернівецького та
Одеського університетів, Полтавського пе-
дагогічного інституту й ін. Далеко не всі з
тих широких планів було здійснено, однак
перелік тем дає певне уявлення про коло
сходознавчих зацікавлень українських нау-
ковців.

Що ж до штатних співробітників від-
ділу, то 1964 р. Д.М. Філіпенко захистив
кандидатську дисертацію на тему “Турець-
ко-французькі відносини у 1918–1922 рр.”,
І.Ф. Черніков віддав до друку монографію
“Банкрутство антинародного режиму Ба-
яра Мендереса в Туреччині”, Г.Г. Зибіна,
І.М. Бондаренко, М.М. Фролкін та інші пи-
сали окремі розділи до колективних моно-
графій. Загалом колектив, який тільки роз-
починав засвоювати сходознавчу специ-
фіку, ще не мав у своєму складі ні досвід-
чених фахівців, ні авторитетного лідера,
до того ж при повній відсутності джерело-
знавчої бази, не був готовий до заснування
серйозної наукової школи. Отже, існував
відділ лише один рік і був ліквідований як
той, що став зручним об’єктом критики для
тих, “які проти сходознавства, а ті, що “за”
не мали, як кажуть, чим крити”.16

З часом голоси про необхідність відро-
дження сходознавчих студій не вщухали, а
навпаки, бриніли все виразніше, хоча сама
ідея так і не знаходила підтримки з боку
влади; це розуміли в Академії наук. На-
віть тодішній директор Інституту історії
А.Д. Скаба якось висловився у тому сен-
сі, що створити відділ Сходу у Києві може
лише якийсь чаклун. “Я особисто в це не
дуже вірю, – писав з цього приводу Бей-
ліс. – Мабуть треба починати  “знизу” – з
створення студентських осередків, відді-
лів, аспірантури по окремих спеціальнос-
тях; працюють же Ваші колишні аспіран-
ти – це цілий (до того ж багатомовний)
колектив”.17
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Цілком природно виникало питання
про причини занедбання такої важливої
парості науки. З цього приводу академік
О. Білецький писав: “Географічне (не ка-
жучи про інше) розташування та історич-
на доля українського народу зробили його
близьким до народів Сходу. Ще в 20–30-х
роках на Україні було чимало спеціалістів
з історії та літературознавства країн Сходу.
Колись у нас існувала “Асоціація сходо-
знавства”, яка видавала періодичний орган
“Східний світ”. Невідомо, чому ця робота
припинилась. А ще незрозуміліше, чому ні
в якій формі вона не була поновлена. Адже
на Україні є й зараз – і в Києві, і в Хар-
кові, і в інших містах – люди, які могли б
продов жити на нових засадах цю велику,
важливу роботу культурного об’єднання
Української РСР з країнами Близького і
Далекого Сходу”.18

Ймовірно, головною причиною такого
стану речей була цілковита залежність рес-
публіканської влади від союзного центру,
зокрема, в питаннях міжнародних відно-
син. Мабуть, не останню роль відігравало
те, що стосунки України зі Сходом не впи-
сувалися у москвоцентричну схему історії
СРСР. Тому в очах комуністичних ідеологів
як у Москві, так і в Україні сама ідея сходо-
знавства в Україні могла розцінюватися як
буржуазний націоналізм або ще гірше – се-
паратизм, а це вже був державний злочин, і
в пам’яті людей ще були живі страшні по-
літичні репресії 30–40-х рр.

Та збігав час, і становище республіки
змінювалося. Наприкінці 60-х рр. Україна
була членом ООН і 45 інших міжнародних
організацій, вона уклала або приєдналася
до 100 міжнародних договорів та конвен-
цій; поширювалися й міцніли її міжна-
родні культурні зв’язки. Республіка вже
не могла стояти осторонь соціально-еко-
номічних змін у країнах Азії й Африки, і
жодна з галузей суспільних наук не могла
розвиватися без використання духовного
багатства народів Сходу, їхнього вкладу до
скарбниці світової культури.

Наступна спроба відновити вітчизня-
не сходознавство мала місце на початку
70-х рр. Відбулася наукова сесія АН УРСР,
присвячена 100-річчю від дня народження
А.Ю. Кримського, видано в п’яти томах
його твори. Нарешті, у лютому відповідно
до постанов Президії АН УРСР та Бюро

відділу економіки, історії, філософії та
права “Про стан та перспективи розвит-
ку наукових досліджень з проблем історії
країн зарубіжного Сходу” в стінах Інсти-
туту історії було засновано відділ з такою
ж назвою.

В обґрунтуванні зазначалося, що в той
час, як в АН СРСР створювалися нові ін-
ститути – народів Азії, Африки, Латинсь-
кої Америки, сходознавчі дослідження в
Україні відставали через відсутність від-
повідного координаційного центру, до-
статньої кількості фахівців і їхньої розпо-
рошеності по суспільнознавчих кафедрах
вузів і дослідницьких установ; відмічалася
слабкість джерельної бази. Підкреслюва-
лося, що співробітниками інституту вже
підготовлено і видано декілька моногра-
фій з історії національно-визвольного руху
деяких східних країн (Туреччини, Алжиру,
Іраку) і колективну монографію про роль і
місце України в політичних, економічних
і культурних зв’язках Радянського Сходу з
країнами Сходу зарубіжного19.

Головною проблемою у роботі відділу
мало стати вивчення національно-визволь-
ного руху, розкриття його закономірнос-
тей, боротьба мас трудящих за здійснення
прогресивних соціально-економічних пе-
ретворень, роль ідей марксизму-ленініз-
му, а також практики будівництва нового
суспільства в СРСР і країнах соціалістич-
ної системи, словом, повторювався весь
ідеологічний набір 30-х рр., знайомий по
планах УНДІС’у, коли він був підпорядко-
ваний ВУАМЛІН (Всеукраїнській асоціації
марксо-ленінських інституцій). Тоді такі
теми розробляли на матеріалі Туреччини,
Персії та країн Арабського Сходу.20

У документах наполегливо повторю-
валося, що Україна в жодному разі не діє
самостійно, а лише як учасник всесоюз-
них політичних або економічних акцій, а
основні зусилля спрямовує на досліджен-
ня недостатньо висвітлених у радянській
історіографії й актуальних проблем у
націо нально-визвольному русі, у вивченні
історичних зв’язків. Окремо стверджува-
лася конча потреба у створенні коорди-
наційного центру, організації при кафедрі
іноземних мов спеціальних курсів схід-
них мов, поповнення джерельної бази й
можливого заснування при ЦНБ Кабінету
 сходознавства21.
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В Інституті історії відділ проіснував до
1978 р., коли у повному складі перейшов
до новоствореного академічного Інститу-
ту соціальних і економічних проблем за-
рубіжних країн (після набуття Україною
незалежності – Інститут світової економі-
ки і міжнародних відносин) і влився у від-
діл проблем країн, що розвиваються, який
очолив І.Ф. Черніков. Деякий час спів-
робітники відділу й далі опрацьовували
тему: “Соціальний розвиток країн, що виз-
волилися, і зміцнення їх співробітництва з
країнами соціалізму”,22 започатковану ще
в стінах Інституту історії; керівником був
І.Ф. Черніков, а виконавцями – І.Г. Май-
дан, В.К. Гура, М.Д. Несук, В.І. Нагай-
чук, О.В. Пасько та ін. Усі вони мали ба-
зову освіту й володіли східними мовами.
У рамках цієї теми вивчалися основні за-
кономірності й специфічні відмінності со-
ціально-економічного розвитку країн Азії
та Африки, особливості їхньої соціальної
диференціації, зв’язки з СРСР і країнами
соціалізму, а також наслідки їхньої участі
у мілітаристських блоках тощо.

За роки, що передували створенню
Української держави, його колектив ви-
дав численні праці – цілу низку моногра-
фій, авторських і колективних, збірників
статей, довідників. Це, наприклад, бага-
тотомне видання “Научно-техническая
политика зарубежных стран”, третій том
якого “Развивающиеся страны” (К., 1987),
присвячений східним країнам, збірник на-
укових праць “Освободившиеся страны:
особенности социально-экономического
и политического развития (70–80-е годы)”
(К., 1988); “Международная солидарность
с борьбой арабских народов за справедли-
вый мир на Ближнем Востоке. 1967–1988.
Из истории массовых народных движе-
ний” (К., 1989), монографії І.Ф. Чернікова,
Д.Н. Філіпенка, Н.М. Ксьондзик, В.І. На-
гайчука, В.К. Гури та ін. Ці праці, без-
умовно, корисні, але чи були вони дійсно
сходознавчими дослідженнями? Один до-
тепник якось влучно помітив, що всі вони
писалися на одну тему – СРСР та Алжир,
СРСР та Ірак чи будь-яка інша країна
Сходу. Обов’язково підкреслювалося, що
методологічною основою для виконавців
є твори класиків марксизму-ленінізму,
документи і матеріали з’їздів і пленумів
КПРС, міжнародного комуністичного й

 національно-визвольного рухів, класо-
ва боротьба. Особлива увага приділялася
дослідженню ознак та шляхів некапіта-
лістичного розвитку східних країн тощо.
Ідеологічним “надзавданням” кожного до-
слідження була так звана “контрпропаган-
да”, яка передбачала викриття підривної
діяльності імперіалістичних країн і таких
міжнародних блоків, як НАТО.

Упродовж найближчих років той са-
мий склад працівників відділу, до якого
приєдналася Н.М. Ксьондзик, яка мала
фахову сходознавчу освіту й добре воло-
діла турецькою мовою, розробляла тему
“Основні напрями соціально-економічних
перетворень в країнах, що розвиваються,
в умовах їх боротьби з неоколоніалізмом”.
Незабаром за матеріалами цієї теми було
підготовлено збірник “Против неоколониа-
лизма”, монографії Ю.М. Мацейко “ООН
и проблемы социально-экономических
преобразований в развивающихся стра-
нах”, І.Г. Майдана “ДРА – пути револю-
ционных преобразований”, а також низку
препринтів, статей, доповідей.23

Поступово в працях відділу посилю-
ється економічна тематика, яка потребує
використання об’єктивного фактичного
матеріалу. Так у роботі “Основні соціаль-
но-економічні наслідки нафтової політи-
ки арабських нафтовидобуваючих країн”
проаналізовано явище зростання робіт-
ничого класу за збереження традиційних
зв’язків із сільським життям. У цьому
контексті звертає на себе увагу аналітич-
на записка М.І. Лозюка “Индустриализа-
ция развивающихся стран. Социальные
аспекты”, підготовлена для Міністерства
закордонних справ.24 Автор розглянув і
порівняв процес індустріалізації в країнах
капіталістичної орієнтації та в країнах з
державним регулюванням. У записці ви-
користано широке коло джерел, у тому
числі довідники, радянська й зарубіж-
на періодика. У 1989 р. вийшли друком і
здобули позитивну оцінку фахівців моно-
графія Ю.М. Мацейко “Развивающиеся
страны: проблемы ограничения деятель-
ности транснациональных корпораций”,
колективна праця співробітників відділу
“Международная солидарность с борьбой
арабских народов за справедливый мир на
Ближнем Востоке”.25 В наступному році
відділ видав довідник “Страны  Ближнего
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Востока”, низку препринтів і статей, мо-
нографію Н.М. Ксьондзик “Турецкая тру-
довая иммиграция в странах Западной Ев-
ропы (70–80 гг.)”.

Кінець 1980-х рр., що пройшов під
гаслами горбачовської перебудови та де-
мократизації суспільства, пожвавив інте-
лектуальне життя країни: відкривалися
розмаїті архіви, публікувалися невідомі
доти документи, ставилися під сумнів ідео-
логічні догми. 1989 р. було реабілітовано
засуджених у процесі СВУ, а сам процес
офіційно визнано фальсифікацією репре-
сивної сталінської машини. В академічних
списках були поновлені члени АН УРСР,
свого часу позбавлені академічних звань з
політичних мотивів.

Ідеологічні зрушення в країні потребу-
вали осмислення. У квітні 1989 р. відбувся
“круглий стіл” з проблем історії країн Азії,
Африки, Латинської Америки, що його
організував відділ разом з Київським уні-
верситетом. З доповіддю про новий підхід
до вивчення проблем історії та зовнішньої
політики виступив В.В. Пащук; І.Ф. Черні-
ков на прикладах близькосхідної кризи ви-
клав свої думки щодо того, як треба дослі-
джувати найновішу історію через призму
нового політичного мислення. З інтересом
було сприйнято доповіді “Нове політичне
мислення і проблеми урегулювання регіо-
нальних конфліктів на прикладах Близько-
го Сходу” (Ю.М. Мацейко), “Нове в освіт-
ленні проблем в сучасній історії арабських
країн” (І.Д. Камиренко та ін.)26.

Через декілька місяців співробітники
відділу взяли участь у Міжнародному се-
мінарі на тему: “Проблеми урегулювання
регіональних конфліктів в Азії, Африці,
Латинській Америці: соціально-економіч-
ні і зовнішньо-політичні аспекти” за учас-
тю представників Чехословаччини, Йорда-
нії та інших країн.

Низка невирішених і недосліджених
питань української історії спонукала до
ґрунтовної ревізії загального стану сходо-
знавчих студій в Україні. Проблему заго-
стрила поява в журналі “Азия и Африка
сегодня” статті Ю.М. Кабищанова, в якій
ішлося про нібито “ганебний” стан сходо-
знавчої науки в Україні й рекомендувалося
поновити ВУНАС.27 Відповідь підготував
І.Ф. Черніков, який проаналізував сучас-
ний стан вітчизняних орієнталістичних

досліджень, перерахував провідні наукові
заклади, праці та проведені заходи й пере-
конливо довів, що сходознавство в Україні
заслуговує на більш об’єктивну оцінку, а
позиція автора статті “відображає монопо-
лізований характер розвитку науки”.28

Зрозуміло, що в цілому проблематика
інституту займала лише окрему нішу в об-
ширі орієнтальної історії, що диктувалося,
зрештою, профілем інституту; перші спро-
би розширити діапазон досліджень з’явля-
ються на початку 90-х рр.

У 1990 р. в плани було введено тему:
“Українська РСР в історичних зв’язках з
країнами Близького та Середнього Сходу”,
що мала бути завершеною до кінця  1991 р.,
виконання якої вимагало поглибленого ана-
лізу історичних фактів і реалій, суттєвого
розширення джерельної бази. На початку
того ж року Н.М. Ксьондзик з цією метою
опрацювала матеріали московських архі-
вів, де виявила великий масив документів
з історії близькосхідних відносин 20–30-
х рр. На обговоренні концептуальних по-
ложень теми, що відбулося того ж року,
було вирішено додати розділ про Західну
Україну, зокрема, про міжконфесійні від-
носини. І.Ф. Черніков заявив про наступ-
не опрацювання теми “Історичні зв’язки
України і Туреччини” та участь у засіданні
“круглого столу” на тему: “Українсь ка ди-
пломатія: історія і сучасність”.

1991 р. у відділі країн, що розвивають-
ся, було утворено сектор країн Близького
Сходу; до його звичайної тематики, що
зосереджувалася навколо актуальних су-
спільно-політичних питань, додано нову
тему “Національний фактор в соціальних
протиріччях країн, що розвиваються”, ви-
конавець якої, О.С. Бодрук, доводив: на су-
часному етапі класові протиріччя втрача-
ють актуальність, а національні – навпаки
загострюються, що тягне за собою сепа-
ратизм і прагнення переглянути державні
кордони29. І.Ф. Черніков у своїй доповіді
на Всесоюзній конференції тюркологів по-
рушив проблему переосмислення стерео-
типів радянської тюркології, що склалися у
попередні роки. Зрештою, у липні 1991 р.
М.Д. Несук прочитав на засіданні відді-
лу доповідь “Історичні зв’язки України і
Туреччини (1917–1920)”, а В.С. Плачинда
розповів про діяльність в Україні М. На-
уйме30. З огляду на події, що відбувалися
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тоді в СРСР, ця проблематика набувала
особливого сенсу.

Надалі активізувалися контакти відді-
лу з зарубіжними країнами. І.Ф. Черніков
брав участь у зустрічі з представниками
турецьких ділових кіл, був членом іні-
ціативної групи зі створення Товариства
дружби “Україна – Туреччина”. Крім того,
поширювалися зв’язки з ученими КНР:
зокрема, під час зустрічі з директором ін-
формаційного центру китайської Академії
суспільних наук Шен Цзямо і завідувачем
сектора АСН Чен Юєм обговорювалися
питання обміну науковою інформацією та
фахівцями, йшлося про можливість спіль-
них досліджень. Водночас зміцнювалися
зв’язки зі східними республіками СРСР, –
у 1990 р. було налагоджено контакти з Ін-
ститутом сходознавства Узбецької РСР.31

Підбиваючи підсумки розвитку істо-
ричної гілки сходознавчої науки радян-
ського періоду, необхідно відзначити, що
українсь ка орієнталістика, – хоч і дефор-
мована, не оформлена у самостійний на-
уковий напрям, – продовжувала існувати
в працях істориків, політологів, економіс-
тів, ненастанно зміцнюючи свої позиції та
зв’язки з інститутами АН СРСР, наукови-
ми й університетськими центрами всієї
країни, з ученими зарубіжних країн. За
роки, що передували створенню українсь-
кої держави, вітчизняні науковці видали
низку авторських і колективних моногра-
фій, збірників, довідників.

При цьому слід зазначити, що джерель-
на база фактично була відсутня, оскільки
книжкові й архівні фонди накопичувалися
в союзному центрі, і це, природно, усклад-
нювало працю вчених, до того ж зовсім
мало науковців володіли східними мовами,
які багато років у республіці не виклада-
лися. Процес заповнення цієї лакуни мав
свою історію.

У 1967 р. у Львівському університеті з
його потужною сходознавчою традицією,
що склалася у дорадянські часи, за ініціа-
тивою Я.Є. Полотнюка було започаткова-
но трирічні факультативні курси арабської
та перської мов. Однак, не підтримані уні-
верситетською адміністрацією, ці курси
швидко припинили роботу, а їх відновлен-
ня у 1980 р. було нетривалим32.

У Київському університеті викладання
арабської, перської, а згодом – японської

мов було запроваджено на початку 70-х рр.
на факультеті романо-германської філо-
логії як другої мови для перекладацького
відділення на кафедрі теорії і практики
перекладу. Першими викладачами були
арабісти: М.Д. Волков, автор декількох ви-
сокоякісних підручників арабської мови, і
Л.А. Петрова. Вони ж викладали і на фа-
культеті міжнародних відносин, і на фа-
культеті журналістики, де арабська також
була другою мовою.

Враховуючи загальне пожвавлення ін-
тересу до орієнталістики, у 1974 р. Пре-
зидія АН УРСР прийняла постанову про
активізацію досліджень у цій галузі, але
відчутних зрушень покищо не відбулося.
Відсутність у республіці сходознавчих
студій дивувала вчених поза її межами. З
цього приводу з листом безпосередньо до
Президента Академії наук звернувся відо-
мий у всьому світі арабіст А.Б. Халідов. У
листі від 8 січня 1977 р. він писав: “Поз-
вольте обратиться к Вам лично относи-
тельно судеб востоковедения на Украине, в
частности арабистики. Эта важная область
гуманитарных наук была представлена
раньше в Киеве, Харькове и Львове, здесь
работали академик А.Е. Крымский, проф.
А.П. Ковалевский и др.; престиж ее стоял
достаточно высоко, как показали, напри-
мер, отклики на опубликованую мной по
архивным материалам «Историю арабской
литературы XIX–XX вв.» А.Е. Крымского
(Москва, 1971 г.). Думается, что без боль-
ших затрат и организационных мероприя-
тий можно сделать первые шаги к восста-
новлению востоковедения и т.д., которые
не используются из-за отсутствия серьез-
но подготовленных кадров...33. Листа було
передано для подальшого розгляду та про-
позицій І.К. Білодіду й О.С. Мельничуку.
Думки російського вченого підтвердили те,
про що давно знали в Україні. Після того,
як у 1978 р. в академічному Інституті мо-
вознавства у відділі загального і слов’ян-
ського мовознавства розпочалося складан-
ня етимологічного словника української
мови, потреба у знавцях східних мов і схо-
дознавцях широкого профілю стала конче
необхідною. У відділ, що його очолював
О.С. Мельничук, прийшли фахівці – тюр-
колог О.М. Гаркавець, арабіст В.С. Ри-
балкін. У 1979 і 1986 рр. Бюро Відділен-
ня мови, літератури і  мистецтвознавства
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 розглядали роботу відділу і розробляли
відповідні постанови. Так у постанові від
20 лютого 1986 р. вказувалося на необхід-
ність “забезпечити підготовку і публіка-
цію наукових робіт “Актуальные пробле-
мы востоковедения” (1987), О.М. Гаркавця
“Языковые контакты и структура языка”
(1987), В.С. Рибалкіна “Арабская лекси-
кографическая традиция” (1988), його ж
“Средневековые арабские лингвистиче-
ские учения” (1990). Всі названі праці ви-
конувалися в Інституті мовознавства АН
УРСР, де, як відмічалося у тій же постано-
ві, “за последнее время активизировались
исследования проблем лингвистической
ориенталистики”. Незважаючи на тради-
ційну інертність відомчої і партійної бю-
рократії, що гальмувала виконання тих
планів, усе ж таки була помітна деяка ди-
наміка: відбувалися захисти докторських
і кандидатських дисертацій; у 1988 р. вий-
шла друком монографія О.М. Гаркавця
“Тюркские языки на Украине”.

У 1987 р. розпочалося факультативне
викладання китайської мови в Київському
університеті, Київському педагогічному ін-
ституті іноземних мов. Першими виклада-
чами були Г.М. Минка, А.В. Коробко. Вод-
ночас виникло багато аматорських гуртків
вивчення мов і культури Китаю та Японії,
особливо цікавими були лекції Г. Хоро-
шилова. У квітні 1988 р. було поновлено
діяльність Українського відділення (УВ)
Всесоюзної асоціації китаєзнавців,34 яке
очолив В.В. Сєднєв. Змістом своєї діяль-
ності УВ вважало концентрацію зусиль на
вивченні практичних питань радянсько-
китайського співробітництва, переду-
сім, історичних традицій китаєзнавства в
Україні, сприяння підготовці спеціалістів і
створення необхідної інформаційної бази.

Влітку 1988 р. було складено програму
відповідних заходів. Передбачалося, що
УВ розгорне дослідження в рамках окре-
мих секцій за напрямами: зовнішня політи-
ка сучасного Китаю; соціально-економічні
проблеми; література, мова й мистецтво;
особливості системи охорони здоров’я;
комплексна проблематика культурології.
Визначилося й коло авторів: питання полі-
тики студіювали С.О. Нікішенко, А.З. Гон-
чарук; літератури – І.К. Чирко, М.І. Ревен-
ко; економіки – В.В. Величко, П.О. Сул-
танський та інші; В.Б. Урусов розробляв

історію українсько-китайських взаємин у
50-ті рр. ХХ ст. Систематизувалися й під-
бивалися підсумки тих досліджень на що-
річних конференціях (їх відбулося три).

За короткий час було налагоджено спів-
робітництво з Українським відділенням
товариства радянсько-китайської дружби.
У полі зору опинилася китайська колекція
образотворчого мистецтва Київського му-
зею західного і східного мистецтва (нині
Музей імені Ханенків). Виникла думка
зорганізувати пересувні виставки в Києві
та інших містах, з’ясувати питання про
можливість обміну з музеями КНР. Окре-
мо порушувалося клопотання про засну-
вання в академічній бібліотеці спеціальної
синологічної зали із систематизованим
книжковим фондом за умови налагоджен-
ня постійних контактів з бібліотеками від-
повідного профілю в СРСР та КНР.

На жаль, широкі задуми наштовхува-
лися на об’єктивні реалії часу: по-перше,
жодних синологічних центрів в Українсь кій
Академії наук і в республіці загалом не іс-
нувало, не велася і підготовка китає знавців
у вузах. До того ж українське відділення
ВАКИТ було створене на громадсь ких заса-
дах, тому не мало жодних матеріальних та
фінансових ресурсів. Однак скрутні умови
не завадили групі ентузіастів розгорнути
бурхливу діяльність. Вони проводили кон-
ференції, “круглі столи”, присвячені про-
блемам сучасного Китаю за участю китай-
ських стажувальників, студентів і аспіран-
тів Київського університету й Київського
інституту народного господарства. Успіш-
но працював постійний семінар з проблем
миру й безпеки в країнах Азійсько-Тихо-
океанського регіону за участю стажуваль-
ників, студентів та аспірантів з цих країн.
Було перекладено чимало художніх і тех-
нічних текстів. УВ налагодило контакти з
китайським земляцт вом в Україні, а також
з відповідними центрами в зарубіжних краї-
нах, зокрема з Уханським університетом,
де вивчалися проблеми України.

До набуття Україною статусу незалеж-
ної держави діяльність китаєзнавців була
пов’язана з роботою Всесоюзної асоціації
китаєзнавства, позаяк УВ, яке не було за-
кріплене за жодною державною устано-
вою, не могло розраховувати на підтримку
республіканської влади. Необхідні були
докорінні зміни в державному устрої, щоб
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сходознавчі осередки набули нових органі-
заційних форм.

Важливим імпульсом щодо організа-
ційного оформлення орієнтального напря-
му стало відновлення в 1987 р. діяльності
Археографічної комісії при Академії наук
на чолі з П.С. Соханем. Комісія планува-
ла видати книжкову серію “Східні джере-
ла до історії України”, зокрема “Джерела
до Визвольної війни українського народу
1648–1654 рр.: Європейські хроніки” (пе-
реклад, передмова, примітки С.Я. Борово-
го), “Хроніки вірменських громад Львова
та Кам’янець-Подільського XVI–XVII ст.”
(Я.Р. Дашкевич (Львів), Е. Триярський
(Варшава)), “Написи караїмських кла-
довищ Криму, зібрані А.С. Фірковичем”
(Д.М. Гумуш, Я.Р. Дашкевич), “Документи
вірменської громади Кам’янця-Подільсь-
кого кінця XVI – початку XVII ст. кипчак-
ською мовою” 35.

У липні 1989 р. в Полтаві та Києві про-
ходила Всесоюзна наукова конференція,
присвячена 100-річчю від дня народжен-
ня М. Нуайме, в якій брали участь учені з
Москви, Ленінграду, союзних республік.
Доповідачі Я. Полотнюк, Т. Лебединська,
О. Микитенко торкнулися деяких питань
історії сходознавства в Україні, зокрема
творчості А. Кримського, О. Білецького,
П. Ріттера та ін. Тоді ж за участю українсь-
ких орієнталістів, викладачів східних мов,
фахівців з економіки, політики та історії
народів Сходу й Африки було засновано
добровільну наукову громадську організа-
цію “Українська асоціація сходознавства
та африканістики (УАСА), а її головою об-
рано Ю.М. Кочубея36.

Хоча через низку об’єктивних причин
асоціація не змогла розгорнути діяль-
ність, сам факт її появи, а також суттєве
пожвавлення відносин з країнами Близь-
кого і Середнього Сходу вказували на те,
що питання потребує вирішення. Це зу-
мовило необхідність створення в системі
Академії наук спеціального підрозділу,
який об’єднав би наукові кадри орієнта-
лістів. З огляду на це, Президія АН УРСР
ухвалила 1990 р. постанову про створення
при Секції су спільних наук відділу сходо-
знавства й забезпечення координації його
досліджень з відповідними науковими під-
розділами АН СРСР і союзних  республік.
 Передбачалося, що відділ розвиватиме

наукові дослідження в галузі історії, еко-
номіки, філософії, зовнішньої політики,
мови, літератури й мистецтва Китаю та
країн Арабського Сходу. Планувалося та-
кож видання збірника “Питання сходознав-
ства”37. Однак відділ не було створено; на-
томість, згідно з новою постановою Пре-
зидії від червня 1990 р., засновано відділ
сходознавства в Інституті ім. О.О. Потебні
з аналогічною програмою. Він став зарод-
ком майбутнього Інституту сходознавства
ім. А. Кримського. Весь наступний рік у
новій установі відбувалися організаційні
зміни: комплектувалися штати, розробля-
лася концепція майбутнього інституту.38

У 1991 р. академія ухвалила рішення
про створення Інституту української архео-
графії, і в структурі відділу видань зару-
біжних джерел був започаткований спеці-
альний сектор сходознавства під керівницт-
вом О.І. Галенка.

У той період з метою налагодження
співпраці з українськими академічними
інститутами Україну відвідував директор
Українського наукового інституту Гар-
вардського університету О. Пріцак. Він
погодився взяти участь у Першому кон-
ґресі міжнародної асоціації україністів
(1990 р.) і виголосив доповідь “Що таке
історія України”, зосередивши увагу на
питанні якнайтіснішого зв’язку україніс-
тики зі сходознавством. Дещо пізніше
в країні відбулися урочистості з нагоди
120-річчя з дня народження А.Ю. Крим-
ського. Академічна сесія, вузівські конфе-
ренції по містах та інші масові заходи, чис-
ленні публікації мали широкий резонанс у
суспільстві, а також сприяли популяриза-
ції ідей сходознавства. Отже, в українській
орієнталістиці з’явився лідер – учений зі
світовим науковим авторитетом і досвідом
організаторської роботи, який міг створи-
ти й очолити новий науковий напрям. На
його клопотання у тому ж 1991 р. Акаде-
мія наук спонсорувала велику міжнародну
конференцію “Україна і Османська імпе-
рія XV–XVIII ст.: Проблеми джерелознав-
ства та історіографії”. В ній взяли участь
учені з Туреччини, США, Франції, Вели-
кої Британії, Угорщини, Польщі, Німеч-
чини, Нідерландів, Канади, Австрії, Росії,
Грузії, Казахстану, зокрема Едвард Трияр-
ський, Йозеф Матуц, Едвард Кінан, Ільбер
 Ортайлі, Жиль Вайнштейн та ін.39
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Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки)

Конференція мала широкий розголос
за межами України. Під час її проведення
Президія Академії наук постановою від
22 жовтня 1991 р. ухвалила: “Беручи до
уваги необхідність відродження і розвит-
ку національної школи сходознавства як
важливого наукового компонента інтелек-
туального потенціалу України, з метою ор-
ганізації широких наукових досліджень з
історії Сходу в республіці... Академія наук
України постановляє створити в м. Києві
Інститут сходознавства ім. А. Кримсько-
го”. Очолити нову установу погодився
О. Пріцак.

Влітку 1991 р. Україна отримала неза-
лежність і разом з нею можливість розви-
вати потрібні орієнталістичні досліджен-
ня. За короткий час зусиллями О. Пріца-
ка було проведено велетенську роботу:
сходознавство як науковий напрям відро-
джено на державному рівні і в найбільш
ефективній організаційній формі, а його

подальшу успішну розбудову забезпечено
створенням системою підготовки фахівців
з історії та філології, видавничої бази і пе-
ріодичних друкованих органів, заснуван-
ням наукового семінару, бібліотеки.

Створення інституту стало міцним
імпульсом для пожвавлення вітчизняної
орієнталістики взагалі. Зараз, крім Ін-
ституту сходознавства з його Кримським
 відділенням у Сімферополі і центром у
Донецьку, працюють університет “Схід-
ний світ” (колишній Інститут східної
лінгвістики і права), Інститут східних
мов Київського лінгвістичного універси-
тету, спеціалізовані кафедри Київського,
Львівського та ін. університетів, Інсти-
тут сходознавства та міжнародних відно-
син у складі університету “Харківський
 колегіум” та ін.

Ці установи функціонують на нових за-
садах і в нових умовах, а тому їхня діяль-
ність потребує окремого дослідження.
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ДАНИМ історіографічним оглядом про-
довжується розробка теми, присвя-

ченої проблемам української тюркології*.
Не претендуючи на вичерпне висвітлення
зазначеного питання, автор прагнув також
поділитися своїми міркуваннями щодо де-
яких аспектів, пов’язаних із процесом від-
родження тюркології в Україні, який три-
ває і досі.

Виникнення української тюркології
було зумовлене утворенням понад п’ять
століть тому Запорозького козацтва з ме-
тою захисту України від набігів східних
завойовників. Проте міцніюча, а згодом і
стабільно домінуюча миротворча тенден-
ція у взаєминах України з османською Ту-
реччиною та Кримським ханством надала
тюркології якісно нового змісту та призна-
чення. З часом усе більше українців, вияв-
ляючи жвавий інтерес до Сходу, вивчали
та вдосконалювали турецьку й татарську
мови; поступово з’являлися й висококва-
ліфіковані фахівці-тюркологи: лінгвісти,
філологи, історики, юристи, економісти,
мистецтвознавці. Адже беззаперечним є
факт, що до середини 30-х років минулого
століття рівень розвитку та професійний
потенціал української орієнталістики (і
тюркології включно) фактично нічим не
поступався європейським стандартам. Ви-
соко оцінив рівень українського сходознав-
ства директор Тюркологічного інституту
Стамбульського університету – професор
Фуад Кьопрюлю-заде на форумі Всеу-
країнської наукової асоціації сходознав-
ства (ВУНАС) у Харкові (1–6 листопада
1929 р.). А участь професорів О.С. Федо-
ровського (Харків) і М.Ф. Болтенка (Оде-
са) у ХХVII Міжнародному орієнталістич-
ному конґресі в Оксфорді (Великобрита-
нія) 27–30 серпня 1928 р. – переконливе
тому свідчення1.

Проте з другої половини 30-х рр. нищів-
ні удари, нанесені сталінським режимом
по українському сходознавству,  завдали

страшенної шкоди науці та культурі нашої
Батьківщини. Як слушно зауважив видат-
ний український тюрколог та історик Єв-
разії, засновник і перший директор Інсти-
туту сходознавства імені А. Кримського
НАН України, академік Омелян Пріцак,
“орієнталістика як наука, перестала розви-
ватися на Україні”2. Однак вона не загину-
ла. Її самовіддані представники, справжні
подвижники – як в Україні, так і серед діа-
спори – докладали великих зусиль для збе-
реження, а згодом і відродження вітчизня-
ного сходознавства і тюркології зокрема.

Будучи приголомшеним і шокованим ре-
пресіями та не застрахованим потрапити са-
мому під їхню гільотину, загальновизнаний
патріарх української орієнталістики, акаде-
мік Агатангел Кримський продовжував не-
впинно працювати за принципом: “Trasire
benio paziento” (“Йти, роблячи добро”).

Перебуваючи серед засновників (у
листопаді 1918 р.) Української Академії
наук (УАН) та очолюючи протягом 20-х і
початку 30-х рр. минулого століття Тюр-
кологічну комісію і Комісію з вивчення
історії Близького Сходу, він опублікував
низку фундаментальних праць, – таких, як
“Історія Туреччини”, “Історія Туреччини
та її письменства”, “Вступ до історії Ту-
реччини. Європейські джерела XVI в.”3.
У цих наукових працях проаналізовано
найважливіші аспекти турецької історії
та культури. Йдеться про виникнення на
рубежі ХІІІ–XIV вв. держави турків-осма-
нів; про причини успішних завойовниць-
ких походів (завдяки створенню яничар-
ського війсь ка та поширенню настроїв
тюркофільства серед народів Європи); про
значення слов’янського, й українського
зокрема, впливу в історії й культурі Ту-
рецької держави. Окремий розділ “Історії
Туреччини” А. Кримського присвячено
славнозвісній Роксолані – українці Насті
Лісовській (1505–1561) з галицького міста
Рогатина, яка стала офіційною  дружиною

І.Ф. Черніков

ДО РОЗРОБКИ ТЕМИ ПРО ВІДРОДЖЕННЯ
ТЮРКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ 30-х РОКІВ ХХ ст.

* Див. Черніков І.Ф. З історії становлення й розвитку тюркології в Україні до середини 30-х
років ХХ ст. // Східний світ, 2003, № 4, С. 5–25.
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 найвизначнішого султана Сулеймана І
“Кануні” (“Законодавця”). В Європі його
ще називали Сулейманом “Пишним”.

На початку 40-х рр. Агатангелу Крим-
ському вдалося, попри всі негаразди, все
ж таки здійснити написання та підготовку
до друку 1-го тому запланованого велико-
масштабного твору “Історія нової арабсь-
кої літератури”. Проте рукопис цього тому
побачив світ лише через тридцять років4.
Хоча дана праця присвячена проблемам
арабістики, в ній багато тюркологічних
тем. А саме: умови, в яких опинилися краї-
ни Арабського Сходу (Єгипет, Сирія, Ірак,
Аравія) після завоювання їх у XVI ст. тур-
ками; безперечний зв’язок між очевидним
занепадом арабської культури та осман-
ським пануванням; і нарешті, взаємовплив
арабської та турецької літератур тощо5.

Тюркологічною, безперечно, слід вва-
жати працю А.Ю. Кримського, присвяче-
ну великому азербайджанському поетові
та вченому Нізамі Гянджеві, 800-річчя від
дня народження якого готувалися відзнача-
ти у 1941 році. Відповідаючи на запитання,
що стало особливо актуальним напередод-
ні ювілею в колах наукової громадськості:

до якої власне культури варто віднести Ні-
замі – до азербайджанської чи іранської,
Агатангел Кримський зауважив: “Варто
тверезо усвідомити й визнати, що Нізамі,
само собою зрозуміло, є рідним азербай-
джанським поетом, яким Азербайджан
має право пишатися, однак він є і гордістю
та окрасою також іранської літератури…
незважаючи на його “азербайджанізм” та
“тюркоподібність”6.

У статті під заголовком “Видатний діяч
української культури”, надрукованій у
цент ральній республіканській газеті “Ві-
сті”, присвяченій 70-річчю А.Ю. Крим-
ського, відомий учений-філолог Макар
Русанівський зазначав: “Виняткової на-
укової цінності сповнені його праці з іс-
торії турецько-татарських мов і літератур
(османської, азербайджанської, кримської,
казанської) …Кримський вперше широко
подав українському читачеві різнобарвні
мотиви і образи Близького Сходу, уперше
змалював українським словом багату при-
роду Сходу… і людей цих країн”7.

Багато сил віддав піднесенню сходо-
знавства, зокрема тюркології, в Україні у
повоєнні роки, заслужений діяч науки, док-

Учасники Міжнародної орієнталістичної конференції “Україна і Османська імперія XV–XVIII ст.”
Київ, 20–26 жовтня 1991 р. Організована за ініціативою академіка, першого директора Інституту
сходознавства НАН України Омеляна Пріцака.
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тор історичних наук, професор Харківсь-
кого державного університету Андрій
Петрович Ковалівський (1895–1969) – ви-
датний український сходознавець, арабіст,
тюрколог, історик орієнталістики. В кінці
50-х – на початку 60-х років минулого сто-
ліття він був членом Ученої ради Інститу-
ту історії АН УРСР.

Тематика, пов’язана з Туреччиною, її
відносинами з Україною, становила для
А.П. Ковалівського найбільший інтерес.
Важко переоцінити його внесок у справу
підготовки в Україні сходознавчих кадрів,
зокрема тюркологів. Без перебільшення
можна стверджувати, що свого часу мо-
лоді українські тюркологи Я.Р. Дашкевич,
Н.С. Рашба, О.І. Ганусець, Д.М. Філіпенко
та автор цих рядків відчули на собі в тій
чи іншій мірі цілющий вплив рекоменда-
цій, порад та консультацій свого вельми-
шановного вчителя – ученого феноме-
нальної ерудиції та творчого обдарування,
яким був незабутній Андрій Петрович
 Ковалівський8.

Неабияку роль у відродженні українсь-
кого сходознавства, і тюркології зокрема,
відіграв Тауфік Гаврилович Кезма (1882–
1958), справжнє ім’я якого було Товфік
Жубраїль, – відомий філолог-арабіст, тюр-
колог, іраніст, професор Київського дер-
жавного університету імені Т.Г. Шевченка.
Студентам факультету міжнародних від-
носин Київського університету в середині
40-х – початку 50-х рр. минулого століття
пощастило на власні очі спостерігати, як
Тауфік Гаврилович працював зі своїми
учнями в аудиторіях університету. Серед
них були Юрій Кочубей (нині визначний
учений-арабіст і тюрколог, історик сходо-
знавства і не менш визначний український
дипломат, Надзвичайний і Повноважний
Посол), Анатолій Кисіль (був дипломатом,
заступником міністра закордонних справ
УРСР), Володимир Левський (згодом кан-
дидат історичних наук, доцент, викладав у
київських вузах) та інші9.

Зробив свій відчутний внесок у відро-
дження української тюркології після за-
кінчення Другої світової війни аспірант
і учень академіка А.Ю. Кримського, тоді
ще зовсім молодий Омелян Пріцак. За-
хопившись проблемами нового напряму
орієнталістичної науки – алтаїстики, він
у 1948 р. захистив у Гьотінгенському уні-

верситеті (ФРН) дисертацію, присвячену
історії тюркської династії Караханідів.
Водночас, продовжуючи розробляти свою
улюблену тему про взаємини України зі
Сходом розпочату ще до війни, О.Й. Прі-
цак виступив з дуже важливою публікаці-
єю: “Союз Хмельницького з Туреччиною
1648 року”10.

Вже у другій половині 40-х – 50-х рр.
з’являються публікації, авторами яких
були М.А. Алекберлі, О.М. Апанович,
І.І. Бєлякевич, М.Ф. Болтенко, Г. Гри-
горенко, В. Єременко, С.М. Кафтарян,
Н.С. Рашба, П.П. Удовиченко, де аналізу-
валися міжнародні відносини Туреччини,
українсько-турецькі та російсько-турецькі
взаємини XVI–XX вв. У 1947 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему “Туреч-
чина в роки першої світової війни (1914–
1918 рр.)” В.М. Зайцев11.

Відновленню української тюркології
дуже сприяла інтенсивна діяльність уче-
них-балканістів: істориків, філологів та
інших фахівців, які працювали у повоєн-
ні роки в Україні. Балканістичні наукові
школи в університетах та інших вищих
навчальних закладах Києва (В.А. Же-
бокрицький, П.С. Сохань, І.М. Кули-
нич, С.М. Пархомчук, А.К. Мартиненко,
Ю.О. Боев та ін.), Харкова (С.І. Сідель-
ников, Г.І. Чернявський та ін.), Львова
(Я.Д. Ісаєвич, В.П. Чорній та ін.), Одеси
(К.Д. Петряєв, М.В. Дихан12 тощо) є тому
підтвердженням.

Що ж до самої тюркології, як і всі-
єї орієнталістики, то в Україні протягом
60-х–80-х років ХХ ст. спостерігалась до-
сить стійка тенденція до її відродження
та подальшого розвитку. Про це свідчить
низка фактів, а саме: утворення та функ-
ціонування в Інституті історії Академії
наук УРСР у 1964–1965 рр. Відділу країн
Близького і Середнього Сходу (завідувач –
І.С.Хміль); у 1970–1978 рр. – Відділу істо-
рії країн зарубіжного Сходу (завідувач до
липня  1975 р. С.М. Пархомчук); а в 1978–
1991 рр. Відділу країн, що розвиваються, у
складі академічного Інституту соціальних
і економічних проблем зарубіжних країн.
У 70–80-ті роки в Київському державному
університеті імені Т.Г.Шевченка працювала
кафедра країн Азії, Африки та Латинської
Америки (завідувач кафедрою – В.І. Вол-
ковинський), де час від часу оголошували
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прийоми до аспірантури, готувалися необ-
хідні сходознавчі кадри, в тому числі й із
тюркології.

Серед вітчизняних тюркологів зазначе-
ного періоду варто виділити, на наш погляд,
таких учених, як Я.Р. Дашкевич13. О.І. Га-
нусець14,  Д.М. Філіпен ко15, О.М. Гаркаве-
ць16, К.І. Гурницький17, Н.М. Ксьондзик18,
В.В. Пангашенко тощо, які почали вже
утверджуватись у науці.

У 1970 році побачила світ у жанрі до-
рожніх нотатків книга відомого україн-
ського журналіста В.Я. Сіробаби “На зем-
лі Ататюрка: (3000 км по Туреччині)”, що
знайомила читача з різними аспектами
життя тогочасної Турецької Республіки.

Воїстину доленосними для українсько-
го сходознавства, у тому числі й тюрко-
логії, став 1991-й рік. Адже саме в цьому
році, в умовах уже суверенної, незалежної
України, відбулося заснування Інституту
сходознавства імені Агатангела Кримсько-
го Національної академії наук України та
відродження українського орієнталістич-
ного часопису “Східний світ”.

Як підкреслюється в Концепції даного
Інституту, в завдання Сектору тюркології
Відділу країн Близького і Середнього Схо-
ду входить: “...дослідження маловивчених
питань історії Туреччини, її соціально-
економічного, політичного та культурного
розвитку. Особливу увагу доцільно приді-
лити таким питанням, як піднесення, роз-
квіт і падіння Османської імперії; Молодо-
турецька революція та її наслідки; націо-
нально-визвольна революція та створення
Турецької Республіки; сучасний розвиток
Туреччини, аналіз феномену “Турецько-
го дива” (економічне піднесення другої
половини 80-х рр.); соціально-політичні
зрушення всередині країни; посилення
ісламсь кого фактора в турецькому сус-
пільстві. Заслуговують на увагу питання,
пов’язані з участю Туреччини в системі
сучасних міжнародних відносин; пробле-
ма турецької трудової еміграції як одного
з чинників “турецького піднесення”. Осо-
бливу увагу буде приділено дослідженню
історичних зв’язків України та Туреч-
чини”19. Отже, тюркологія перетворила-
ся на пріоритетний напрям українського
 сходознавства.

Вже через два місяці після проголошен-
ня незалежності України, за  ініціативою

директора цього інституту академіка
О.Й. Пріцака20, була скликана й успішно
працювала в Києві протягом 20–26 жовт-
ня 1991 р. Міжнародна орієнталістична
конференція “Україна і Османська імперія
XV–XVIII ст. Проблеми джерелознавства
та історіографії”, у якій взяли участь по-
над 100 учених з 18 країн Європи, Азії,
Америки. Організаційний комітет Конфе-
ренції складався з таких осіб: О.Й. Прі-
цак, П.С. Сохань (співголови конферен-
ції), В. Остапчук, І.Ф. Черніков (заступ-
ники співголів), О.І. Галенко (секретар),
Я.Р. Дашкевич, Л.З. Гісцова, В.В. Сєднєв,
Б.С. Стогній (члени оргкомітету конфе-
ренції). Основними доповідачами від
українських учасників зазначеної конфе-
ренції, загальна кількість яких становила
28 осіб, були: Омелян Пріцак (“Українсь-
ко-турецькі договори XVII–XVIII ст.”);
Федір Шевченко (“Українсько-турецькі
відносини періоду війни 1648–1654 рр.”);
Ярослав Дашкевич (“Україна в складі
Османської імперії XV – XVIII ст.)”; Юрій
Кочубей (“Українсько-кримські відноси-
ни в творах українських письменників (до
проблеми стереотипів)”; Ярослав Ісаєвич
(“Туреччина і Крим в українській літе-
ратурі XVII ст.”); Олександр Гаркавець
(“Одна рукописна збірка з історії кримсь-
ких урумів); Віктор Остапчук (“Північне
Причорномор’я як джерело Османсько-
го фінансового збагачення 1550–1650”);
Олександр Галенко (“Турецькі і татар-
ські документи з архіву Коша Війська
Запорозь кого ХVIII ст.”); Микола Крикун
(“Матеріали розмежувань Речі Посполи-
тої з Османською імперією на українських
землях в останній чверті XVII – на почат-
ку XVIII ст.”); Віктор Брехуненко (“Архіви
російських приказів в системі джерел до
історії україно-турецько-кримських вза-
ємин першої половини XVII ст.”); Сергій
Плохій (“Османська імперія та Кримське
ханство очима Богдана Хмельницького:
до історії формування стереотипу мусуль-
ман в суспільній свідомості українців”;
Ігор Черніков (“Розвиток сходознавства в
Україні”)21 та ін.

Можна лише висловити жаль з приводу
того, що матеріали цієї безпрецедентної
тюркологічної конференції в Україні через
брак коштів так і не були опубліковані у
вигляді Збірника наукових праць.
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Зазначена Міжнародна тюркологічна
конференція стала корисною ще й тому,
що виявлене українськими вченими ба-
жання працювати в національних архівах
Туреччини було дуже схвально сприйняте
представницькою делегацією їхніх турець-
ких колег. Більше того, гості з Туреччини
поширювали серед учасників конференції
затверджені 18 вересня 1989 р. “Офіційні
правила”, що регулюють проведення до-
сліджень у державних архівах Турецької
Республіки для приватних осіб і установ
турецького та іноземного походження22.

Безперечно, це значно просунуло впе-
ред вирішення питання про можливість
роботи дослідників з України в Турецьких
національних архівах, де зберігається до-
сить значна кількість документів та матеріа-
лів з історії України XVI–XVIII вв. Адже
це факт, що саме в турецьких архівосхови-
щах та бібліотеках продовжують залиша-
тись у стані цілинних або майже цілинних
корпуси українських першоджерел, що
нині є такими необхідними для всебічно-
го висвітлення аспектів вітчизняної історії
та міжнародних відносин регіону Причор-
номор’я. На підставі орієнтовних даних
(точну інформацію можна отримати лише
після ознайомлення з відповідними ката-
логами), зазначені матеріали зосереджені,
ймовірно, в Архіві при Музеї колишньо-
го султанського палацу “Торкарі Sarayi” з
його численними фондами канцелярії ве-
ликого візиря та інших органів управління
Османської імперії, зокрема військового мі-
ністерства. Крім того, у бібліотеці султана
Ахмеда ІІІ при “Topkapi Sarаyi” міститься
чимала кількість рукописних праць з осо-
бистих колекцій султанів та вищих санов-
ників Османської державної адміністрації.
Винятковий інтерес становить бібліотека
при мечеті славетного турецького султана
Сулеймана І Кануні (“Сулейманіє”), що є
основним місцем зберігання рукописних
колекцій, що належали султанам, їхнім
дружинам, найвищим духовним особам,
а також ученим. Найважливіші докумен-
ти, які відображають діяльність “Великого
Дивану” та “Високої Порти” (Уряду), міс-
тить Архів Ради Міністрів  Туреччини23.

Отже, варто зазначити, що україн-
ці таки працювали, і досить успішно, в
Турецьких національних архівах. Серед
них,  насамперед, вельмишановні і добре

знайомі нам Омелян Пріцак та Віктор
 Остапчук.

І хоча з часу проведення цієї Міжнарод-
ної тюркологічної конференції минуло по-
над 14 років, проте, на превеликий жаль,
занадто мало ще зроблено для розв’язання
проблеми вивчення та розробки турецьких
архівів українськими дослідниками. Адже
молоде покоління вітчизняних тюркологів
(мовознавців, істориків) є вже достатньо
підготовленим для виконання цієї місії.
Очевидно, не дали ще свого “дозволу”
кош ти. А тим часом продовжують виходи-
ти друком усе нові й нові видання з історії
України, монографічні та часописні дослі-
дження з цієї тематики і питань міжнарод-
них відносин XVI–XVIII ст. – без залучен-
ня турецьких архівних першоджерел.

Молодий український історик-орієн-
таліст Ферхад Туранли, навчаючись в ас-
пірантурі Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника, стажувався у
Стамбульському міжнародному універси-
теті на історико-філологічному факуль-
теті, а в 1996 р. захистив дисертацію за
спеціальністю “Всесвітня історія”. Дисер-
тацію присвячено міжнародним відноси-
нам у Північному Причорномор’ї середи-
ни XVII ст., безпосередніми учасниками
яких були Україна, Османська імперія,
Кримське ханство, Росія, Польща та Мол-
дова. Праця базується на турецьких істо-
ричних документах. На основі дисертації
в 2000-му році у Києві була опублікована
монографія “Літописні твори М. Сена’ї та
Г. Султана як історичні джерела”, 312 с.
У цій монографії цілком вмотивованим і об-
ґрунтованим є винесення на перший план
кримського фактора. Як відомо, Богдан
Хмельницький, розпочинаючи Визвольну
війну проти Польщі та маючи гостру по-
требу в дипломатичних і військових союз-
никах – сусідніх державах, обрав перш за
все Крим хана Іслама Гірея ІІІ (роки прав-
ління: 1644–1654) та уклав з ним у 1648 р.
союзний договір.

Автором монографії було здійснено
велику клопітку роботу у справі пере-
кладу цінних турецьких історичних дже-
рел україн ською мовою. Йому довелося
двічі робити переклад: з первісного тек-
сту – оригіналу творів кримських істориків
XVII– XVIII ст. М. Сена’ї та Г. Султана, на-
писаних османською мовою (арабска в’язь)
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та з ново- турецького тексту, побудованого,
як відомо, за латинським алфавітом.

Яскравим доказом відродження україн-
ської тюркології, як і всієї вітчизняної орі-
єнталістики, було перевидання Інститутом
сходознавства НАН України у 1996 р. (тоб-
то через 72 роки) книги “Історія Туреччи-
ни” А.Ю. Кримського (Київ, 1924). У пе-
редмові до 2-го видання цієї монографії24

директор Інституту сходознавства, акаде-
мік Омелян Пріцак зазначав: “Будемо спо-
діватись, що перевидання цієї першої укра-
їномовної “Історії Туреччини” Агатангела
Кримського, що так гідно репрезентувало
свого часу українознавчу науку, буде сти-
мулом для написання наступної подібної
історичної праці сучасними українськими
сходознавцями”25.

Безперечним досягненням молодого
українського тюрколога Олександра Га-
ленка став переклад з англійської мови
монографії, що має назву “Османська ім-
перія: Класична доба 1300–1600”26. Автор
книги – Галіл Іналджик – відомий турець-
кий історик, професор університету Біль-
кент в Анкарі, університету міста Чикаго
(США), у 70-ті роки – Президент Міжна-
родної асоціації по вивченню країн Півден-
но-Східної Європи та Голова Турецького
національного комітету Південно-Східних
Європейських студій27.

У передмові видавців монографії – пе-
рекладача О. Галенка та наукового редак-
тора В. Остапчука – читаємо: “Інститут
сходознавства радий нагоді запропонувати
українському читачеві переклад однієї з
найкращих сучасних праць про Османську
імперію… Насправді вона стала і досі за-
лишається найавторитетнішим викладом
в одній книзі Османської цивілізації. Для
українського ж читача книга цінна ще
й тим, що Галіл Іналджик у своїй науко-
вій кар’єрі приділив багато уваги історії
османського Причорномор’я, Кримського
Ханату (між іншим, сам автор походить з
Криму – його дід до 1905 р. був головним
муедзіном у Багчесараї) та зв’язкам Пор-
ти з країнами Східної Європи. Отже, в цій
книзі матимемо нагоду побачити історію
України з іншої перспективи, тобто на тлі
османської історії”28.

Безперечно, однією з ознак відродження
орієнталістики є поповнення за роки неза-
лежності (хоча коштів бракувало), Націо-

нальної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського та Національної парламентської
бібліотеки тюркологічними виданнями
з різних країн. До нових надходжень на-
лежать: Дмитров С. Султан Махмуд ІІ и
краят на еничарите – София, 1993, 304 с.;
Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Тур-
ции в средние века и новое время. – Мо-
сква, 1992, 247 с.; Кинросс Лорд. Расцвет и
упадок Османской империи. Пер. с англ. –
Москва, 1999; Османская империя и стра-
ны Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы в  XVII в. – Москва, 1998,
288 с.; Сванидзе А.М. Из истории торгов-
ли на Черном море в период османского
господства (вторая половина XV – XVII в.
в.). Автореф. дисс… канд. ист. наук. – Тби-
лиси, 1992. – 27 с.; Федорук Я.О. Туреччи-
на та її васали у відносинах з Богданом
Хмельницьким у 1654 р. Автореф. дис…
канд. іст. наук. Київ, 1996. – 24 с.; Армян-
ский вопрос и геноцид армян в Турции
(1913–1919). Материалы полит. архива.
Мин-во ин. дел кайзеровской Германии.
Сборник. Международный гуманитарный
фонд армяноведения имени Ц.П. Агаяна. –
Ереван, 1995, 643 с.; Османская империя.
Проблемы внешней политики и отноше-
ния с Россией (Отв. ред. – С.Ф. Орешко-
ва) Москва, 1996. – 246 с.; Петросян И.Е.,
Петросян Ю.А. Османская империя: ре-
формы и реформаторы (конец XVIII – на-
чало ХХ в.в.). – Москва, 1993. – 186 с.;
Алляхвердов С.Ю. Державно-національне
будівництво Туреччини. Зовнішня та вну-
трішня політика. 1919–1923 рр. Автореф.
дис... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ,
1996 – 19 с.; Багдасарян С.К. Политичес-
кая система Турции в 1920–1930-х годах.
Автореф. дисс… канд. іст. наук. – Ере-
ван, 2000. – 27 с.; Вольский Д.А. Турция:
партнер знакомый и незнакомый. Полити-
ка. Бизнес. Культура. Туризм. – Москва,
1994. – 111 с.; Парушев П. Ататюрк – дик-
татор, демократ. – София, 2000. – 275 с.;
Філаретов В.М. Політика ФРН щодо Ту-
реччини в 1960-х на початку 1980-х рр.
Автореф. дис…, канд. іст. наук. – Київ,
2000 – 20 с.; Поцхверия Б.М. Турция меж-
ду двумя мировыми войнами. Очерки вне-
шней политики. – М., 1992; Кемализм: за-
рождение, влияние, актуальность (Перевод
с французского О.А. Власовой) – Москва,
1998, 447 с.; Данилов В.И. Турция 80-х:



Східний світ №4 200578

До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст.

от военного режима до “ограниченной
 демократии”. – Москва, 1991, 189 с.; Тур-
ция. Современные проблемы экономики и
политики (ответственный ред. Е.И. Уразо-
ва) – Москва, 1997. – 132 с.; Задунайська
Січ (Бачинський А.Д., Бачинська О.А.,
Вовк Ф.К. та ін.). – Одеса, 1998. – 390 с.

Що ж до архівних матеріалів, то їхня роль
і місце в процесі дослідження подій, фактів
та явищ, як відомо, надзвичайно важливі.
Особливо, коли в умовах незалежної Украї-
ни було знято табу з багатьох справ колиш-
ніх фондів “обмеженого користування”.
Так, у Центральному державному історич-
ному архіві України у Києві зберігаються
невідомі широкому загалу архівні джерела,
а саме листи гетьмана Богдана Хмельниць-
кого від 26 липня 1650 р. та від 27 листопада
1651 р. до турецького султана Мехмеда IV з
пропозицією встановити дружні взаємини і
обмінятися послами, а також з проханням
надати військову  допомогу29.

Увагу дослідників привернули також
матеріали з архіву, що стосуються контак-
тів обох сусідніх країн у галузі освіти і ме-
дицини. Є відомості про підданих Туреччи-
ни, які у 40-х – на початку 50-х рр. ХІХ ст.
проходили курс навчання у закладах мере-
жі Київського округу30. Цікавими є матері-
али про відрядження професорів-медиків
Київського університету св. Володимира
(Ф. Мерінга та С. Алфер’єва) до Стамбула
у 1856 р. з метою надання термінової допо-
моги хворим на висипний тиф31.

Що ж до Центрального державного
архіву вищих органів влади і управління
(ЦДАВО) України, у фондах якого є до-
кументи зовнішньополітичних структур
Цент ральної Ради, Української Народної
Республіки (УНР), Української Гетьман-
ської держави, Директорії УНР, а також
Секретаріату справ міжнародних, перейме-
нованого потім у Народне Міністерство
справ закордонних, то, наш погляд, варто
звернути увагу насамперед на діяльність
Посольства України в Туреччині впродовж
1918–1922 рр. Протягом цих неповних
п’яти років посади Надзвичайного Посла і
Повноважного Міністра обіймали: Микола
Левитський (1880–1935), Михайло Суков-
кін, Олександр Лотоцький (1870–1939), Ян
Токаржевський-Карашевич (1885–1954)
та Володимир  Кедровський32. Крім суто
поточних  питань –  періодичних звітів,

 інформаційних повідомлень про внутріш-
ньополітичне та економічне становище Ту-
реччини, формування персонального скла-
ду Посольства та його фінансових справ,
різноманітних листувань33, дипломатично-
му Представництву, слід було вирішувати
низку важливих для національних інтере-
сів України проблем. Це і повернення на
Батьківщину чималої кількості військово-
полонених та цивільних осіб – вихідців
з України; доля тих кораблів колишнього
Російського імператорського Чорномор-
ського флоту, які перебували в турецьких
територіальних водах, і спадкоємцем кот-
рих стала незалежна Україна, і нарешті,
очікуване визнання автокефалії Україн-
ської православної церкви Константино-
польським вселенським патріархатом34.

Навіть у тій атмосфері офіційний Київ
виступив з ініціативою щодо скликання
представницької конференції Причорно-
морських держав, на якій було укладено
договір про утворення “Чорноморського
союзу”35. А дипломати з українського По-
сольства брали участь у підготовчій роботі
(1920–1921 рр.) з питання вступу України
до Ліги Націй36.

Украй важливою, з точки зору форму-
вання спільних пріоритетів та взаємних
підходів, стала Міжнародна (за участю
представників України, Туреччини, Росії)
політологічна конференція “Україна – Ту-
реччина: безпека та співробітництво в
Чорноморському регіоні”, що відбулася
у Києві 10–11 квітня 2000 р. Специфіка
роботи конференції полягала в тому, що
з 111 її офіційних учасників лише 30 ви-
ступали як доповідачі. Переважну біль-
шість присутніх становили співробітники
Міністерства закордонних справ України,
народні депутати Верховної Ради Укра-
їни, представники державних установ,
громадських організацій, засобів масової
інформації. На трьох пленарних засідан-
нях було заслухано такі доповіді: “Вну-
трішні чинники геополітичних орієнтацій
України і Туреччини” (доповідачі: Халюк
Баюлкен, Президент Атлантичної Ради
Туреччини, і Рустем Жангожа, Національ-
ний інститут українсько-російських від-
носин, Україна); “Порівняльний аналіз ін-
тересів Туреччини й України в Чорномор-
ському регіоні, на Балканах, Центральній
Азії” (доповідачі: Масут Хаки Джашин,
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 університет  Сабанджі,  Туреччина, і Бо-
рис Парахонський,  Національний інститут
українсько-російських відносин, Україна);
“Україна та Туреччина на шляху до Єв-
ропейського Союзу” (доповідачі: Дмитро
Кублицький, фонд” Європа ХХІ століття”,
Україна і Нурі Юрдусєв, Близькосхідний
технічний університет, Туреччина); “Укра-
їна між Росією і Туреччиною: від супер-
ництва до співпраці” (доповідачі: Ілтер
Туран, ректор Стамбульського універси-
тету, Віктор Глєбов, Одеський державний
університет; Микола Ковальський, Центр
Середземноморських та Чорноморських
досліджень, Москва, Інститут Європи Ро-
сійської Академії наук); “Крим і Кримські
татари в українсько-турецьких відноси-
нах” (доповідачі: Рефат Чубаров, народний
депутат Верховної Ради України і Хакан
Киримли, університет Бількент, Туреччи-
на); “Підходи України і Туреччини до вре-
гулювання конфліктів на Балканах, у Грузії
та Нагірному Карабасі” та “Воєнно-полі-
тичні аспекти співробітництва: українські
та турецькі ініціативи щодо зміцнення без-
пеки в Чорноморському регіоні” (допові-
дачі: Григорій Перепелиця, Національний
інститут стратегічних досліджень, Київ;
Недім Нарли, Стамбул; Сергій Близню-
ков, Міністерство оборони України); “Роль
Чорноморських транспортних коридорів у
контексті проблем міжнародної безпеки та
регіонального співробітництва” (доповіда-
чі: Менсур Акгюн, університет Мармара,
Стамбул; Михайло Гончар, фонд “Страте-
гія”, Україна); “Потенціал ОЧЕС в галузі
безпеки й економічного співробітництва”
(доповідачі: Лілія Григорович, народний
депутат Верховної Ради України, Наталя
Мхитарян, Інститут світової економіки
і міжнародних відносин НАН України);
“Можливості України і Туреччини в галузі
військово-промислового співробітництва”
(доповідач – Анатолій Павленко, Націо-
нальний інститут стратегічних досліджень,
Київ); “Роль неурядових організацій для
розвитку українсько-турецьких відносин
та перспективи співробітництва” (допові-
дачі: Григорій Немиря, президент Центру
міжнародних та європейських досліджень,
Київ; Джері Матос, голова центру “За діа-
лог та співробітництво між  культурами”)37.

На наш погляд, робота даної Між-
народної конференції була би набагато

 результативнішою, якби у ній взяло участь
більше українських учених-тюркологів.
Адже це – парадокс: конференція відбу-
валася у приміщенні великої конференц-
зали Національної академії наук України,
а науково-дослідні інститути цієї Академії
(Інститут історії України; Інститут схо-
дознавства імені А. Кримського; україн-
ської археографії та джерелознавства іме-
ні М. Грушевського, світової економіки і
міжнародних відносин, а також кафедра
тюркології Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка) – всі
вони були практично відсторонені від цьо-
го Тюркологічного форуму.

Тим часом українська тюркологія де-
монструвала все нові й нові досягнення на
шляху свого відродження. Насамперед ор-
ганізовувалося вивчення турецької мови:
у Києві: в Інституті філології на кафедрі
тюркології Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, в Інсти-
туті східних мов Київського державного
лінгвістичного університету, в Інституті
східної лінгвістики і права та Київській
гімназії – інтернату східних мов № 1; у
Львові: на факультеті східних мов Львів-
ського національного університету імені
Івана Франка; у Сімферополі: на факульте-
ті сходознавства Таврійського національ-
ного університету імені В.І. Вернадського,
а також в Індустріально-педагогічному ін-
ституті.

Промовистим є факт, що спеціальність
“Турецька мова і література” була започат-
кована в Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка з 1990 р.;
і тут підготували магістерські роботи 11
тюркологів, троє з яких захистили канди-
датські дисертації, а саме: Володимир Під-
войний (“Лінгвістична термінологія ту-
рецької мови”), Сергій Сорокін (“Турець-
кий синтаксис”), Ірина Дрига (“Тюркські
мови на Балканах”).

Як зазначалося на Конференції з питань
розвитку сходознавчої освіти (Київ, 18–19
травня 2001 р.), деякі випускники Київської
гімназії – інтернату східних мов № 1 – звер-
талися до східної тематики, працюючи над
курсовими і дипломними роботами. Серед
них можемо відзначити Романа Машков-
ського, студента юридичного факультету
Київського національного економічно-
го університету (“Конституційний лад
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До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст.

 Турецької Республіки – за Конституцією
1982 р.”), Ольгу Боровську (“Висвітлення
історії Туреччини в шкільних підручниках
з історії України”) та ін.38.

Тому надзвичайно цікавою і повчаль-
ною є розповідь Г.І. Халимоненка, док-
тора філологічних наук, професора, за-
відувача кафедрою тюркології Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка про свій шлях в орієнталістику,
зокрема в тюркологію. Випускник факуль-
тету сходознавства Тбіліського універси-
тету, де він вивчав турецьку й грузинську
мови, Григорій Іванович, повернувшись у
1972 р. в Україну, близько 20 років так і не
міг працювати як тюрколог – через стійкі
перешкоди, які робила тодішня влада щодо
даного напряму орієнталістичної науки. І
лише у незалежній Україні у 1995 р. він
захистив докторську дисертацію на тему
“Тюркські лексичні запозичення в укра-
їнській мові”, почавши розробляти кон-
цепцію розвитку тюркології в Україні39.
Дана концепція передбачає розвиток тюр-
кології в трьох напрямах: філологічному,
історичному та економічному, а базовим
предметом має бути тюркська мова Ту-
реччини або Азербайджану, Узбекистану,
Туркменистану чи Казахстану. Як наголо-
шує Г.І. Халимоненко, “сьогодні ми може-
мо говорити лише про розвиток тюркської
філології”40. З цією метою вкрай потрібне
виконання єдиного навчального плану,
здійснення якого можливе тільки за умови
опанування таких предметів, як практич-
ний курс тюркської мови протягом п’яти
років, теоретична граматика тюркської
мови, історія, географія та лінгво-краєз-
навство, релігія й філософія тюрків, сти-
лістика тюркської мови, методика викла-
дання тюркської мови, тюрксько-україн-
ський переклад та лексикологія тюркської
мови. Крім того, студентам пропонують-
ся спеціальні курси: поетика художнього
твору, система жанрів тюркської літерату-
ри, етимологічні дослідження з тюркської
 мови41.

Варто гідно оцінити особисті заслу-
ги доктора філологічних наук професора
Г.І. Халимоненка, його суттєвий внесок у
розвиток української тюркології42.

Важливими є і найближчі плани кафед-
ри тюркології як базового центру розвитку
даного напряму сходознавства в Украї ні.

Це і підготовка підручника з османської
мови, й активізація зусиль із метою від-
родження кримськотатарської мови, і
всебічне сприяння науковій тюркології, і
підготовка підручників із турецької мови,
літератури, історії, монографічних до-
сліджень, статей. Обнадійливим є висно-
вок Григорія Халимоненка: “Тюркологія в
Україні формується поки що нелегко, але її
розвивають молоді фахівці, частина з яких
здобуває освіту в Туреччині, і це дає під-
стави думати, що через кілька років укра-
їнська тюркологічна школа заявить про
себе як серйозний науковий осередок”43.

Ось чому особливої уваги заслугову-
ють Міжнародна наукова конференція,
присвячена 10-й річниці відновлення дип-
ломатичних відносин між Україною і Ту-
реччиною (Київ, 14–15 травня 2002 р.), та
опубліковані матеріали цієї конференції
(“Україна–Туреччина: минуле, сучасне
і майбутнє”. Збірник наукових праць. –
Упорядник: Туранли Ф.Г. – Київ: “Денеб”,
2004, 632 с.)

І дійсно. У Києві вперше в історії від-
бувся Міжнародний тюркологічний науко-
вий форум, учасниками якого стали по-
над 200 осіб, серед яких і провідні вчені,
і дипломати, і громадські діячі з України,
Туреччини, Азербайджану, Болгарії, Ве-
ликобританії, Греції, Монголії, Німеччи-
ни, Іспанії, Італії, Польщі, Франції, а та-
кож таких географічно віддалених країн,
як Японія та Аргентина. 80 доповідачів
(окрім тих, хто брав участь у пленарних,
секційних засіданнях та “круглих столах”)
були потужним “робочим активом” даної
конференції. Присутніх в актовій залі Київ-
ського національного університету імені
Тараса Шевченка вітали прем’єр-міністри
обох держав, ректор університету акаде-
мік НАН України Віктор Скопенко. Вступ-
не слово виголосили Надзвичайний і По-
вноважний посол Туреччини в Києві Білге
Джанкорель та заступник державного се-
кретаря Міністерства закордонних справ
України Олександр Моцик.

Найширший спектр проблем із міжна-
родних відносин, історії, археології, гео-
політики економіки, юриспруденції, мо-
вознавства і літературознавства, філософії,
релігії, культурології, мистецтвознавства –
все це було в центрі уваги учасників цих
великомасштабних наукових зборів.
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Організаторами конференції виступи-
ли: Інститут філології, Інститут міжнарод-
них відносин та Центр українознавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка; науково-дослідні
інститути НАН України (української архео-
графії та джерелознавства імені М. Гру-
шевського, сходознавства імені А. Крим-
ського), а також Посольство Туреччини в
Україні.

Що ж до Збірника наукових праць (об-
сягом у 632 сторінки), який складається з
трьох розділів, то завдяки зусиллям редак-
ційної ради й упорядника Ферхата Гардаш-
кана Туранли, текст цього видання було
опубліковано трьома мовами: українсь-
кою, турецькою та англійською.

Торкнемося кількох статей, представ-
лених у цьому фоліанті. Збірник відкри-
вається статтею визначного українського
сходознавця, дослідника рідкісних, май-
же не розроблених тюркологічних проб-
лем, доктора історичних наук, професора
Ярослава Дашкевича (Львів), що має на-
зву “Протурецька орієнтація XVI–XVIII
ст. в Україні та міжнародні відносини”44.
Насамперед відзначимо, що вчений був
одним із перших українських істориків,
що стали на шлях переосмислення ролі та
місця Кримського ханства в міжнародних
відносинах Північного Причорномор’я.
Справа в тому, що хоч ця південна держа-
ва протягом трьох століть перебувала під
протекторатом Османської імперії, а ту-
рецький султан санкціонував спеціальним
указом сходження на ханський престол
чергового кримського монарха з династії
Гіреїв, значення офіційного Бахчисараю
у дипломатичному протиборстві в регіоні
було значно вагомішим, ніж його номі-
нальний статус.

Я. Дашкевич детально аналізує, як ви-
никла та зміцнювалась в Україні (почи-
наючи з середини XVI ст.) досить вираз-
на протурецька орієнтація. Цьому значно
посприяли подорож 1553 р. до Стамбула
одного із фундаторів Запорізької Січі Дми-
тра Байди-Вишневецького, переконаного
прихильника добрих взаємин із Туреч-
чиною, публічні виступи таких відомих
українських релігійних діячів і філософів,
як Іван Вишенський, Мелетій Смотриць-
кий, Захарій Копистенський, Андрій Му-
жиловський, які аргументовано  доводили

 релігійну толерантність турків до право-
славної церкви. З огляду на це, цілком
 зрозумілим є і висновок: “Прагнення Бог-
дана Хмельницького до союзу з Туреччи-
ною (тим більше, після краху його спо-
дівань на мирне вирішення конфлікту з
Польщею, після розчарування в підтримці
Москви після Переяславської ради 1654 р.)
було цілком логічним кроком та відповіда-
ло тенденціям, які проявлялися в Україні
вже в середині XVI ст. Врешті-решт, це був
останній шанс зберегти автономію Украї-
ни та отримати мирну передишку для роз-
будови держави”45.

Я. Дашкевич називає щонайменше чо-
тири фактори, котрі обумовили як проту-
рецьку орієнтацію України, так і її мож-
ливу роль турецького “протеже”. Такими
факторами є: автономний статус – на при-
кладі Молдавії, Волощини, Трансильванії,
Кримського ханства; відносна віротерпи-
мість турків до православних українців на
території Османської імперії та за її межа-
ми; проста і не дуже обтяжлива податко-
ва система; нарешті, гарантія відсутності
кримськотатарських набігів на українські
землі46.

Згадуючи про те, що наступні козаць-
кі гетьмани (після Б. Хмельницького), які
укладали договори з Оттоманською Пор-
тою, продовжували цю політику, Ярослав
Дашкевич висловлює таку думку, що фе-
номен протурецької орієнтації в Україні
протягом XVI–XVIII ст. вимагає подаль-
ших ґрунтовних досліджень – передусім із
залученням турецьких історичних джерел.
Учений зауважує: “Повинна утвердитися
істина, що цей період в українсько-турець-
ких відносинах був позначений не лише
ворожнечею, а й (може, навіть більшою
мірою) дружніми, взаємовигідними сто-
сунками”47.

Найважливіші проблеми, пов’язані з
віковічною історією формування Півден-
но-Чорноморського вектора української
зовнішньої політики розглядає визначний
український сходознавець, арабіст і тюр-
колог Юрій Кочубей (Київ) у статті “Чор-
номорська орієнтація” – геополітична докт-
рина: історія і сучасність”48.

Київська Русь і її природне прагнення
мати вихід до Чорного моря та Дунаю; Ко-
зацька держава Богдана Хмельницького та
його тюркофільство, що було  успадковане
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наступними гетьманами – Ю. Хмель-
ницьким, П. Дорошенком, П. Тетерею,
І. Мазепою, П. Орликом; події, пов’яза-
ні з Першою світовою війною 1914–1918
рр., революціями в Росії та крахом цариз-
му – такі три етапи у своєму розвитку, на
думку автора статті, пройшла доленосна
ідея Чорноморської геополітичної орієнта-
ції України. Тому в центрі уваги Ю.М. Ко-
чубея – перший Президент незалежної
України, видатний державний і громадсь-
кий діяч, учений-історик, академік Ми-
хайло Грушевський (1866–1934). Саме він
“…був першим, хто розробив геополітич-
ну доктрину для України з урахуванням
такого чинника, як Чорне море… у своїх
есе “Орієнтація Чорноморська” та “Нові
перспективи”. В її основу покладено, на-
самперед, інтереси Української держави,
збереження і зміцнення її незалежності”49.

У даній публікації детально аналізують-
ся основні положення Чорноморської гео-
політичної концепції М.С. Грушевського,
сутність якої зводиться до того, що: Чор-
не море міцно пов’язує наше узбережжя
з Малоазійським, а через нього – із дже-
релами стародавніх культур (Егейської,
Месопотамської, Єгипетської); по-друге,
географічні особливості України значно
сприяють економічному та культурному
співробітництву з народами Причорно-
мор’я, причому море “ніколи не ділило, а
зв’язувало узбережні краї”; по-третє, Чор-
не море завжди відкривало “великі тран-
зитні дороги на Схід”50.

Сподіваємося, що читач зверне увагу
на згадані Ю.М. Кочубеєм імена тих укра-
їнських політиків, політологів, істориків,
культурологів, економістів, які зробили свій
внесок у розробку доктрини “Чорноморська
орієнтація”. Серед них: Юліан Бачинський
(1870–1934), Микола Міхновсь кий (1873–
1924), Степан Рудницький (1877–1937),
В’ячеслав Липинський (1882–1931), Ан-
тон Синявський (1866–1951), Василь Ду-
бровський, (1897–1966), Юрій Липа (1900–
1944), Олександр Лотоцький (1870–1939),
Левко Биковський (1895–1992), Олександр
Шульгін (1889–1960), Іван Крип’якевич
(1886–1967) та ін.

Завершує статтю Юрій Кочубей таким
висновком: “Чорноморська орієнтація”
для нашої країни залишається актуальною
і не вступає в суперечність ні з нашою

 європейськістю, ні з членством  Туреччини
в НАТО, бо, врешті, Туреччина теж є час-
тиною Європи, а Україна намагається ін-
тегруватися в НАТО та ЄС. Разом з Туреч-
чиною ми можемо забезпечувати стабіль-
ність в Чорноморському регіоні, впливаю-
чи на весь Близький Схід”…51

У дуже стислій, але глибоко аргумен-
тованій (з використанням маловідомих
архівних і друкованих, у тому числі й ту-
рецьких, джерел) статті-нарисі “Історичні
традиції порозуміння між українським і
турецьким народами”52 український дип-
ломат Богдан Сергійчук (Стамбул) і відо-
мий український історик, доктор історич-
них наук, професор Володимир Сергійчук
(Київ) розгортають справжню панораму
українсько-турецьких взаємин протягом
їхньої майже півтисячолітньої історії.

Не дивно, що Дмитро Байда-Вишне-
вецький, за словами академіка М.С. Гру-
шевського, “шукав порозуміння у Туреч-
чини, сам їздив туди, мабуть, шукаючи
способу, щоб Туреччина прийняла його під
свою зверхність”53.

Тим часом зовсім не війни та різні конф-
ліктні ситуації визначали основний зміст
міжнародних відносин. У цьому контексті
миротворча тенденція в українсько-ту-
рецьких взаєминах неухильно прокладала
собі шлях і в багатьох випадках брала гору.
Адже безперечним фактом, є те, що ця ми-
ротворча, інакше кажучи – протурецька
тенденція, досить рельєфно простежуєть-
ся в зовнішньополітичній діяльності вели-
кого гетьмана України – Богдана Хмель-
ницького, який був переконаний у необ-
хідності укладення з Оттоманською Пор-
тою широкомасштабного союзницького
договору. Як зазначає М.С. Грушевсь кий,
наприкінці лютого й у перші дні березня
1651 р. Чигирин відвідало вельми поважне
Посольство Туреччини на чолі з Османом
Чаушем, котре вручило Б. Хмельницько-
му султанську грамоту, в якій “у виразах
пишних і гіперболічних” порівнювалася
його діяльність із Месієвою та повідо-
млялося, що султан Мехмед IV розглядає
українського гетьмана на такому ж висо-
кому рівні, як й “інших королів християн-
ських”. Далі у грамоті повідомлялося, що
турецький монарх проголосив Б. Хмель-
ницького своїм князем з різними приві-
леями, але й з обов’язком посилати своє
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військо, куди султан схоче, і утримувати
Чорне море безпечним і чистим від будь-
яких нападів54. А якою ж була відповідь
Богдана Хмельницького?  Великий гетьман
України,  загальновизнаний  військовий лі-
дер і полководець, будівничий української
державності, що відроджувалась у ході
Визвольної війни, Хмельницький був ще
й видатним дипломатом свого часу. Добре
обізнаний з особливостями турецької дійс-
ності (у 1620–1621 рр. молодий Б. Хмель-
ницький жив у Стамбулі як військовопо-
лонений і опанував основи розмовної ту-
рецької мови55), він, за визначенням сучас-
ного українського історика-міжнародника
Р.Г. Симоненка, “вміло маневрував у вирі
зовнішньополітичних хитросплетінь, про-
кладаючи шлях кораблю молодої Україн-
ської державності”56.

М.С. Грушевський наводить такий
факт, що, як свідчить австрійський ре-
зидент (посол) у Стамбулі барон Шмідт,
тодішній Вселенський православний Кон-
стантинопольський патріарх Партеній по-
казав йому (Шмідту) лист Б. Хмельниць-
кого, з якого стає зрозумілим, що гетьман
бажав скористатися турецькою допомогою
лише з метою зміцнення свого становища
проти Польщі. Характеризуючи діяльність
Українського козацького посольства у Ту-
реччині на чолі з київським полковником
Антоном Ждановичем (листопад 1650 р.),
М.С. Грушевський зауважив, що україн-
ський гетьман, зав’язуючи зносини з Пат-
ріархатом, “маніфестував свої зв’язки з
ним і немов під його протекторат віддавав
свої відносини до Порти”57.

Надзвичайно цікавим є представлені
у статті унікальні матеріали, взяті з до-
слідження сучасного українського істо-
рика-сходознавця М.Д. Несука “Україна у
зов нішній політиці Туреччини” про майже
невідому до останнього часу Декларацію
з українського питання від 24 листопада
1914 р. одного з керівних діячів Молодо-
турецького тріумвірату Османської імперії
(та одночасно голови правлячої партії “Єд-
нання та прогрес”) Талаат-бея. “Політич-
ні наслідки Декларації Талаат-бея важко
переоцінити. Це перший у міжнародних
відносинах офіційний документ, у якому
за українським народом визнавалося пра-
во на створення незалежної держави. Для
історії України Декларація Талаат-бея має

таке саме значення, як відома Декларація
Бальфура для історії єврейського народу
і держави Ізраїль”58. Стаття закінчується
цілком логічним і правомірним висно-
вком, що, після проголошення 24 серпня
1991 р. незалежності України, події, котрі
відбуваються в її двосторонніх відносинах
із сусідньою Туреччиною, слід розглядати
з погляду не “встановлення”, а “відновлен-
ня” – через традиції добросусідства “між
нашими народами, що творилися протягом
багатьох століть”59.

“Українсько-турецькі міждержавні
стосунки у середині та другій половині
XVII століття: встановлення союзів, їх
значення та наслідки”60 – така тема статті
Ферхада Туранли, кандидата історичних
наук, доцента Інституту філології Київсь-
кого Національного університету імені
Тараса Шевченка. Публікацію  присвячено
висвітленню зовнішньополітичного кур-
су гетьманської адміністрації Богдана
Хмельницького на добросусідство та вза-
ємовигідне співробітництво з Османською
імперією та Кримським ханством. Разом з
тим, у праці знайшли відображення низка
важливих подій у міжнародних відносинах
як Північного Причорномор’я, так і Пів-
ночі Європи того часу. Автор залучив до
дослідження значну кількість турецьких
джерел та літератури, переосмислено де-
які історичні події (йдеться про стосунки
кримського хана Іслама Гірея ІІІ з Богда-
ном Хмельницьким під час відомої битви
під Берестечком (червень 1651 р.).

Головний висновок статті Ф. Туранли
такий: “Мудрий і далекоглядний політик,
національний герой українського народу
Б. Хмельницький після того, як був об-
раний гетьманом Запорозького козацтва,
зумів підняти всіх українців на загально-
національне повстання. Проводячи інтен-
сивну політику щодо південного сусіда,
він вперше встановлює тісні міждержавні
зв’язки з османським урядом… Моральна
та матеріальна підтримка з боку Істанбу-
ла у досліджуваний нами період значною
мірою сприяла успіхам Української держа-
ви в боротьбі проти зовнішніх ворогів за
свою свободу та незалежність”61.

Відомий український тюрколог, який має
базову лінгвістичну підготовку, провідний
науковий співробітник Інституту світової
економіки і міжнародних  відносин НАН
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України, кандидат історичних наук Наталя
Ксьондзик (Київ) на основі різноманітних
(насамперед – турецьких) джерел, у влас-
ній публікації “Україна–Туреччина: діалог
у нових історичних умовах”62 вперше у віт-
чизняній історіографії детально проаналі-
зувала якісно новий етап у двосторонніх
українсько-турецьких взаєминах, що роз-
почався головним чином уже після розпа-
ду СРСР. Авторка статті торкається таких
подій, як: Протокол між Українською РСР
і Турецькою Республікою (1989 р.) про
розвиток торговельно-економічних відно-
син; візит Президента Туреччини Тургу-
та Озала до Києва 13–14 березня 1991 р.;
Заява Турецького уряду від 20 листопада
1991 р. про запровадження консульських
зносин між обома країнами, а незабаром
(після Всеукраїнського референдуму про
незалежність 1 грудня 1991 р.) – про офі-
ційне визнання суверенної, незалежної
України; Стамбульський протокол від 3
лютого 1992 р. про встановлення україн-
сько-турецьких дипломатичних відносин;
офіційний візит до України (5–6 березня
1992 р.) міністра закордонних справ Ту-
реччини Хікмета Четіна, наслідком якого
стало підписання Протоколу про консуль-
тації з питань зовнішньополітичної діяль-
ності; перший в історії взаємин обох країн
офіційний візит до Туреччини Президента
України Леоніда Кравчука та укладення
4 травня 1992 р. Договору про дружбу і
співробітництво між обома Причорномор-
ськими країнами63. Цей договір є важли-
вим міжнародно-правовим документом,
він укладений терміном на десять років і
складається з двадцяти статей та створює
базу для всебічного двостороннього спів-
робітництва у політичній, економічній,
культурологічній галузях. Ідеться про роз-
виток безпосередніх зв’язків між підпри-
ємствами, співпрацю у сферах науки і тех-
ніки, охорони навколишнього середовища,
зв’язку, інформатики, туризму,  спорту64.
Торкаючись особливого значення Догово-
ру та наслідків його підписання, авторка
публікації підкреслює, що це були перші
кроки, зроблені Україною та Туреччиною
в нових історичних умовах, на шляху зу-
стрічного руху до об’єднання зусиль за-
для прогресу та процвітання народів двох
країн. По-друге, договір продемонстрував
не лише спільну зацікавленість, наміри

 досягнути якісно нового рівня міждер-
жавної взаємодії, але й створив умови для
практичного здійснення проектів всебіч-
ного двостороннього співробітництва.
По-третє, він продемонстрував достатньо
високі темпи зближення позицій двох дер-
жав щодо широкого кола актуальних про-
блем, вирішення яких відіграють важливу
роль у їхньому економічному, соціальному
та культурному житті65.

Важливими напрямами двосторонніх
українсько-турецьких взаємин є співпра-
ця у рамках Організації Чорноморського
економічного співробітництва (ОЧЕС) та
здійснення спільних зусиль в облашту-
ванні депортованого кримськотатарського
 народу.

Характеризуючи кардинальні зрушен-
ня, що відбулись у світі після 1991 р., їх
вагомі результати, які істотно вплинули та
продовжують впливати на розвиток укра-
їнсько-турецьких відносин, Н.М. Ксьон-
дзик робить такий висновок: “Вже сьо-
годні можна ототожнити проблеми Києва
і Анкари в просуванні до вступу в ЄС; не-
гаразди, що виникають в їх національних
господарствах через фінансові потрясіння
в світовій економіці; проблеми, які поста-
ють перед індустріальним сектором обох
країн у зв’язку зі складностями просу-
вання їх промислової продукції на ринках
“третього світу”; остаточною невизначе-
ністю магістрального напряму регіональ-
ної економічної інтеграції тощо. Все це,
як здається, дає вагомі підстави для роз-
будови нових схем поєднання зусиль обох
країн з метою відокремлення нової, більш
активної та раціональної спільної політи-
ки Києва і Анкари як на світовому, так і на
регіональному рівнях”66.

Високий рівень наукової аргументова-
ності та політичної актуальності прита-
манний статті “Перспективи українсько-
турецьких відносин у регіональному ви-
мірі”67, авторкою якої є Наталія Мхитарян
(Київ), молодий і талановитий український
тюрколог, кандидат політичних наук, го-
ловний консультант Відділу зовнішньої
політики Національного інституту стра-
тегічних досліджень України68. Визна-
чивши феномен “нового регіоналізму” в
контексті глобалізації сучасних міжнарод-
них відносин, авторка статті наводить при-
клад Чорноморсько-Каспійського регіону
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(ЧКР). Адже унікальні природні багатства
цього регіону, стратегічні транспортні ко-
ридори, контроль над якими фактично
означає контроль над Євразією сьогодні і
в майбутньому. Тут сконцентровано гео-
політичні, фінансово-економічні, військо-
во-стратегічні інтереси головних світових
і регіональних об’єднань і сил69.

Класифікуючи за групами геополітич-
ної орієнтації держави ЧКР, Н.І. Мхита-
рян доводить, що саме регіональні між-
державні об’єднання і насамперед Ор-
ганізація Чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС) відображають
нинішні інтеграційні процеси. У статті до-
кладно розглядаються як основні напрями
україн сько-турецьких партнерських взає-
мин у рамках ОЧЕС, так і ряд важливих
проблем, що чекають свого невідкладно-
го вирішення у регіоні. Демілітаризація
Чорного моря, його економічна безпека,
будівництво Євразійської магістралі та
Чорноморської кільцевої автостради, ре-
конструкція існуючих газопроводів, що
перетинають територію України, та проект
спорудження Транскаспійського газопро-
воду, термінове розв’язання конфліктів у
Придністров’ї, Кавказі, на Балканах – наоч-
не тому підтвердження. “Саме ідея ОЧЕС
віддзеркалює той стан взаємовідносин,
коли серед країн регіону наростає розумін-
ня унікальних особливостей і неповторних
національних та регіональних інтересів…
Відносини країн Чорноморського регіону
в рамках ОЧЕС є важливим чинником у
побудові нових взаємин, які базуються на
економічному інтересі, співробітництві і
розбудові системи регіональної безпеки”70.
Авторка наголошує на відчутній підтрим-
ці, що надає Україні Туреччина в питанні
облаштування кримських татар, вирішен-
ня їхніх нагальних соціально-економічних,
релігійно-правових та культурно-освітніх
проблем на півострові. “Саме кримськота-
тарський народ може стати цивілізаційним
мостом між Україною і Туреччиною”71 –
такий висновок знаходимо у статті.

Публікація завершується рядом прогно-
зуючих положень щодо реальних можли-
востей Туреччини стати для України стра-
тегічним партнером у питаннях підтримки
української ініціативи у терміновому ви-
рішенні проблем демілітаризації Чорно-
го моря та гарантування його екологічної

безпеки. Оскільки турецьку територію пе-
ретинають стратегічно важливі шляхи до
Середземномор’я та Близького й Серед-
нього Сходу, то ними (в разі необхідності)
могла би скористатися й Україна.

Актуальною, навіть злободенною є пуб-
лікація наукового співробітника Інституту
світової економіки і міжнародних відносин
НАН України, кандидата історичних наук
Павла Варбанця (Київ) “Ідеологія тюркіз-
му: зародження й еволюція”72.

У статті висвітлено, що біля витоків
ідеологічно-політичної доктрини тюркіз-
му стояли відомі турецькі просвітителі
другої половини ХІХ ст., письменники і
поети: Ібрагім Шинасі, Намик Кемаль, Зія-
бей, Алі Суаві – прихильники проведення
реформ та прийняття Конституції, носії
патріотично-прогресивних ідей, які вихо-
вували народ (насамперед – молодь) у дусі
національної самосвідомості.

Тюркізм відчутно трансформувався у
свій ультра-радикальний різновид – “пан-
тюркізм” після Молодотурецької револю-
ції 1908 р., коли в Османській імперії при
владі опинився так званий тріумвірат Ен-
вера, Талаата і Джемаля, широко відомий
своєю вкрай авантюристичною політикою.
Саме цим молодотурецьким керівництвом
було проголошено тріаду таких офіційних
доктрин, як “османізм”, “панісламізм” та
“пантюркізм”. Якщо “османізм” зводився
до того, що багатонаціональне населен-
ня султанської Туреччини, незважаючи
на його етнічні та історичні розбіжності,
розглядалось як “єдина нація османів”, а
мета “панісламізму” полягала в тому, щоб
тримати всіх мусульман під владою ту-
рецького султана, то “пантюркізм” чітко
простежився у зусиллях офіційного Стам-
була об’єднати під своєю зверхністю усі
тюркські народи. І лише першим Прези-
дентом Турецької Республіки Мустафою
Кемалем Ататюрком було запропоновано
принципово нову концепцію тюркізму, що
значно повніше та реальніше віддзерка-
лює турецьку національну ідею та робить
основний наголос на суворому дотриман-
ні суверенітету Туреччини на її власній
 території.

Говорячи про особливості тюркізму на
сучасному етапі, коли його інтегральними
складовими стали турецький націоналізм,
ісламізм та вестернізація, слід мати на
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До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст.

 увазі, що внаслідок розпаду СРСР Туреч-
чина зробилась своєрідним осередком тя-
жіння для багатьох тюркомовних народів у
Центральній Азії, Закавказзі, на  Балканах.
Причому низка факторів – ісламські тра-
диції і водночас світський прозахідний
характер нинішньої Турецької Республіки,
принади турецької економічної моделі 80-х
рр. ХХ ст. та спільний інформаційний про-
стір – усе це сприяло бурхливому розви-
тку всебічного співробітництва офіційної
Анкари з новими тюркськими державами
на пострадянському просторі.

Знаменній події новітньої історії Туреч-
чини – першій республіканській Консти-
туції – присвячена стаття Юлії Бурзель73.
Авторка цілком доречно зазначає, що ще у
1876 р., в умовах Османської імперії, під
тиском прогресивно-демократичних сил,
турецький султан Абдул-Гамід ІІ змуше-
ний був прийняти першу турецьку Консти-
туцію, що увійшла в історію як “Конститу-
ція Мідхата-паші”*. У статті головну увагу
приділено початковому етапу у діяльності
керівника Турецького руху національно-
го опору (1918–1923 рр.), видатного вій-
ськового й державного діяча, засновника
і першого Президента Турецької Респу-
бліки – Мустафи Кемаля Ататюрка (1881–
1938). Саме з його ініціативи як голови
Великих Національних зборів Туреччи-
ни (ВНЗТ) – новий турецький парламент
20 січня 1921 р. прийняв закон “Про осно-
ви організації”, який урочисто проголошу-
вав, що суверенітет і влада в країні повніс-
тю належать турецькому народові. Цей
Закон вважається першою Конституцією
республіканської Туреччини.

Вітаючи дану змістовну публікацію, хо-
тілось би висловити її авторці такі друж-
ні побажання. На с. 224 стверджується:
“Кемалістська революція завершилася
проголошенням Турецької Hеспубліки –
19 жовтня 1923 року”74. Насправді проголо-
шенням Турецької Республіки 29 жовтня (а
не 19) 1923 р. було завершено насамперед
воєнно-політичну фазу кемалістської рево-
люції. Попереду ж були структурні рефор-
ми 20-х – початку 30-х рр. у галузі еконо-
міки, правових відносин, освіти, культури,

побуту тощо, які й були фактичним продо-
вженням Турецької національної револю-
ції. Згадку про зустріч у 1919 р. М. Кемаля
з делегацією більшовиків, очолюваною
Семеном Будьонним75, обов’язково слід
підкріпити відповідним посиланням. Оче-
видно, йдеться (на с. 221) про Мудрось-
кий договір про перемир’я між Осман-
ською імперією та державами Антанти від
30 жовтня 1918 р. У тексті це перемир’я
неправильно називається: “Мудрським”.
І, нарешті, дослідження такої проблеми
має здійснюватись із залученням оригі-
нальних джерел – передусім турецького,
українського та ін. походження. Що ж до
посилань, то варто дотримуватися загаль-
ноприйнятих правил – вказувати назви
статей, сторінки тощо.

Наукова та громадсько-політична цін-
ність статті Валентини Піскун (Київ)
“Українська еміграція у Туреччині в 20-х
роках ХХ століття”76 є беззаперечною. За-
лучивши до дослідження майже невідомі
архівні джерела та повернуті з колишнього
спецфонду рідкісні матеріали міністра за-
кордонних справ УНР Олександра Шуль-
гіна, авторка публікації підкреслює, що
поразка національно-визвольної революції
1917–1921 рр. в Україні спричинила появу
такого феномену, як українська політична
еміграція, тобто “виїзд за кордон десятків
тисяч найактивніших учасників подій того
часу: керівних діячів Центральної Ради,
Гетьманської держави, Директорії УНР і
ЗУНР, вояків обох армій, службовців дер-
жавного апарату, значної частини членів
тодішніх політичних партій, представни-
ків наукової і культурної інтеліґенції”77.
Значну увага у статті приділено діяльності
українських дипломатичних місій у Стам-
булі (1918–1921 рр.), очолюваних Мико-
лою Левитським, Михайлом Суковкіним,
Олександром Лотоцьким, Іваном Токар-
жевським – Карашевичем, які були спря-
мовані на розв’язання низки державниць-
ких завдань незалежної України, в тому
числі й тих, що стосувалися вітчизняних
емігрантів.

Валерій Морква (Київ), залучаючи
до дослідження низку документальних

* Названа на честь одного з лідерів конституційного руху “Нові османи” Мідхата-паші, який
взяв активну участь в її розробці. На час уведення в дію цієї Конституції 23 грудня 1876 р. Мід-
хат-паша був великим візиром.
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 матеріалів і спеціальних монографічних
видань, у статті “Туреччина у близькосхід-
ній політиці Великобританії після Першої
світової війни”78 розглядає (на прикладі
політики офіційного Лондона) історію ви-
никнення та подальшої еволюції так зва-
ного “Східного питання”, остаточну крап-
ку у повному розв’язанні якого зробила
проголошена 29 жовтня 1923 р. Турецька
 Республіка.

Потужним центром української тюр-
кології є, безперечно, півострів Крим, ко-
рінним народом якого є кримські татари.
У 2003 р. у Києві побачила світ кримсько-
татарською й українською мовами фунда-
ментальна книга “Антологія кримськота-
тарської поезії ХІІІ–ХХ століть” (792 с.),
присвячена історії зародження цієї пое зії,
її міжнародного визнання, трагедії руйна-
ції багатьох духовних цінностей і, нарешті,
нездоланного прагнення до відродження.
Зрозуміло, що опубліковані у даному збір-
нику праці представників цього тюрко-
мовного народу заслуговують на особливу
увагу.

“До питання історії і сучасного стану
українсько-кримськотатарських літера-
турних відносин”79 – тема наукової статті
відомого кримськотатарського поета, за-
служеного діяча мистецтв України Юну-
са Кандима (Сімферополь), автора низки
поетичних збірок, монографії про кримсь-
котатарського національного лідера (1917–
1918 рр.) Номана Челебіджихана, а також
перекладача кримськотатарською мовою
творів геніального українського Кобзаря
Тараса Шевченка. Як справедливо зазна-
чається у статті, питання про відродження
українсько-кримськотатарських культур-
них і літературних зв’язків зумовлене не
лише інтеграційними процесами, що не-
впинно посилюються у сучасному суспіль-
стві, а й моральною відповідальністю перед
минулими та прийдешніми  поколіннями80.

Говорячи про кримськотатарсько-укра-
їнські зв’язки у сфері культури та еконо-
міки, що характеризуються чималими
досягненнями у давній історії, Ю. Кан-
дим із жалем констатує: в історіографії
обох народів дане питання так і не стало
предметом фундаментальних досліджень.
Водночас він аналізує найпомітніші віхи
в історії дружнього  кримськотатарсько-
українського співробітництва, що зна-

йшли своє відображення в літературних
творах. Передусім згадується ім’я автора
славнозвісної поеми “Тогайбей” (або “Ту-
гайбей”) – кримськотатарського літера-
тора Джанмухамеда (інакше – Джан-Му-
хамеда). Тогайбей – шанований у народі
полководець, який спільно з великим геть-
маном України Богданом Хмельницьким
очолили об’єднаний похід проти Польщі у
1648–1649 рр. Подіям, пов’язаних із цим
 спільним  татарсько-козацьким походом
проти регулярного польського війська,
присвячено також поему іншого кримсько-
го автора XVII ст. Едіпа Ефенді – “Сефер-
наме” (“Поема про похід”).

У статті подано цікаву інформацію про
те, що кримськотатарська тематика фігурує
у творчості класиків української літерату-
ри та мистецтва: Тараса Шевченка (по-
еми “Гайдамаки”, “У тієї Катерини”, його
живописні твори: “Богдан Хмельницький
перед Кримським ханом”, “Дари в Чиги-
рині”); Івана Франка (стаття “Кримсь кий
хан Газі Гірей (1588–1607). І дещо з його
віршів”, поетичні переклади – “Уривки пі-
сень про татар і турків”) та ін.; Лесі Укра-
їнки (віршовані цикли “Кримські спога-
ди”, “Кримські відгуки”); Михайла Коцю-
бинського (оповідання “У путах шайтана”,
“Під мінаретами”, “На камені”).

Ю. Кандим повідомляє також про
творчі контакти академіка Агатангела
Кримського з відомими діячами культури
кримськотатарського народу – Ісмаїлом
Гаспринським, Бекіром Чобан-заде, Осма-
ном Акчокракли, Абдулою Лятіф-заде, іс-
ториком Я. Кемалем. Він також інформує,
що в бібліотеці Київського державного
музею-квартири Павла Тичини зберігаєть-
ся близько 20 збірників творів репресова-
них та розстріляних кримськотатарських
 літераторів81.

Автор статті зауважує, що з початку
90-х рр. ХХ ст. літературні зв’язки наших
народів посилились і почали нагадувати
широку дорогу з двостороннім рухом82.
Можна лише вітати заяву Юнуса Кандима,
що “взаємне вивчення історії культури, лі-
тератури, мистецтва, побуту українського
і кримськотатарського народів, вивчення
генетичної основи цих етносів призведе
до феноменального відкриття: українці
і кримські татари є не тільки стародавні
 сусіди, а й брати по крові”83.
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З інтересом сприймається інформація
Тимура Усеїнова (Сімферополь), пода-
на у статті  “Кримськотатарська палацо-
ва література XV–XVII ст.”84, про те, що
 переважна більшість представників прав-
лячої ханської династії Гераїв були відомі
також як діячі культури – поети, письмен-
ники, історики, мистецтвознавці. Серед
них Девлет Герай хан І (1512–1577), Саа-
дет Герай (1550–1597), Гази Герай хан ІІ
(1554–1607), Резмій Бахадир Герай хан І
(1602–1641), Софу Мухамед Герай хан IV
(помер 1676), Менглі Герай хан ІІ (1681–
1739) та ін.85 Тому не можна не погодити-
ся з Миколою Мірошниченком, відомим
українським літературознавцем, перекла-
дачем українською мовою багатьох тюрк-
ських поетичних творів, який у передмові
до “Антології кримськотатарської пое зії
ХІІІ–ХХ століть” зазначає, що “певно,
жодна з європейських монархій не може
похвалитися подібним  феноменом”86.
Адже це факт, що класична палацова по-
езія кримських татар XV–XVII ст. уві-
брала художні досягнення кримськотатар-
ської, османської, арабської та перської
 літератур.

Своєрідним дороговказом є основні
положення статті Аділе Емірової (Сімфе-
рополь) “Шляхи відродження і розвитку
кримськотатарської мови”87. Торкнувшись
історичного аспекту формування літера-
турної кримськотатарської мови, що було
перерване багатьма негативними подіями,
зокрема Другою світовою війною та ма-
совою депортацією багатостраждального
татарського народу півострова, авторка
публікації пропонує конкретні обґрунто-
вані рекомендації щодо відновлення цьо-
го природного процесу. А саме: надання
кримськотатарській мові статусу офіцій-
ної мови автохтонного народу; розширен-
ня функціонального ареалу даної мови за
допомогою засобів масової інформації,
системи навчання та виховання рідною
мовою; проведення мовної реформи, суть
якої полягає у переході на латинську гра-
фіку тощо. “Через одну-дві генерації (40–
50 років) кримськотатарська мова посяде
своє законне місце в різнобарв’ї мов Кри-
му, як мова докорінного народу”,88 – пише
авторка.

Обсяг даного огляду не дає можливос-
ті зупинитися на виступах-статтях усіх

 вісімдесяти учасників Збірника наукових
праць Міжнародної конференції 14–15
травня 2002 р.

Проте назвати імена тих українських
 авторів, які виявляють інтерес та демон-
струють хист до розвитку тюркології у
рідній Батьківщині, є вкрай необхідним.
Ось їхні імена та виступи-статті згідно
розподілу у трьох розділах вищезгада-
ного збірника: Всеволод Наулко (Київ) –
“Давні кримськотатарські поселення в
Україні” (с. 91–93); Віктор Брехуненко
(Київ) – “Приказна документація Моско-
вії як цілісний комплекс джерел з історії
українсько-турецьких відносин XVI – пер-
шої половини XVII століття”. (с. 94–98);
Іван Стороженко (Дніпропетровськ) “Во-
єнна доктрина Кримського ханства кінця
XV – середини XVII ст. (с. 99–103); Вале-
рій Степанков (Кам’янець-Подільський) –
“Формування підвалин проосманської по-
літики гетьмана Б. Хмельницького (кінець
1647–1648 рр.)” (с. 104–111); Ярослав
Федорук (Київ) – “Дипломатичні ініціа-
тиви Данила Калугера у формуванні анти-
османської ліги (жовтень – листопад 1655
року)” (с. 112–117); Михайло Пасічник
(Львів) – “Українсько-турецькі взаємини в
період 60-х рр. XVII ст.” (с. 123–130); Гали-
на Петришин (Львів) – “Вплив тюркського
фактора на розвиток урбанізаційного про-
цесу в Україні середини XVI–XVII століть
(с.  131–143); Тарас Чухліб (Київ) – “Воєво-
да і господар земель Молдавських та Украї-
ни” за протекції Османської імперії Григо-
рій Дука. 1681–1683 рр.” (с. 162–169); Бог-
дан Короленко (Київ) – “Еміграція крим-
ських татар до Туреччини після 1783 року”
(с. 170–176); Феріде Хайбуллаєва (Сімфе-
рополь) – “Нове турецьке джерело з історії
Криму XIV–XV ст.” (с. 188–191); Олексій
Кресін (Київ) – “Османська імперія: роль
в історії України” (с. 192–198); Сергій
Романчук (Київ) – “Османська імперія
у свідченнях українських паломників”
(с. 199–202); Наріман Абдульваап (Сімфе-
рополь) – “Кримські татари у суспільно-
політичному і культурному житті Осман-
ської імперії” (с. 213–220); Віктор Тим-
ченко (Київ) – “Османська фортеця Ас-
лан-Кермен на Дніпрі (за археологічними
та писемними джерелами)” (с. 231–234);
Олег Сухобоков (Київ) – “Слов’яни та
тюрки у Лівобережній Україні: до історії
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ранніх  взаємовідносин” (с. 266–275); Ві-
ктор Ткаченко (Київ) –“Кварцитові знахід-
ки з архаїчними ознаками на Луганщині”
(с. 276–280); Сергій Зеленко (Київ) – “До-
слідження місця загибелі середньовічного
торговельного корабля поблизу берегів
Криму” (с. 281–290); Світлана Біляєва
(Київ) – “Співробітництво України та Ту-
реччини в галузі археології (1996–2001
рр.)” (с. 291–293); Олена Кривик, Володи-
мир Стецюк (Київ) – “Природне та етно-
культурне середовище України: два крила
вільного птаха” (с. 294–302); Оксана Галь-
ко (Київ) – “Спільне і відмінне в родиль-
ній обрядовості україн ців Карпат і турків”
(с. 303–306); Дмитро Степовик (Київ) –
“Туреччина й Ісламський світ в українській
гравюрі XVII століття” (с. 317–320); Ми-
хайло Веркалець (Київ) – “Давня турецька
література в дослідженнях А.Кримського”
(с. 343–358); Тетяна Маленька (Київ) –
“Творча спадщина Джелаль-ад Діна Румі в
перекладах та дослідженнях” (с. 359–367);
Олег Ярош (Київ) – “Рецепція вчення Ібн-
Арабі у середовищі турецьких суфіїв: Ісма-
їл Хаккі Бурсеві й трактат “Луббу-л-Лубб”
(Ядро суті”) (с. 374–377); Еділе Мемето-
ва – (Сімферополь) “Деякі історичні аспек-
ти стилістики кримськотатарської мови”
(с.  378–385); Ленара Хайбуллаєва (Сімфе-
рополь) – “Наукова та літературна твор-
чість Бекіра Чобан-заде” (с. 386–388);
Кемаль Усеїнов (Сімферополь) – “Фор-
мування та етапи розвитку кримськота-
тарської літературної мови” (с. 389–393),
Лемара Оказ (Сімферополь) – “Порядок и
основные функции слов в крымскотатар-
ском предложении” (с. 397–401); Світлана
Колесник (Київ) – “Жанрові особливості
“Сакінаме” Нефі (с. 402–406); Ленур Усе-
їнов (Сімферополь) – “Кримськотатарська
казка та історія її вивчення” (с. 407–409);
Зера Саттарова (Київ) – Мікросистема
омонімічного ряду сучасної кримсько-
татарської мови (с. 422–429); Анатолій
Ціпко (Київ) – “Естетико-художній гене-
тизм української й турецької літератур-
ної давнини” (с. 437–444), Ірина Каян
(Київ) – “Жанр” “шехренгіз” та його місце
в турецькій літературі” (с. 445–448); Люд-
мила Сорочук (Київ) – “Порівняльний
аналіз Михайлом Драгомановим турець-
ких анекдотів в українській народній сло-
весності” (с. 449–453); Олена Щербатюк

(Київ) – “Турецька тема” у спрямуван-
нях культурної взаємодії ранньомодерної
України зі світом” (с. 466–478); Наталя
Ануфрієва, Олена Ануфрієва, Оксана
Наконечна (Київ) – “Народна мудрість
про особливості конфліктних стосунків”
(с. 483–487); Наталя Ануфрієва, Ярослава
Дорогая – “Вплив менталітету на специфі-
ку менеджменту” (с. 488–492); Ігор Черні-
ков (Київ) – “Мустафа Кемаль Ататюрк і
розвиток дружніх турецько-українських
взаємин (1918–1938)” (с. 510–518); Тетяна
Біленко (Київ) – “Стан та перспективи
українсько-турецьких зовнішньоекономіч-
них відносин на засадах сталого розвитку”
(с. 526–531); Наталя Кравцова (Київ) –
“Україна–Туреччина: дипломатичний діа-
лог у зовнішньополітичній сфері та між-
державні контакти (1991–2001 рр.)” (с. 5-
40–543); Юрій Швець (Сімферополь) –
“Українське бачення значення Туреччини
на сучасному європейському полі” (с.  544–
547); Неоніла Волошина (Київ) – “Станов-
лення відносин між Туреччиною та Укра-
їною на сучасному етапі” (с. 548–551);
Андрій Галюк (Київ) –“Сучасні напрямки
та проблеми стратегічного співробітни-
цтва України та Туреччини” (с. 557–565);
Ігор Смирнов (Київ) – “Україна та Туреч-
чина в системі міжнародних транспортних
коридорів” (с. 566–571); Галина Дутчак
(Київ) – “Україна і Туреччина: культурне
співробітництво” (с. 572–576); Володимир
Шатіло (Київ) – “Порівняльна характерис-
тика статусу та повноважень Президентів
України та Туреччини” (с. 577–583); Во-
лодимир Ілющенко, Надія Князев, Гали-
на Піскорська (Київ) “Інфокомунікаційні
зв’язки між Україною та Туреччиною”
(с. 584–590); Ольга Любіцева (Київ) – “Ту-
ристичний ринок Туреччини” (с. 591–594);
Володимир Киричук (Київ) – “Туреччи-
на – стародавній ринок курортів” (с. 595–
597); Олена Кучмій (Київ) – “Туреччина
на перехресті цивілізацій: транформація
зовнішньої політики та культурної іден-
тичності?” (с. 598–604); Тетяна Біленко,
Євгенія Соломенцева (Київ) – “Теоретичні
та практичні проблеми проведення дезін-
фляційної політики в Туреччині та Украї-
ні” (с. 605–609); Валерій Гондюл (Київ) –
“Моделювання та прогнозування взаємин
між Україною та Туреччиною на початку
ХХІ ст.” (с. 610–619).



Східний світ №4 200590

До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст.

А такі українські тюркологи, як Олек-
сандр Галенко, Володимир Підвойний, Ми-
кола Несук, дипломат і тюрколог з Одеси
Ігор Лукшин, на превеликий жаль, через
різні обставини так і не змогли взяти участь
у цьому престижному науковому форумі.

Висловлюємо надію, що молоді автори,
які являють собою у переважній більшості
справжню тюркологічну когорту, підтвер-
дять уже у недалекому майбутньому своє
замовлене реноме тюрколога.

Увагу кожного, хто зацікавлений у від-
родженні й подальшому розвитку укра-
їнської тюркології, обов’язково приверне
Ухвала, одностайно прийнята учасниками
Міжнародної наукової конференції (14–15
травня 2002 р.), в якій проголошено першо-
чергові завдання фахівців даного напряму
сходознавства. Ці завдання такі: заснування
Всеукраїнського Центру тюркологічних до-
сліджень та інформації (його вже заснова-
но); запровадження таких спеціальностей,
як  “Тюркологія” та “Українознавство” у
вищих навчальних закладах обох держав;
регулярне проведення (терміном раз на два-
три роки) в Україні і Туреччині подібних до
даної конференції міжнародних форумів з
обов’язковою публікацією матеріалів; орга-
нізація тематичних виставок; обмін студен-
тами й науковцями; розробка навчальних
програм; видання підручників та посібни-
ків з метою “об’єктивного висвітлення іс-
торії й культури обох народів”89.

На наш погляд, конче необхідною є ко-
ординація нині діючих українських тюр-
кологічних центрів у питаннях підготовки
молодих кадрів тюркологів і фахівців ви-
щої кваліфікації, активізації їхньої видав-
ничої діяльності та найбільш ефективної
цілеспрямованої роботи.

Вітаючи тематику тюркологічних до-
сліджень, особливу увагу слід звернути на
праці з османістики.

Що ж до організації та проведення по-
дальших тюркологічних конференцій,
симпозіумів, семінарів, творчих зустрічей,
то хотілося б, щоби вони відбувались в

атмосфері максимального сприяння віль-
ному та невимушеному обміну думками,
толерантності до будь-яких поглядів і пе-
реконань та дискусій у разі необхідності
встановлення істини. Не слід забувати, що
дискусія – це душа науки, дискутувати по-
трібно, за словами давньоримського істо-
рика Тацита, “sine ira et studio” (“без гніву
та упередженості”).

У зв’язку з цим не можна не сказати ось
про що. У 2004 році у видавництві НМЦ
“СД” побачила світ книга “Харківський
університет – рідному місту”, 200 ст., при-
свячена 200-річчю Харківського універси-
тету, в  якій докладно відтворений внесок
цього найстарішого вищого навчального
закладу у розвиток культури й науки Украї-
ни. Разом з тим усупереч історичній правді,
добре відомим та ґрунтовно доведеним за-
слугам професора Харківського державно-
го університету, доктора історичних наук,
заслуженого діяча науки України – Андрія
Петровича Ковалівського (1895–1969),
який протягом блихзько двох десятків ро-
ків очолював у зазначеному університеті
кафедру нової і новітньої історії, а потім
кафедру медієвістики, створивши широко-
відому наукову школу українських сходо-
знавців, його ім’я, крім поодинокої згадки
на ст. 137 (А.П. Ковалівський на початку і в
середині 20-х рр. минулого століття назва-
ний керівником підсекції духовної культури
в університеті), на превеликий жаль, може
стати забутим для нащадків. Зрозуміло, що
таке ставлення нічого спільного з наукови-
ми традиціями не має, воно може завдати
чималої шкоди спільній справі підготовки
наших молодих сходознавчих кадрів.

Отже, нинішній етап відродження тюр-
кології в Україні характеризується, на наш
погляд, великою напруженою працею, без-
перечно відчутним досягненнями, але, і
власними невикористаними можливостями
водночас. Є всі підстави стверджувати, що
українська тюркологія вже сьогодні досягла
досить високого рівня зрілості. Їй прита-
манний невичерпний творчий  потенціал.
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бенгальської, вірменської, гінді, грузинської, грапара (старовірменської), індонезійської, китай-
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Я.Є. Полотнюк

МУГАММЕД САДИК-БЕЙ АГАБЕК-ЗАДЕ
До 140-річчя від дня народження

IÑÒÎÐIß ÍÀÓÊÈ

15БЕРЕЗНЯ 1865 року в
містечку Ґеок чаї, в родині

азербайджанського аристократа
Ісмаїла Агабекзаде народився
син, якого пізніше і в Росії, і в
Польщі, і в Туреччині, і в Турк-
менії, і в Азербайджані та й у
нас, в Україні (у Львові) знали
як Мугаммеда Ісмаїловича Са-
дик-бея Агабекзаде, ім’я якого
увіч нилося в історії міста Льво-
ва, Львівського національного
університету імені Івана Франка
та Львівської торгової академії.
У цих закладах М. Садик-бей
викладав турецьку (сучасну та
старо османську), перську (сучасну та класич-
ну), арабську (сучасну літературну та класич-
ну) мови, історію турецької, персь кої, араб-
ської літератур, мусульманську каліграфію та
епіграфіку. Він був справжнім поліглотом: ду-
мав французькою, а спілкувався з людьми
азербайджанською, турецькою, туркменською,
французькою, перською, арабською, польсь-
кою, російською та українською  мовами.

Дід цієї неординарної особистості був ши-
їтським муфтієм усього Закавказзя і, ще задов-
го до школи, навчав маленького Мугаммеда
арабської та перської мов. Згідно з тогочасним
звичаєм, у сім’ї майбутнього вченого розмов-
ляли виключно французькою. Саме французь-
ка стала тією мовою, яку Мугаммед увібрав,
як кажуть, із молоком матері. Згодом хлопчика
віддали на навчання в Бакинське реальне учи-
лище. Уже тоді батьки обрали для сина війсь-
кову кар’єру, бажаючи бачити його професій-
ним військовим. Після реального училища, яке
хлопець закінчив із відзнакою, його віддали до
Константинівського піхотного училища, де він
опанував ази воєнної науки. У 1886 році юнак
продовжив навчання у престижному Михай-
лівському артилерійському училищі в Санкт-
Петербурзі, через рік екстерном склав випускні
іспити і, маючи чин поручика артилерії, відбув
на службу до рідного Закавказзя.

Прослуживши у війську десять років, Са-
дик-бей успішно склав конкурсні іспити для
навчання на офіцерських курсах східних мов

при Азійському департаменті
Міністерства іно земних справ
Російської імперії, які й закінчив
1899 року з відзнакою. Його на-
правили до Туркменії, в Ашга-
бад, де він, продовжуючи службу
в російській армії, вивчав ахал-
текінський діалект туркменської
мови та збирав туркменські на-
родні приказки та прислів’я.
У 1904 році Садик-бей опублі-
кував у Ашгабаді свою працю
“Учебник тюркменского наречия
(ахал-текинский диалект) с при-
ложением сборника пословиц и
поговорок тюркмен Закаспий-

ской области”, яку високо оцінили російські
сходознавці О. Самойлович та О. Семьонов.
Бухарський емір Сеїд Алім-хан нагородив
Садик-бея найвищим орденом Бухарського
емірату та медаллю. У 1913 році Мугаммед
Садик-бей пішов у відставку і повернувся до
свого родового маєтку в Ґеокчаї поблизу Баку.
Але 1914-го року почалася Перша світова вій-
на, і генерала-артилериста призвали до дію чої
армії, яка вела воєнні дії в Ірані. Та бої невдовзі
скінчилися, і “генерал-філолог” знову повер-
нувся до рідного Ґеокчаю, хоча й ненадовго.
На початку 1919 року уряд муссаватистського
Азербайджану викликав Садик-бея до Баку і
запропонував йому посаду міністра внутріш-
ніх справ (так тоді називали керівника мініс-
терства освіти) і вчений повністю занурився в
освітянську діяльність. Однак невдовзі біль-
шовицькі війська, які очолював С.М. Кіров,
захопили Баку, і Садик-бей з родиною емі-
грував до Стамбула, де проживав у родичів.
На той час у Туреччині розпочалася війна з
іноземними інтервентами, яку очолив Муста-
фа Кемаль, який згодом одержав прізвисько
Ататюрк (“Батько тюрків”), тому до присутніх
“іноземців” турки ставилися неприхильно. Са-
дик-бей з дружиною Ґюлі виїхав до Парижу,
де протягом двох років викладав у Сорбонн-
ському університеті перську і турецьку мови.
В Парижі вчений-сходознавець пережив ще
один удар долі – смерть коханої дружини Ґюлі,
яку поховали на  мусульманському кладовищі
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французької столиці. Після цього вченого ніщо
не пов’язувало з Парижем, і на початку лютого
1927 року він (на запрошення Зиґмунда Смоґо-
жевського) переїхав до Львова і почав працю-
вати на філософському факультеті Львівського
університету, а дещо пізніше – у Львівській ви-
щій торговій школі, з ентузіазмом викладаючи
турецьку, перську та арабську мови і вивчаючи
водночас польську та українську.
Вчений приєднався до колекти-
ву львівських сходознавців, які
становили ядро тієї сходознав-
чої школи, яка пізніше одержала
назву Львівсько-петербурзької і
яку започаткували З. Смоґожев-
ський, В. Котвич та Мугаммед
Садик-бей.

В університеті М. Садик-бей
викладав цілу низку сходознав-
чих дисциплін: турецьку (сучас-
ну та староосманську), перську
(сучасну та класичну), арабську
(сучасну літературну та класич-
ну) мови, арабську граматику,
ісламознавство, мусульманську палеографію,
каліграфію та епіграфіку. У 1931 році Садик-
бей видав польською підручник турецької
мови, у 1932 році – підручник перської мови,
а у 1934 році – елементарну граматику араб-
ської мови (фонетику та морфологію), написа-
ну на основі другого видання “Нової граматики
арабсь кої мови” Оґюста Пер’є, надрукованої в
Парижі 1928  року.

У Львові Садик-бей залишив багато сво-
їх учнів – таких, як Теофіл Володимирський,
Мар’ян Левицький, Омелян Пріцак, Тадеуш
Левицький, Франтішек Махальський та багато
інших. Під час німецько-фашистської окупації
гітлерівці викинули немолодого вже вченого з
його квартири, поселивши в погано опалюва-
ному приміщенні, і в 1943 році він тяжко за-
хворів, а дев’ятого листопада 1944 року (після
“визволення” Львова від гітлерівців) Мугам-
мед Садик-бей Агабекзаде помер. До останніх
днів ученого доглядали його учениця Ольга
Бак та її чоловік.

На 84-му полі Личаківського кладовища
можна побачити єдину вцілілу мусульманську
могилу, затиснуту з усіх боків бетоном інших
пам’ятників, на якій скромна мармурова таб-
личка з написами польською і турецькою мо-
вами повідомляє, що тут поховано генерала і
професора (це звання він отримав посмертно)
Могаммеда Садик-бея Агабекзаде. І все.

Внесок, зроблений азербайджанцем і пат-
ріотом України М.С. Агабекзаде у львівську

школу сходознавства, величезний. Цей високо-
ерудований і по-військовому дисциплінований
чоловік був не лише одним із фундаторів так
званої Львівсько-петербурзької школи сходо-
знавства, але й приніс до університету той
невловимий дух Закавказзя, Середньої Азії,
Туреччини, Ірану та арабських країн, завдя-
ки якому Львів став одним із небагатьох міст

України, де так природно прище-
пилися наука і культура Сходу,
що зробили Львів цікавим для
Європи, містом, про яке із захва-
том писало чимало людей – від
Миколи Гоголя до Ахмеда Су-
карно.

Міська влада Львова гідно
оцінила заслуги вченого, пере-
йменувавши вулицю Бічну Ба-
кинську на вулицю професора
М.С. Агабекзаде. Тому стоячи
перед могилою Мугаммеда Іс-
маїловича Садик-бея Агабекза-
де, щиро вклонімося духові цієї
людини, прмовляючи при цьому

відому східну формулу: “Мир його прахові та
слава його імені!”.

P. S. Принагідно хочу згадати добрим сло-
вом іншого львівського сходознавця-китаїста
й індолога Михайла Марковича Кнороза, яко-
го також уже немає серед живих, і який свого
часу передав у відділ рукописів Львівської нау-
кової бібліотеки імені Василя Стефаника дві
любительські фотографії професора-генерала
Мугаммеда Садик-бея Агабекзаде.

З метою вивчення та збереження культур-
ної спадщини, зміцнення дружби між українсь-
ким та азербайджанським народами, кафедра
сходознавства Львівського університету імені
Івана Франка ухвалила провести низку захо-
дів, зокрема: відзначити 140-річчя видатного
вченого-сходознавця Мугаммеда Садик-бея
Агабекзаде (1865–1944) – азербайджанця за
національністю, патріота України, котрий у
1927–1944 рр. працював у Львівському універ-
ситеті та Вищій торговій школі. Облаштувати
вулицю, названу його іменем, та встановити
меморіальну таблицю на ній, провести рестав-
раційні роботи на занедбаній могилі вченого.
Встановити меморіальну таблицю на будинку
по вулиці Я. Стецька, де проживав учений-
сходознавець, та на стіні головного корпусу
університету. Доцільно також провести Між-
народну науково-практичну конференцію,
присвячену ювілею вченого, спільно з По-
сольствами Азербайджанської та Турецької
 Республік в Україні.
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ІКЕНО Тайга (1723–1776) – поет, калі-
граф, живописець, один із найвидат-

ніших представників школи Нанга (так
званої Південної школи)2. Незважаючи на
визнання його творчості в Японії, де є на-
віть окремий музей Ікено Тайга3, для єв-
ропейців він ледве знайомий. Лише одна
монографія англійською мовою та пооди-
нокі згадки у загальних виданнях з історії
мистецтва – і все. До певної міри таке ста-
новище зумовлене широкою популярністю
серед європейців гравюри укійо-е4.

Отже, дослідження творчості Ікено
Тайга дозволить не лише конкретизувати
діяльність школи Нанга, а й суттєво допов-
нити уявлення про особливості худож-
нього процесу в Японії за часів правління
сьогунів Токугава. В цьому полягає акту-
альність даної розвідки, яка має на меті
відтворити образ славнозвісного митця,
постать якого оточена безліччю легенд
за відсутності більш-менш достовірних
 джерел.

Джерела про Ікено Тайга
Серед відомих джерел, що стосуються

біографії художника, цілком достовірним
можна вважати лише текст, зроблений на
надгробку Тайга трьома його близькими
товаришами5. Згідно з цим текстом, Ікено
Тайга народився 6 червня, був відомий під
іменами Аріна і Тайсі, одружився з Токуя-
ма Гьокуран (1728–1784), мандрував по
горах та писав пейзажі, помер 30 травня
1776 року. Якщо ж звернутися до нотаток
на картинах, що свідчать про час та міс-
ця перебування художника, до епістоля-
рію митця – то уявлення про Тайга не стає
більш конкретним.

Серед інших письмових свідоцтв його
сучасників слід виділити нотатки Кіму-
ра Кенкадьо (1736–1802) – учня майстра,
який прийшов до Тайга у 12-річному віці
та мав можливість спостерігати за жит-
тям свого вчителя протягом 28 років. Його
спогади зафіксовані у трьох документах:
“Збірці різних спогадів”, “Хронології

Ікено Тайга” та “Спогадах родини Ікено
Тайга”. Перші дві збірки містять безліч
нісенітниць та фактологічних помилок.
Більш достовірними слід вважати спо-
гади родини Тайга, знайдені у 1938 році,
які являють собою невеличку книжку на
16 аркушах – копію втраченого оригіналу,
що містить інформацію, передану Кенка-
дьо його прийомному синові Секкьо6.

Інші автори спогадів частіше за все ба-
чили митця не більше одного разу, а нерід-
ко й зовсім не були знайомі з ним. Зрозумі-
ло, що ці тексти переповідають відомі фак-
ти і чутки про ексцентричного художника.

Утім, існує дещо, що поєднує ці нерівно-
цінні з точки зору достовірності джерела.
Свідоцтва Кімура Кенкадьо та численні
згадки про Тайга у творах ХVIII–XIX ст.
створюють класичний портрет “художни-
ка”, що сформувався в Китаї у III ст. н. е.
і був сприйнятий японською інтелектуаль-
ною елітою. Особливо це уявлення по-
ширилося в Кіото – колишній столиці, а
за часів Токугава – резиденції імператора,
що мав виключно декоративний статус.
Саме тут виник певний прошарок творчої
інтеліґенції, представники якої найчастіше
отримували від сучасників почесний титул
“дивака” або “славнозвісності”. Однією з
таких постатей і був Ікено Тайга – вчений-
конфуціанець, живописець, підприємець,
поет, людина надто ввічлива та нерідко й
брутальна. Його ім’я завжди або викли-
кало надзвичайну пошану, або слугувало
приводом для жартів.

З погляду сучасників, він був дуже об-
дарованою людиною, та, мабуть через
це, – “трохи не в собі”. Розповідають, що
він тримав у Кіото крамничку віял та пе-
чаток, яка навряд чи могла приносити при-
бутки, де в ній збиралися такі ж дивні, як
і господар, клієнти – дзенські ченці, кон-
фуціанці, поети та живописці, які прихо-
дили не за покупками, а поспілкуватися.
Ікено Тайга із задоволенням власноруч
вів своїм каліграфічним почерком запи-
си у бухгалтерській книзі. Часом він так

С.Б. Рибалко

СЛАВНОЗВІСНІ ПОСТАТІ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЯПОНІЇ:

ІКЕНО ТАЙГА1
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 захоплювався, що не зчувався, як починав
писати давньокитайські ієрогліфи, які й не
кожен освічений китаєць ладен був зрозу-
міти. Тож помічникові часто доводилося
лише милуватися красою каліграфічних
візерунків художника-підприємця [Rinker
1982, 77].

 Практично всі сучасники, які знали
Тайга, відзначають неординарність духов-
ного світу художника, його особливий ху-
дожній геній. У Кафу розповідається, що
у дворічному віці Тайга виявив надзви-
чайні здібності до мистецтва, тому його
мати не жалкувала зусиль для його освіти.
У 1729 році, будучи у шестирічному віці,
Тайга почав вивчати каліграфію у свяще-
ника Іссей (1673–1740). Уже тоді він склав
каліграфічний текст і отримав схвальний
відгук. З того часу епітет “геніальний” су-
проводжує всі оповідання про Тайга.

Подорож Тайга до монастиря Мампуку-
дзі, цього осередку мистецтва та культури,
де він познайомився зі скарбами китайсь-
кого живопису та науки, поклала початок
його тривалій дружбі з ченцями монасти-
ря. Звідси й той невгасимий інтерес до ки-
тайської культури, що став стрижнем усієї
його творчої діяльності.

Як і належить “славнозвісності”, Ікено
Тайга мав різнобічну освіту: крім живопи-
су та каліграфії, він захоплювався китайсь-
кими танцями та музикою, різав печатки,
збирав трави та колекціонував каміння.
Відомо також, що він був членом товари-
ства хайку, писав китайські поеми та бала-
ди, вчився складати вірші у поета Рейзей
Тамамура (1712–1774). Поетичні студії
Тайга не знайшли особливого визнання у
колі сучасників, утім його хайку було зане-
сено до Новорічного альбому Кіото, хоча
дехто й зауважує при цьому, що сталося це
здебільшого завдяки його славі живописця
[Rinker 1982, 65].

Жив Тайга скромно та, попри славу і
вигідні замовлення, вів майже аскетич-
ний спосіб життя. Отримані гроші роз-
давав бідним та жертвував монастирям,
залишаючи собі лише на їжу. Галасливо-
го товариства не терпів та навіть уникав,
вів самітницький спосіб життя. Довго не
одружувався, доглядаючи свою хвору ма-
тір. Іноді манд рував горами. У поведінці
Тайга співіснували рафінована чемність
та соціальний епатаж, доброзичливість

і  зневажливе ставлення до багатіїв. Роз-
повідають, що Ікено Тайга, наприклад,
одержані за свій живопис гроші кидав на
підлогу, де вони й залишалися. Чекаючи
на візит багатія, він навмисне ставив біля
до входу “нічну” цеберку. На тлі його
надзвичайної люб’язності та гостинності
(на дверях його дому завжди була таблич-
ка з написом “Вітаю всіх перехожих, за-
ходьте”) такий вчинок сприймався як бру-
тальний [Rinker 1982, 82].

Це побутове недбальство з ознаками
поетичних лінощів та зневаги до мирських
цінностей стало sine qua non міфологеми
життєтворчості “дивака”. Варто пригада-
ти, з яким захватом описував Мацуо Басьо
хижку поета Кьорая поблизу Кіо то, кот-
ра, здається, стала ідеалом усамітнення
та шляхетної бідності для багатьох його
кіотських послідовників: “…Чоловік на
ім’я Кьорай мешкав самотньо одразу за
Кіото посеред бамбукового гаю в Сімо
Сага…Той чолов’яга Кьорай був таким
ледарем, що трава навколо його хижі за-
крила навіть віконця, а численні гілки
хурми нахилялися над усім. Під час три-
валих дощів дах протікав повсюди…Ніде
було навіть присісти… Все, що господар
міг запропонувати своєму гостеві – був
крихітний промінь світла у його хижі”
[Ла Флер 2000, 76].

Певне наслідування Кьорая простежу-
ється і в гостинній ввічливості Ікено Тайга
(його табличку із запрошенням перехожих
завітати можна розглядати і як своєрідну
паралель до славнозвісних солом’яних до-
щовика та капелюха Кьорая, які як свідчен-
ня того, що він удома, поет завжди залишав
біля входу). До того ж ряду належить і не-
дбалість Ікена Тайга в одязі. Разом з тим,
хоча у переказах і міститься безліч згадок
про майже злидарський вигляд деяких
кіот ських “славнозвісностей” (сучасники
фіксували ці подробиці під рубрикою “ди-
вовижне” (кі)), чудернацька зовнішність
була традиційною та до певної міри очіку-
ваною. Підкреслена простота одягу, а то й
просто лахміття були ознакою безкорисли-
вого життя та духовного  багатства.

Культурний статус цієї недбалості як
характерної риси творчої людини усві-
домлювався сучасниками. Про це свідчить
лаконічна та вельми красномовна харак-
теристика Ікена Тайга: “Лахміття одягу,
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нечепурна зовнішність та щире серце”
 [Rinker 1982].

Митець довго не одружувався, догля-
даючи хвору матір. Після її смерті, друзі
Тайга, маючи на меті влаштувати життя
художника, умовили його давати уроки ка-
ліграфії Токуяма Гьокуран. Вона виявила
неабиякі художні здібності, про що свід-
чить виконаний нею розпис керамічного
посуду, який можна побачити в експозиції
музею Ікено Тайга. Згодом вони одружи-
лися. Щоправда, сімейний статус аж ніяк
не змінив його стилю життя.

Незалежність, матеріальна та соціаль-
на, була необхідною умовою власної
свободи, природності стилю життя, що
сприймалося суспільством як імпульсив-
ність, непередбачуваність. Уеда Акінарі
(1734–1809), приміром, пригадує, що Тай-
га мав звичку хапати пензля під час бесіди
та розмахувати ним, наче він малює. Чис-
ленні каліграфічні сувої, що зберігаються
у музейних колекціях Японії, красномов-
но свідчать про імпульсивний характер
майстра, зміни його настрою. Хосоао
Хансай (1727–1803) просто називав його
божевільним. Що ж до його імпульсив-
ності, розповідають, що коли Тайга роз-
писував ширму для крамниці в Осака під
назвою Йосіно, він раптово відчув сильне
бажання побачити вишні. Не дописавши
текст, він усе покинув і пішов у Йосіно.
Повернувшись через декілька днів, він в
одну мить дописав останній ієрогліф [Rin-
ker 1982]. З точки зору пересічної людини
це було дивним, але зовсім природнім для
“славнозвісності”.

Ікено Тайга і по смерті продовжував ди-
вувати суспільство – і не лише завдяки віч-
ному закону міфотворення, згідно з яким
біографія неординарної особистості збага-
чується новими неймовірними подробиця-
ми. Збереглися свідоцтва про те, що вдячні
учні Ікена Тайга, шануючи його пам’ять та
бажаючи уникнути надмірної канонізації
постаті майстра, вирішили на згадку про
його жартівливий характер у день роковин
сховатися за надгробком та зустрічати від-
відувачів гучним реготом – начебто дух
Тайга вітає їх з того світу [Rinker 1982].
Важливо відзначити, що в жодному з них
не було сумнівів у тому, що Тайга таке б
сподобалося. Адже й посмертне існування
має бути гідним життя…

Життя та творчість Тайга в контексті
далекосхідної духовної парадигми
Спосіб життя художників – представни-

ків школи Нанга, за всієї  різноманітності
їхніх характерів, виявляється вельми пара-
дигматичним для китайсько-японської
традиції, що визначила своєрідний канон
життя “славнозвісності”. До певної міри,
цей канон формувався під впливом учення
дзен, яке було найбільш популярним серед
мистців цієї школи. Саме на засадах дзен-
буддизму виникла концепція життя як слі-
дування “вітру та потоку” (кит.: фен-лю,
яп.: фу-рю). У понятті фен-лю втілювалося
уявлення про абсолютний характер руху,
що відповідав Дао, себто його природність
і покора, неспрямованість і спонтанність.
І життя, і мистецтво справді досконалої лю-
дини в цілому визначалися нормами фен-
лю. Поет і художник у творчості дзенсь ких
літераторів постає як мандрівник, що по-
дорожує по “горах та водах” своєї душі.

Подорож посідає особливе місце у
життє творчості “інтелектуалів”. Ця здат-
ність мистців Нанга долати тисячі рі шля-
ху, мандруючи горами, дуже нагадує світ
українського бароко [Ушкалов 1999]. Хіба
не міг Ікено Тайга сказати, подібно до
Г. Сковороди, що “жизнь наша есть путе-
шествіе”? Напевне, так він вважав, укотре
спостерігаючи серпанок між гір, мінли-
вість та швидкоплинність явищ природи.
Чи життя людини не подібне до пелюст-
ків вишні, що так швидко осипаються? Чи
воно не є ходінням “шістьма шляхами”?
В усякому разі, це були не менш екзистен-
ціальні подорожі, хоча їхнє підґрунтя міс-
тилося в іншому ментальному просторі.
Подорож стає засобом духовного вдоско-
налення, метафорою життя. Вона є прак-
тичним здійсненням дзен-буддійського
ідеалу мудзьо (непостійності), яке полягає
в легкості, з якою поет залишає свій дім
та змінює життя домовласника на життя
індзя (поета-відлюдника), що під час ман-
дрів спостерігає чергування станів при-
роди та непостійність людських стосунків
[Ла Флер 2000]. Адже вся культура Дале-
кого Сходу формувалася як наслідок уса-
мітнення у мандрах, починаючи з постаті
засновника буддизму, славетних духовних
учителів та численних поетів, які складали
вірші під час подорожі. Невипадково мо-
тив ходіння став одним із  найпоширеніших
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у  китайсько-японській літературі та живо-
писі [Рибалко 1998].

Глибока освіченість вважалася “слав-
нозвісностями” необхідною складовою
на шляху самовдосконалення, умовою
 творчості. Саме тому концепція творчості
митця-“інтелектуала” будувалася на почут-
ті міри та ясності, здоровому глузді конфу-
ціанства та волі, природності, невимуше-
ності, особливому відчутті таємничості,
притаманних даосизму. Шень Цзунц-
зянь – теоретик ХVIII століття – проголо-
сив чотири шляхи духовного самовдоско-
налення: “Очистити своє серце та звільни-
тися від марних турбот. Прагнути книжної
мудрості задля пізнання принципів речей.
Уникати легкої слави та охопити собою
увесь світ. Шукати дружби піднесених
людей задля удосконалення своїх манер”
[Соколов-Ремизов 1995].

 Вважалося, що досягти вишуканості та
піднесеності – цих вищих конфуціанських
чеснот – можливо за допомогою чотирьох
даоських принципів: “божевілля” (зневаги
до мирських законів), “потьмареності” (за-
буття всього мирського), “бідності” (про-
тиставлення себе світові) та “усамітнення”
(відокремленості від світу, що дозволяє
вести шляхетний спосіб життя).

Прагнення до духовного самовдоскона-
лення визначило прихильність митців
Нанга до пейзажного жанру, серед чис-
ленних мотивів якого перевага надавалася
краєвидам “гори-води”, різноманітним зоб-
раженням бамбука та славнозвісних міс-
цевостей Японії. Незважаючи на однома-
нітність сюжетно-тематичного репертуару,
кожен краєвид несе в собі відбиток певних
почуттів, постає свідком духовних пошу-
ків майстра.

Ідея невимушеності, спонтанності твор-
чості у теорії та практиці Південної шко-
ли, як у Китаї, так і в Японії знайшла своє
вираження в принципі аматорства, який,
поряд з інтелектуалізмом та духовною дос-
коналістю в японських естетичних трак-
татах, є характерною ознакою школи. Так,
Накаяма Кьойо у своєму трактаті заува-
жує, що найголовніше у мистецтві – не до-
тримання правил, а прагнення витонченої
духовності, що піднімає витвір художника
високо над рівнем публіки [Rinker 1982].

Подібну думку висловлював і Танаму-
ра Чікуден у своїй фундаментальній праці

з історії мистецтва. З особливою повагою
він розповідає про живопис художників-
інтелектуалів та описує естетичні прин-
ципи Південної школи, найголовніший з
яких полягає не у традиційно-майстерній
техніці пензля, а у шляхетності душі ху-
дожника, відтвореної в картині. Він цитує
відому притчу про скромну свічку, по-
ставлену бідною удовою, яка є ціннішою
за тисячі розкішних ліхтариків багатої лю-
дини. Чікуден підкреслює, що тільки ство-
рена від щирого серця картина – істинне
мистецтво, а технічна майстерність має
вторинне значення [Rinker 1982]. В цьому
свідомому аматорстві було прагнення не-
залежності, яке, ясна річ, не обмежувало-
ся ідеєю творчої свободи. Вчинки митців
Нанга демонстрували й незалежний стиль
поведінки.

Цікаво, що порушення етичних норм
ніколи не схвалювалося суспільством і
часто каралося, але водночас вважалося,
що художник мусить бути такою собі бі-
лою вороною, заколотником, бунтарем,
надто вільним – тобто “славнозвісністю”.
Саме його відповідність образу непокір-
ної, епатажної, незрозумілої з точки зору
здорового глузду людини вважалося голо-
вним критерієм його талановитості.

Усе це разом створювало навколо “слав-
нозвісностей” ореол таємничості та ди-
вакуватості. Серед них чимало отримало
епітет кіін, що мав декілька значень: “ціка-
вий”, “дивний”, “ексцентричний”, “таєм-
ничий”. В умовах поліцейського режиму
правління сьогунів Токугава цей епітет на-
був і більш лиховісного відтінку: хибність,
відхилення від істини [Rinker 1982, 122].
Протягом ХVІІІ століття близько ста мит-
ців різних напрямів отримали визначення
“дивак”, “божевільний”, що було можли-
вим лише у ті репресивні часи.

Однак слід зауважити, що епатажні
вчинки “інтелектуалів” сприяли саме та-
кому розумінню. Разом із тим, за всього
розмаїття дивовижних сюжетів у їхніх
біографіях, простежується прагнення до
незалежності, утвердження ідеалів свобо-
ди. Можливо, внаслідок цього “славноз-
вісності” за часів Токугава мали занадто
багато власних псевдонімів, чисельність
яких в окремих випадках становила кілька
десятків [Lauranse 1980]. Змінюючи пріз-
вища, вони досягали невловимості як для



Східний світ №4 2005 103

С.Б. Рибалко

представників офіційної влади, зовніш-
нього світу, так, на жаль, і для сучасних
дослідників.

Суспільство, попри всі скандальні чут-
ки про витівки талановитих особистостей,
ставилося з великою повагою до них,
убачаючи в цих чудернацьких постатях
культурний ідеал та водночас утілення
 таємничої  містичної сили. Завдяки подо-

1 Уперше матеріали статті було викладено на науковій конференції у Києво-Могилянській
академії та частково опубліковано у статтях, присвячених школі Нанга. Даний матеріал містить
фактографічні доповнення, зроблені після ознайомлення з експозиціями Музею Ікено Тайга в
Кіото, Національного музею в Кіото, Національного музею в Токіо, Художнього музею Ватанабе
в Тотторі.

2 Нанга (Південна школа) – японський варіант китайської школи Веньженьхуа (живопис літе-
раторів та вчених), розвинулася у Японії в ХVIII сторіччі.

3 Музей Ікено Тайга знаходиться у Кіото. В експозиції музею містяться каліграфічні та живо-
писні сувої, пензлі та тушечниця Тайга.

4 Укійое – “картини швидкоплинного світу” – напрям в образотворчому мистецтві доби То-
кугава.

5 У Музеї Ікено Тайга зберігаються фотографії місцевості, де народився митець, та його над-
гробку.

6 Тексти зазначених документів наведено у монографії М. Рінкер [Rinker 1982].

рожам у гори, де митець поглинав ци, у
свідомості пересічних громадян закріпи-
лося уявлення про досягнення “інтелек-
туалами” якщо не безсмертя, то, напевно,
довголіття. Творча спадщина Ікено Тайга
віддзеркалює хід думок і тип художника-
інтелектуала, який дозволяє розглядати
його як класичний взірець канону життє-
творчості митця у Середньовічній Японії.

Каліграфічний сувій

Пензлі Ікено Тайга

Зібрання поетів у “павільйоні
орхідей”. Живописний сувій
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СИЛУЕТНЕ витинання з паперу, колись
характерне, насамперед, для Далекого

Сходу, з кінця ХIХ століття стало (завдяки
доступності паперу не лише в містах, а і
на селі) одним із найпоширеніших видів
народного мистецтва у ряді європейських
країн [Станкевич 1986]. Можливо, вперше
орнаментальне витинання зі складеного
вдвічі або вчетверо паперу використовува-
лося при виготовленні аплікацій зі шкіри
для оздоблення кептарів і кожухів. Худож-
ній ефект у такій витинанці досягається зав-
дяки симетричному чергуванню елементів
орнаменту і вимагає від автора просторо-
вої уяви, здатності передбачати кінцевий
вигляд симетрично вирізаних часток цілої
композиції. Остаточного вигляду витинан-
ка набуває лише після розгортання аркуша
вирізаного паперу [Селівачов 2005, 149].

Вирізання з паперу силуетів і орнамен-
тів широко застосовувалося в Украї ні, в
Польщі, дещо менше в Росії – як у оздоб-
ленні житла, так і як окремий вид декора-
тивно-ужиткового мистецтва. Використан-
ня витинанок як трафаретів для аплікації
було знаним із давніх часів, особливо у
країнах Середньої Азії. Про цей вид твор-
чості та майстрів, які його представляють,
було опубліковано чимало статей-нарисів
у періодиці. А про татарські “ойма” немає
жодної згадки. Лише у статті П.Я. Чепурі-
ної йдеться про гаптування за допомогою
трафаретів [Чепуріна 1935].

“Ойма” (у перекладі з татарського –
“різьблення”, “різьблена робота”, “виріза-
ний малюнок”) – це вирізані з паперу шаб-
лони, переважно з рослинним симетрич-
ним малюнком різного ступеня стилізації.
Найчастіше вони слугували трафаретами
для створення орнаментальних компози-
цій у вишивці і, особливо, у гаптуванні.

Очевидно, “ойма” використовувалася як
трафарети і для кольорової повсті для під-
логи, виконаної в техніці аплікації.

Найкращим матеріалом для “ойма”, що
були трафаретами в гаптуванні, був кольо-
ровий щільний папір або картон, для реш-
ти робіт – глянцевий папір. Хоча в роки
громадянської війни майстри використо-
вували різну поліграфічну продукцію: об-
кладинки журналів, старі шпалери і газе-
ти, звичайний папір, канцелярські бланки.

Найбільш широко “ойма” використо-
вувалися у вишивці, особливо золотій.
Форма малюнка у витинанках трактується
пласко, в профіль або анфас предмета, що
зображується. Щоб виготовити “ойма” для
вишивки конкретного виробу, майстриня
вирізала з твердого картону або паперу
основну форму, що відповідала відведе-
ному для вишивки простору, потім розта-
шовувала на ній основні лінії майбутнього
малюнка. Вирізаний ножицями задуманий
малюнок розташовувався на виробі згідно
з вимогами традицій і особистим задумом
автора та обводився олівцем (а за старих
часів – загостреною паличкою, вмочену у
горішкове чорнило). Потім промальовува-
лися додаткові форми і лінії малюнка. При
“високому гаптуванні” картонна основа
візерунка накладалася на деталь, яку ви-
шивали, і покривалася шиттям наскрізь
[Чепуріна 1935, 107].

Трохи інакше використовували “ойма”
ногайці. Вирізаний візерунок із паперу за-
кріплювався на білій бязевій тканині. Піс-
ля обшивання ниткою або обведення крей-
дою трафарет знімався і робилася вишив-
ка. Потім її зі споду злегка протирали роз-
чином столярного клею і підсушували для
додання їй  пружності. Вишитий візерунок
вирізали ножем і  нашивали на  предмет, що

Н.М. Акчуріна-Муфтієва

“ОЙМА” –
ПРОРІЗНИЙ ВІЗЕРУНОК

КРИМСЬКИХ ТАТАР

ÌÎÂÈ ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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прикрашали. Краї вишивки, задля краси й
міцності, обшивали тонкою тасьмою, зроб-
леною з тих же ниток. Такий вид гаптуван-
ня називався “ногай тигис” (ногайська ви-
шивка) [Гаджиєва 1976, 166].

Прийоми побудови орнаменту створю-
вали чіткий і ясний візерунок. Орнамен-
тальний декор вишитих виробів показує,
що татарські майстрині чудово володіли
прийомами компонування візерунків, ство-
рювали композиційні “плями”, “акценти”,
навкруги яких розвивали цілу декоративну
систему. Остання залежала від характеру
предмета, який прикрашали.

У 20-30-ті роки минулого століття основ-
ними регіонами, у яких використовували
“ойма”, були Бахчисарайський, Ялтин-
ський та Євпаторійський райони Криму –
мабуть, тому, що вони мали попит у шваць-
ких і ткацьких артілях, які з’явилися тут у
той час. Кримські артілі, засновані у 20–
30-ті роки, збирали, берегли і використо-
вували “ойма” як елементи робочого ма-
теріалу для створення орнаментальних
композицій вишивок на виробах, що виго-
товлялися для експорту. Сюди надходили
“ойма”, зроблені жінками-татарками та їх-
німи дочками, з різних сіл Криму. Роботи
виконувалися не лише для використання
їх у вишивці, але і для показу на вистав-
ках як орнаментальної народної творчості.
Це підтверджують численні матеріали му-
зейних колекцій, що зберігаються в Росій-
ському етнографічному музеї в Санкт-Пе-
тербурзі (понад 1000 од.) і Всеросійському
музеї декоративно-ужиткового і народного
мистецтва в Москві. На жаль, відомими є
автори лише  деяких робіт.

У РЕМ зберігаються теки з “ойма”, на
яких вказані імена майстринь-вишиваль-
ниць і місця їхнього проживання. Тут є ро-
боти Османових Фера, Закіє і Сальх, Аса-
нової Закіє (Бахчисарай), Батирової Еміне,
Хатідже Бубо, Ванієвої Еміне (Ялтинський
район), Рейзової Сайде (с. Верхній Дере-
кой) та ін. У ВМДУіНМ зберігаються теки
з “ойма” робітниці місцевого відділення
Держбанку м. Ялти Фатьми Абдурамано-
вої та її вихованки Мер’єм Арифової-Аса-
нової, гаптувальниці Сальге Меметової та
її дочки Еміне (м. Бахчисарай).

Витинанки Ф. Абдураманової являють
собою великі декоративні малюнки. В них
простежується досвідчена рука виконавця
і багата творча фантазія. Квіткові форми є
східно-орнаментальними й стилізовані на-
стільки, що не відчувається їхньої живої
природи. Це виявляється в зламаних лініях,
утворених при роботі кінчиками ножиць.

Деякі малюнки Ф. Абдураманової збе-
рігають свої реальні форми і мають дуже
чіткі та плавні лінії. Досвідчена майстриня
працювала сміливо, без попередніх ескізів
і підготовчих деталей. Її “ойма” могли за-
стосовуватися у вишивці, ткацтві або в
гаптуванні (Іл. 1 ж, з).

Певний інтерес становлять роботи
десятирічної Мер’єм Арифової-Асано-
вої – вихованки Фатьми Абдураманової.
У роботах, виконаних у 1940 р., можна
простежити весь творчий шлях, що прой-
дений нею, що, по суті, нічим не відріз-
нявся від творчого шляху багатьох зрілих і
досвідчених майстринь. Мер’єм починала
вирізати візерунки з невеликих примітив-
них квадратиків. Потім були прості форми
рослин – гілки без квітів і листя, що рос-
туть з потовщеного кореня або ж зі смужки
землі з ріденькою травичкою. Іноді гілки
набували фантастичних форм, нагадуючи
крила птахів. Вивчивши первинні форми,
дівчинка перейшла до квіткових. Зберіга-
ючи композицію, що йшла від середнього
кореня, квіти збільшувалися, ставали круг-
лішими, а листя робилося дрібним і вузь-
ким. Зберігається реальність живої квітки.

Частину робіт виконано кінчиками но-
жиць. Такий вид різьблення дає особливу,
суворо витриману зламаність ліній, завдя-
ки якій реальність рослинного візерунка
зовсім втрачається. Першою навчальною
стадією роботи стають маленькі деталі й
окремі гілочки. Великі композиції цього
виду “ойма” особливо фантастичні – довгі
віти, які звисають та закручуються, як тро-
пічні ліани.

Окрему групу становили квадрат-
ні мотиви, в середині яких розташовано
велику квітку, обплетену фантастични-
ми вітами. Лінії цих малюнків заокруг-
лені та  спокійні, без незграбного нарізу.
Серед останніх робіт Мер’єм – багато
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 різноманітних  стилізованих букетів, у
тому числі й  “вазон”.

Роботи Рейзової Сайде – мешканки
села Верхній Дерекой Ялтинського райо-
ну, можна поділити на дві групи. До пер-
шої належать дерева з гілками, що розхо-
дяться симетрично, з листям і квітками.
До другої – смужки землі зі стилізованими
кипарисами, які ростуть з них, товстими
гілками, що іноді переходять в розплив-
чаті контури змій і фантастичних істот,
великими квітами на товстих ніжках. При-
чому “смужки землі” вирізалися з паперу,
складеного удвічі – для того, щоб надалі
одержати довшу, симетричну з малюнком
смугу. Техніка різьблення полягає в одних
“ойма” з плавних ліній, в інших – у суво-
рих, ламаних, виконаних кінчиками но-
жиць. Зустрічаються витинанки, що міс-
тять обидва види ліній (Іл. 1 е).

Мистецтво “ойма” бахчисарайських
майстринь представлене у ВМДУіНМ ро-
ботами Сальге Меметової, які мають пере-
важно характер гаптування. Дивують тіль-
ки дещо збільшені форми. Можливо, це
робилося свідомо, оскільки багато з них
виконувалися не для роботи, а просто як
вирізні малюнки для виставки.

Тека з роботами С. Меметової була
передана у ВМДУіНМ Загорським музе-
єм народних промислів. Аналізуючи ці
“ойма”, а також витинанки з теки, що збе-
рігається в РЕМ (“№ 4314/1-86 (112 ойм)
без автора”) і поступила в 1963 р. також із
Загорського музею, автор даної статті дій-
шов висновку, що це роботи одного май-
стра, а саме С. Меметової, виконані, мож-
ливо, в різний час. Це підтверджується,
по-перше, характерними групами вирізок,
їхнім силуетом, елементами орнаменту,
технікою і способами витинання, а також
матеріалом, що використовується (факту-
ра і колір  паперу).

“Ойма” С. Меметової поділяються на
декілька груп, представлених у теках обох
музеїв (Іл. 2, 4).

Перша група – це рослинні мотиви.
Від середнього стебла симетрично від-
ходять заокруглені віти. Стебла рос-
лин – потовщені. Це різні форми “древа”,
“вазонів”, квіткових кущів. Візерунки ці

могли  застосовуватися для вишивки – у
разі подальшого промальовування додат-
кових форм і ліній малюнка, а також для
 аплікації.

Друга група – кільця, що складають-
ся із ще більш закручених і заокруглених
форм. Вони утворюються з чотирьох час-
тин (від складеного на 4 частини паперу).
В них особливо різко простежується націо-
нальний характер круглих візерунків. На
перший погляд, вони здаються вже вико-
наними у техніці гаптування, проте стебла
візерунка затовсті для вишивки золотом.

Третя група “ойма” – квадрати, орна-
мент яких, шляхом складання їх по діа-
гоналях, створено подібним чином. Орна-
мент одних квадратів складається з тонких
гілочок без листя, з гострими колючками.
Інших – із дуже заокруглених гілочок із
великою кількістю листя і квітів. За витон-
ченістю й ажурністю ліній ці візерунки на-
гадують “ойма” Євпаторійського району.

Невелику групу становлять зразки лі-
нійного рослинного орнаменту і дрібних
орнаментальних форм, які є елементами
для складання різних композицій.

До ще однієї групи належать “ойма”
з паперу, складеного 3–4 рази на зразок
“гармоніки”, що зберігаються в теці РЕМ.
Це рослинний орнамент, що складається із
стовбурів, гілок, листя і квітів реальних і
фантастичних форм.

Більшу частину вирізок виконано шля-
хом видалення тла з витятого шматка па-
перу. Проте зустрічається і вирізаний
орнамент, видимий на паперовому аркуші.
Орнаменти “ойма” С. Меметової є специ-
фічними і не схожими на роботи інших
майстринь. На її візерунках мало тих зане-
падницьких форм, які можна вважати ха-
рактерними для Бахчисарайськой вишивки
другої чверті ХХ століття. Майстриня збе-
регла у своїх витинанках старовинні тра-
диції гаптування і, разом із тим, її “ойма” є
підкреслено індивідуальними.

Своєю майстерністю і досвідом Сальге
ділилася, насамперед, з дочкою. У деяких
композиціях Еміне, незважаючи на те, що
у роботі вона наслідує матір, простежуєть-
ся власний, індивідуальний стиль (Іл. 1 в,
3 а, б).
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За характерними особливостями,
ма люнки і композиції “ойма” Еміне
 Меметової можна поділити на дві гру-
пи. Деякі “ойма” відображають кримські
орнаменти гаптування бахчисарайського
району. Це – гілочки симетричної компо-
зиції. Стебло тут або загострене, або тупо
обрізане, але обов’язково має дві короткі
гілочки, заламані донизу. Іноді гілочка за-
кінчується злегка наміченою розеткою.

Інший вид “ойма” – це дрібні гілоч-
ки випадкової однобічної композиції. Тут
квіти зберігають характерні особливості,
хоча є дещо стилізованими. Ці гілочки
можуть бути складовими одного великого
букета або орнаментальних смуг чи бути
розкиданими по всій тканині. Найвірогід-
ніше, це – просто “ойма”, (не для викори-
стання), які виражають прагнення молодої
майстрині творчо зобразити живу природу,
що її оточує. Очевидно, це перші роботи
дівчини, які ще не набули суворої та чіткої
орнаментальної форми бахчисарайського
орнаменту.

Аналіз робіт показав, що типи татарсь-
ких “ойма” дуже різноманітні: розетки
круглої й квадратної форми, різні “дере-
ва життя” із дзеркальною симетрією, які
символізують флору (дерева, квіти, на-
низані на стовбур, вазони, букети тощо),
дрібні рослинні й абстрактні елементи, що
є складовими орнаментальних смуг або
композицій (Іл. 1, 3). Усі композиції, згід-
но з традиціями мусульманської релігії,
складаються з форм рослинного світу і не-
живих речей. Основу орнаменту більшості
“ойма” становить “квітковий стиль”. Особ-
ливості цього стилю – узагальнення ре-
альних образів живої рослинної природи,
умовність у їхньому трактуванні, фантас-
тика в межах реального, декоративність
у співвідношеннях масштабів, елементів
і форм квіткових і листяних мотивів, у
контрастах цих елементів, у поєднаннях
різнорідних за походженням  квітково-

листяних мотивів. В “ойма” 30–40-х років
ХХ ст. можна побачити залучення до рос-
линних мотивів зображень тварин (білок,
ведмедів, павичів й ін.) і радянську сим-
воліку (п’ятикутні зірки, п’ятипелюсткові
квіти тощо), що свідчить про вплив нового
соціалістичного ладу (Іл. 1г, 2 в, д, 4).

Різноманітною є і техніка різьблен-
ня. Найпоширенішими були симетричні
“ойма” з паперу складеного удвічі; розетки
круглої, квадратної, а також прямокутної
форм, вирізані з паперу складеного в 4 і 8
разів (Іл. 2, 4). Використовувалися і лінійні
орнаменти, вирізані з паперу складеного
вдвічі, які розрізали по вісі симетрії та роз-
ташовували поряд – на горизонтальній лі-
нії. Рідше зустрічаються “ойма” з паперу,
складеного на зразок “гармоніки”, а також
такі, що створювали облямівку квадрата
або прямокутника (Іл. 4, 2 д).

У більшості витинанок орнамент висту-
пає як самостійний елемент, що створю-
ється шляхом видалення тла. Проте зустрі-
чаються “ойма”, в яких орнамент просвічу-
ється на площині паперового аркуша.

Таким чином, мистецтво орнаменталь-
ного різьблення з паперу було поширене
в Криму, як і в інших республіках ближ-
нього зарубіжжя. Проте воно мало свої ха-
рактерні деталі орнаменту, специфіку ви-
конання і використання в побуті. Кримсь-
котатарським “ойма” властиві ажурне і си-
луетне узагальнення зображень, умовність
трактування й чіткість малюнка, дзеркаль-
на симетрія, умовність масштабів, поєд-
нання різнорідних національних мотивів,
логічна відповідність між матеріалом і
технікою виконання. Вони можуть мати
перспективу розвитку і практичного ви-
користання в багатьох галузях художньої
діяльності й побуту (вишивці, ткацтві,
розписах, різьбленні по дереву і каменю,
карбуванні тощо), збагативши тим самим
загальне надбання багатонаціональної
культури Криму.
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Іл. 1. «Ойма» – «дерева життя»: а) С. Меметова, ВМДУіНМ, № НВ-4250; б) Ф. Сейдаметова,
ВМДУіНМ; в) Е. Меметова, ВМДУіНМ, № НВ-4056; г) Е. Батирова, РЕМ № 4307/9-НВ;
ґ) С. Асанова, РЕМ № 4310/4-НВ; д) С. Рейзова, РЕМ № 4311/3-НВ; е, є) Ф. Абдураманова,
ВМДУіНМ.
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а б в
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Іл. 2. «Ойма» – розетки: а, б) виконані на основі кола РЕМ, № 4314/4-НВ, № 4314/17-НВ;
в, г) виконані на основі квадрата РЕМ, 4314/26-НВ, № 4314/17-НВ; ґ) які створюють облямівку
квадрата, Е. Батирова, 1940 р. РЕМ, № 4307/19-НВ.
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Іл. 3. Дрібні «ойма» – елементи смуг орнаменту або композицій: а, б) Е. Меметова ВМДУіНМ,
№ НВ-4057; в) Е. Батирова, РЕМ, № 4307-НВ; г) РЕМ, № 4314/57-НВ.
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Іл. 4. Порівняння «ойма» Сальге Меметової у ВМДУіНМ (малюнки зліва) і робіт, що
зберігаються в РЕМ за № 4314/1-86-НВ (112 «ойм») без автора (малюнки справа): I група – «дерева»,
«вазони», квіткові кущі; II група – «ойма» на основі кола; III група – «ойма» на основі квадратів.

I група

II група

III група
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IV група

V група

Іл. 4. (продовження) Порівняння «ойма» Сальге Меметової у ВМДУіНМ (малюнки зліва)
і робіт, що зберігаються в РЕМ за № 4314/1-86-НВ (112 «ойм») без автора (малюнки справа):
IV група – дрібні елементи; V група – «ойма», які вирізані на зразок «гармоніки» – знаходяться
тільки в теці за № 4314/1-86-НВ.
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ИДИШ в течение многих лет служил
разговорным языком ашкеназского

(центрально- и восточноевропейского)
еврейства. В современном обычном упо-
треблении “идиш” обозначает язык евреев
Восточной Европы и их потомков по всему
миру. История анализа идиша как “смеси
языков” (или, согласно более точной тер-
минологии Макса Вайнрайха, – “сплава”
[Weinreich 1984d, 349]) начинается еще в
XVI веке с попыток выявить основные его
черты. Но, как бы то ни было, лишь в на-
чале ХХ века специалистами, занимающи-
мися еврейской филологией, была создана
концептуальная и методологическая база
для структурного описания идиша как
сплава языков. Наиболее систематически
упорядоченную модель-описание сплава
предложил Макс Вайнрайх, впоследствии
ставший историком идиша. Его концепту-
альная работа “Geshikhte fun der Yidisher
sprakh” [Weinreich 1984] стала стандартом
в современной идишской лингвистике и
представляет особую ценность для обще-
го изучения “смешанных” языков. Макс
Вайнрайх разграничивал структурно и
исторически разные, хотя и взаимосвязан-
ные, концепты:

1) язык-основу, из которого в язык-
сплав взята большая часть лингвистиче-
ского материала;

2) детерминанты, т. е. те элементы
языка-основы, которые потенциально мог-
ли бы войти в новый язык, если бы для
этого сложились благоприятные историче-
ские и языковые условия;

3) компоненты, т. е. уже имеющиеся
языковые элементы на любой стадии исто-
рического развития языка-сплава [Weinrei-
ch 1984d, 349–398].

Каждый из трех главных компонентов
современного идиша отражает различные
исторические факторы, которые опреде-
лили развитие языка. Согласно концепции
Довида Каца, семитский компонент, в ко-
нечном счете, происходит из языка евре-
ев, которые проживали на германоговоря-
щих территориях около тысячи лет назад.

Германский компонент отражает форму
настоящей речи тех евреев. Именно эта
форма и легла в основу идиша. А славян-
ский компонент отражает возрастающую
миграцию идишговорящих евреев в сла-
вянские страны Восточной Европы  [Katz
1986, 228–251].

Первым ученым, который обратился
к вопросу о периодизации истории язы-
ка идиш, был, как известно, Макс Вайн-
райх [Weinreich 1984e, 351]. Согласно его
концепции, идиш был создан примерно в
X веке французскими и итальянскими евре-
ями, которые изначально жили в Рейнленде,
а потом переселились в Регенсбург. Он так-
же считал, что прошло не менее 3–4 веков,
прежде чем началось 700-летнее контакти-
рование со славянскими языками, сначала
на двуязычной германо-славянской терри-
тории Восточной Германии, а вскоре – в Бо-
гемии [Weinreich 1984e, 49]. Пол Векслер
делает вывод о том, что модель происхож-
дения идиша, предложенная Вайнрайхом, в
корне неверна, но ее нельзя не принимать
во внимание, т. к. появление новой версии
стало возможным только благодаря анализу
фактического материала, собранного и упо-
рядоченного самим ученым [Wexler 1987e,
140]. Кроме того, существует еще масса не-
решенных проблем, которыми в ближайшее
время должны заняться языковеды, занима-
ющиеся исторической лингвистикой.

Задачей настоящего исследования яв-
ляется, в первую очередь, анализ устной
традиции – передачи текстов, которая
обладает своими собственными черта-
ми и может помочь в понимании жизни
и истории еврейских общин в диаспоре.
Философы и аналитики посвятили много
времени и сил определению понятия “тра-
диция”, соотношению устной и письмен-
ной традиции. В иудаизме соотношение
между “minhag” (обычай) и “halakha” (за-
кон) всегда было важнейшим вопросом.
В особенности, когда дело касалось язы-
ковых традиций. Эти традиции не только
имеют литературную или языковую цен-
ность, они были свойственны поколениям

О.Н. Бердникова

РОЛЬ СЕМИТСКОГО КОМПОНЕНТА
В ЯЗЫКЕ ИДИШ
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вплоть до возрождения иврита в XIX веке;
они стали средством, с помощью которо-
го веками поддерживалась историческая
 память  еврейского народа, а также  служили
 инструментом изучения великого класси-
ческого наследия – Библии, Мишны, Тал-
муда, Мидрашей и других произведений,
написанных на иврите и на арамейском
языке. Именно языковые традиции оживи-
ли саму сущность иврита и классического
средневекового арамейского, сделали на-
писанные тексты прозрачными; зная их,
еврейский народ смог читать и интерпре-
тировать классические источники.

Множество процессов сыграло свою
роль в формировании и развитии языковых
традиций. И на определенном этапе разви-
тия для каждой конкретной общины или
группы общин, проживающих на одной
территории, выкристаллизовался свой
корпус слов классического иврита и отно-
шение к нему, которое состояло из многих
компонентов: традиция цитирования (про-
чтения, воспроизведения) Священного
Писания (в особенности Торы и пророков,
свитков и псалмов) и отношение к системе
огласовок, принятое общиной; традиция
прочтения постбиблейской литературы на
иврите (Мишны и Талмуда); фонетические
и морфологические традиции для прочте-
ния молитв; знакомство с грамматикой и
лексикой письменных текстов. Компонен-
ты корпуса слов из классического иврита
отличались и по количественному, и по
качественному составу в разных общинах,
странах – и все это зависело от сплоченно-
сти языкового коллектива и престижа той
или иной традиции. Не стоит специально
акцентировать внимание на том, что не все
члены коллектива в одинаковой мере были
компетентны в области классического ив-
ритского наследия. С другой стороны, об-
ращение к ивриту в любой общине было
неотъемлемой частью быта, а некоторые
общины, живущие в разных уголках мира,
вообще предпочитали двуязычную систе-
му: разговорный язык сосуществовал от-
дельно от традиционного языка культуры,
в частности – иврита. Это была довольно-
таки редкая ситуация диглоссии, т.е. сосу-
ществования двух языковых разновидно-
стей, стандартов – высокого и низкого. Но
статус иврита всегда оставался примерно
одним и тем же: в  традиционном  еврейском

обществе иврит служил средством переда-
чи культурного наследия, хотя и не являл-
ся языком, на котором говорили в обычной
жизни. Знать иврит (и арамейский) озна-
чало, главным образом, уметь читать и
цитировать библейские и постбиблейские
тексты в рамках сложившейся языковой
традиции, а для более образованных чле-
нов общины – сравнивать и толковать их.
Такая потенциальная способность имела
большое значение для статуса еврея в его
общине. Поэтому отношения между клас-
сическим ивритом и разговорным языком
нельзя рассматривать как просто ситуацию
диглоссии, в них нужно видеть соотноше-
ние между применением знаний языка в
процессе создания культурного наследия
общества и простым разговорным язы-
ком. Такую ситуацию, по мнению Шломо
Морага [Morag 1995b, 7], можно назвать
“социо глоссией”.

Отдельно от корпуса слов классическо-
го иврита, все еврейские общины создали
еще один ивритско-арамейский корпус
слов. Во всех еврейских языках и диа-
лектах – идише, иудео-испанском, иудео-
арабском, иудео-итальянском, иудео-нео-
арамейском, иудео-персидском, иудео-гру-
зинском и т. д. – есть тысячи ивритских
и арамейских слов, выражений и фраз,
библейских цитат и аллюзий, но еще сот-
ни ивритских слов были созданы за дол-
гие годы рассеяния. Например, возьмем
абстрактный ивритский корень “нхм” –
“утешать”. В идише “нэхомэ” имеет такое
же значение, как и ивритское слово “нэ-
хама” – “утешение”, в этом языке также
есть глагол “мэнахэм овл зайн”, что значит
“оплакивать умершего”. Когда же мы об-
ратимся к иудео-итальянскому, мы обна-
ружим ряд интересных изменений: “фар
нахаму” означает “отменить соглашение”,
а в иудео-персидском “хаци нахама” – это
“могло бы быть и хуже”. Такой корпус ив-
ритских компонентов в еврейских языках
Шломо Мораг [Morag 1995b, 9] называет
“The integrated Hebrew corpus” (интегриро-
ванный корпус ивритских слов), который,
по мнению ученого, обладает некоторы-
ми любопытными чертами. Такой корпус
слов очень динамичен, переполнен чув-
ствами и эмоциями, скептической ирони-
ей – всем тем, что могли дать трудности
существования в диаспоре. И, конечно,
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не стоит говорить о том, что история этих
ивритских элементов является частью по-
явления и экспансии еврейских языков,
которые связывали еврейскую культуру с
окружающим миром. Более того, функция
еврейских языков может быть определе-
на с двух сторон: они делали возможным
общение с нееврейским окружением, но
в то же время служили барьером между
нееврейскими народами и еврейскими об-
щинами. Таким образом, для увеличения
этого барьера, наследование (впитывание)
ивритских слов было очень важным для
какого-либо еврейского языка.

Итак, как уже отмечалось, кроме лоез-
ского компонента, в идише огромную роль
сыграли семитский и славянский элемен-
ты. Семитский элемент включает в себя
большей частью заимствования из иври-
та, арабского, а славянский – из русского,
украинского, польского, чешского и сербо-
хорватского языков. Но, хотя влияние сла-
вянских языков неоспоримо, семитский
компонент был намного важнее во всех
формах восточного и западного идиша.
Ученые считают, что в идише присутствует
от 15 до 20 процентов семитских заимство-
ваний, и люди, говорящие на идиш, несо-
мненно, намного больше пользуются ими
в каждодневной и религиозной термино-
логии, чем, например, англо говорящие
католики – латынью. Семитские слова и
выражения можно найти на любом уровне
языка – от специализированных терминов
духовной жизни до проклятий, от имен до
вульгарного жаргона, и это относится не
только к существительным, но и к другим
частям речи.

Термин “иврит”, в данном случае, такой
же “чистый”, как и термин “идиш” по от-
ношению к немецкому языку. Кроме силь-
ного арамейского влияния, иврит содержит
много выражений, включая названия меся-
цев и такие личные имена, как Мордехай и
Эстер, которые были заимствованы евре-
ями из аккадского языка Месопотамии во
время вавилонского изгнания. Еще раньше
в иврит пришли слова и имена (например,
Пинхас) из Египта во время египетского
пленения, имевшего место, по преданию,
во втором тысячелетии до нашей эры.
Библейский иврит сохранился только как
язык ритуала и молитвы, в то время как
арамейский, один из самых распростра-

ненных языков на Ближнем Востоке, был
вытеснен арабским в качестве разговор-
ного языка в Палестине только в VIII веке
до нашей эры. Диалект арамейского языка,
ошибочно известный как “ассирийский”,
все еще используется в некоторых общинах
в Сирии, Ливане, Ираке и Иране, хотя этот
“халдейский язык” легально закрепился
в еврейской сакральной и раввинистиче-
ской литературе. Такие важные молитвы,
как “Коль нидрей” (молитва, открываю-
щая Йом Кипур) и “каддиш” (молитва об
умершем), написаны на арамейском языке.
После разрушения второго храма евреи –
сначала в Палестине, а потом и во всей ди-
аспоре – приняли различные варианты ив-
рита в качестве литературных языков. Этот
так называемый “мишнаитский” иврит не
идентичен библейскому языку и базиру-
ется, скорее всего, на некой разговорной
форме, используемой в Палестине до из-
гнания. Современный израильский иврит,
возрожденный в XIX–XX веке, базируется
как на библейском, так и на мишнаитском
иврите, и поэтому в языке нет четких раз-
личий между ивритскими и арамейскими
элементами.

Перед тем, как непосредственно перей-
ти к характеристике ивритского компо-
нента, необходимо, на наш взгляд, более
точно определить, что понимается под
семитским компонентом в языке идиш, а
для этого следует обратиться к концепции
Макса Вайнрайха [Weinreich 1984d, 351].

Согласно его точке зрения, первое по-
коление эмигрантов в Лотер, и, возможно,
последующие поколения, оказавшись в си-
туации многоязычия, использовали новый
язык – идиш, который еще долгое время
был богат альтернативными звуками, фор-
мами, словами (причем, все эти варианты
существовали весь период, пока на нем
разговаривали). Когда более стабильная
форма языка стала проникать в Лотер, она
не была уже просто ко-территориальным
вариантом немецкого языка: интонация
и дифференцирующие фонемы были не-
одинаковы. Но, по причине того, что сме-
шанный характер определяет всю судьбу
идиша, нужно остановиться на сущности
каждого детерминанта языка.

Детерминант и компонент – это не одно
и тоже. От германского детерминанта, на-
пример, был один шаг к компоненту в
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 идише, но не все языковые элементы, ко-
торые могли бы потенциально быть вос-
приняты идишем, вошли в него. Хотя, с
другой стороны, германский детерминант
так же не идентичен с германским языком-
источником, он лишь часть языка-источни-
ка, к которому лотер-ашкеназская община
имела доступ. Таким образом, знакомство
с историей структуры языка-источника, из
которого был взят детерминант, вовсе не
восстанавливает картину развития детер-
минанта. Чтобы более подробно познако-
миться с детерминантами, нужно рассмо-
треть их в полном ракурсе исторического
развития, т.е. в такой последовательности,
как они появлялись и оформлялись в языке:
ивритский, лоезский (лазский, лаазский),
германский и славянский. Естественно,
что евреи были связаны с ивритом, когда
они стали народом, лоез был принесен в
Лотер иммигрантами, с немецким они
встретились уже в Лотере, славянский –
унаследовали из экспансии ашкеназов на
восток. Прежде, чем начать анализ семит-
ского (ивритского) компонента в идише,
нужно прояснить фундаментальное раз-
личие между двумя лингвистическими по-
нятиями: “полный иврит” и “смешанный
иврит” (в терминологии Вайнрайха “whole
Hebrew” and “merged Hebrew” [Weinreich
1984d, 352]).

Пусть “полностью иврит” будет на-
званием языка, который продолжает язык
священных текстов (или отдельных фраз и
слов на “лошн койдеш”, взятых неизмен-
ными из определенных текстов) и который
каждый раз воспроизводит человек – но-
ситель идиша, когда он читает какую-либо
книгу религиозного содержания или ци-
тирует что-либо наизусть. Для англогово-
рящих читателей, например, “полностью”
иврит – единственный путь, позволяющий
познакомиться с ивритом, но идишговоря-
щий читатель знаком также с другим видом
ивритского компонента – в более интимной
форме. Это тот компонент “лошн-койдеш”,
который является органичной частью каж-
додневного языка и не требует какого-либо
посредничества. Компонентом “лошн-
койдеша” в сплаве идиша – “смешанный
иврит” – и “полностью иврит” часто по-
разному ведут себя в идише. Тут заметнее
всего то, что в безударных слогах в “сме-
шанном  иврите” гласные  сокращаются.

Таким  образом, в “полностью иврите”
мы имеем “брохо” – (благословление), а
в “смешанном иврите” – “брохе”. Состав-
ные единицы из “полностью…” становят-
ся в “смешанном иврите” словами с одним
главным ударением: “бэ ‘ройш а’ шоно” →
“’рошешонэ”.

На самом деле, лучше говорить, что
“смешанный иврит” не является больше
ивритом в прямом смысле этого слова, это
уже идиш, т. е. ивритский компонент иди-
ша, и если обратиться к дескриптивной
лингвистике, мы должны игнорировать
вопрос о происхождении языкового ма-
териала, который исследуем. Если же мы
занимаемся историческим языкознани-
ем, то пригодятся знания о различии этих
двух видов иврита в идише. Итак, язы-
ковая единица ивритского происхож-
дения могла прийти в идиш из разных
 источников:

1) из “полностью иврита” – тогда, ког-
да, например, заимствуется цитата;

2) из “полностью иврита” в более древ-
ний период развития идиша – большая
часть лексических единиц;

3) возможно, через посредство языка-
источника, праязыка.

Вполне вероятно, что, например, тот
или иной элемент из “лошн-койдеш” мог
перейти в идиш в той форме, в которой
иммигранты из западного или южного Ло-
эза использовали его в своем “смешанном
иврите”. Слишком многих примеров нель-
зя, однако, привести, т. к. ашкеназские ев-
реи с легкостью постоянно черпали такие
слова или фразы из открытого колодца
“лошн-койдеша”. А наши знания о ком-
поненте из “лошн-койдеша” в долоэзском
языке навсегда останутся ограниченными,
т. к. количество дошедших документов
на этом языке и примеры традиционно-
го написания слов в нем не дают полной
картины произношения. На сегодняшний
день мы можем оперировать лишь таким
понятием, как “иврит в среде лоэзских
евреев”, без различения двух форман-
тов – “полно стью иврита” и “смешанного
иврита” в их языках. Например, странное
развитие языковой единицы “байс” (дом)
(из нормальной формы “бэн байс” в “балэ-
бос\бус”) может дать нам лишь некоторые
намеки на направление развития самого
языка.  Другими словами, некоторые члены
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 общины  демонстрируют тенденцию ото-
рваться от грамматических норм “полнос-
тью иврита” и достичь норм “смешанного
иврита” в новых заимствованиях.

Теория текстов – стандартная теория,
которая до последнего времени господ-
ствовала в еврейской лингвистике. Но в
историческом языкознании нет единого
мнения по поводу происхождения иврит-
ского компонента в идише, т. к. до сих
пор невозможно составить полный спи-
сок текстов, из которых был заимствован
семитский лексический материал. Макс
Вайнрайх [Weinreich 1984e, 90] утвержда-
ет, что германский компонент, был заим-
ствован “не из книг и не от писателей, а от
соседей, с которыми жили евреи на одной
территории”. О славянском компоненте он
пишет, что “идишу следует быть благодар-
ным соседству со славянскими народами”,
но когда доходит очередь до семитского
компонента, то чувство ясности и опреде-
ленности исчезает. Здесь у стандартной
теории есть готовый ответ. Во-первых, о
существовании семитского компонента в
идише изначально: это была определенная
религиозная терминология, которую знали
все с самого начала появления идиша, по-
этому такой семитский компонент нужно
рассматривать не иначе, как “впитанный”
(“инкорпорирунг”, согласно терминологии
М. Вайнрайха). Во-вторых, “из книг про-
сочились в живую речь слова, выражения,
идиомы, пословицы и изречения на все
случаи жизни” [Weinreich 1984e, 93]. И,
в-третьих, по поводу механизма впитыва-
ния \ заимствования: “не из уст в уши, а
из книг или предисловий к книгам” (Макс
Вайнрайх [Weinreich 1984e, 94]). Поис-
ком книг-источников, из которых приш-
ли в идиш семитские слова и выражения,
были заняты такие ученые, как Д.-Б. Бору-
хов (1913 г.), Я. Голумб (1910 г.), стараясь
четко обозначить, по какому случаю, где и
когда употреблялось слово, превращая, та-
ким образом, историческую лингвистику в
библиографию [Katz 1986, 240]. Причем,
здесь вовсе не идет речь о каких-то устой-
чивых выражениях – анализируются каж-
додневные фразы. Эти лингвисты утверж-
дают, например, что слово “бэкаров”
(“вскоре”) пришло в идиш из Книги Ие-
зекеиля, “бэрогэз” (“в ссоре”) – из Книги
Аввакума, а “брит-мила” (“обрезание”) –

из Книги Бытия.  С другой стороны, их за-
мечания довольно-таки осторожны; Яффе
и Марк [Weinreich 1984e, 70] говорят, что
такой семитский компонент представлял
собой типичные места в ТаНаХе и Талму-
де, которые потом могли быть использо-
ваны как решающий фактор или толчок к
заимствованию того или иного слова или
выражения в идиш. Не придерживаясь
четко выбранной точки зрения, стандарт-
ная теория все еще пытает ся продемон-
стрировать, что идиш впитал, например,
39 лексических единиц из Книги Бытия,
28 из Книги Числа и т. д.

По мнению христианских авторов линг-
вистических сочинений XVI века, семит-
ский компонент в идише появился таким
же путем, как и латинский – в господству-
ющем германском компоненте. Из этого
сравнения вырастает дополнительный воп-
рос: каковы были причины такого заим-
ствования семитского компонента? Одна
из существовавших точек зрения (см. Ша-
аде, 1592 г.) предполагает, что семитский
компонент появился в идише в противопо-
ложность словам латинского или француз-
ского происхождения, чтобы христиане не
понимали их [Katz 1986, 241]. Есть и дру-
гая точка зрения (Бокстроф, 1603): семит-
ский компонент был в идише изначально, с
помощью него евреи обучали своих детей
книжному ивриту (ивриту священных тек-
стов). Среди христианских ученых таких
взглядов придерживались, например, Зе-
нерт (1666 г.) и Газелбауэр (1742 г.). С дру-
гой стороны, Кризандер (1750 г.), который
несколько отошел от общепринятой точки
зрения на семитский компонент, приво-
дит 3 довода в пользу того, что сами ев-
реи внесли семитские слова и выражения
в идиш: а) по причине их любви к ивриту
священных текстов; б) в пользу тенденции
построения стены между христианами и
евреями (иудеями); в) чтобы христиане как
можно меньше их понимали [Katz 1986,
243]. Шудт (1714 г.) также вносит прием-
лемое предположение, что евреи вмешива-
ли в свою речь слова и выражения из Та-
НаХа или Хумаша, которые они выучили,
чтобы, через связь с каким-либо жизнен-
ным случаем, лучше их запомнить. Таким
образом, говоря о вторичном впитывании
семитского компонента, Шудт становится
автором теории текстов [Katz 1986, 244].
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Итак, теория текстов заняла ведущее
место в исторической лингвистике, но тем
интереснее становится вопрос о проис-
хождения идиша и то, как оно объясняется
этой теорией.

Конечно, сущность и независимость
идиша не зависела только лишь от присут-
ствия в нем семитского компонента, но,
на самом деле, наличие семитской лекси-
ки в идише в какой-либо период является
явным признаком того, что он уже суще-
ствовал в данный период. С другой сто-
роны, нам сложно описать сам идиш без
семитского компонента. Таким образом,
теория текстов видит в идише относитель-
но молодой язык, в то время как теория
наследия видит в нем язык более старый.
Каким же образом можно прояснить по-
ложение семитского компонента в идише
на основе анализа письменных текстов, не
впадая в крайности, как это делают пред-
ставители теории текстов? Новая лингви-
стика доказала, что старый литературный
идиш, зафиксированный в письменных ис-
точниках, – язык отредактированный, под-
вергшийся строгой цензуре. Именно такой
искусственный язык стер письменный ли-
тературный немецкий, которым пользова-
лись в тот период, и в нем нет и следа на-
стоящего живого идиша. К этому выводу
одним из первых пришли Дов Бер Борухов
и Натан Штиф в 20-е годы ХХ века [Shtif
1929, 18]. Из таких рассуждений вполне
можно сделать вывод о том, что семитский
компонент в идише не был полностью за-
имствован только из текстов, из письмен-
ного языка. “Семитский компонент”, как
технический термин в лингвистике, мож-
но определить следующим образом: это
лексические единицы семитского проис-
хождения, которые люди склонны путать
с ивритскими словами, заимствованными
в идиш по какой-либо причине. Напри-
мер, в переводе псалмов Ицхака Бахура
(1545 г.) есть слова (“мэлах” (“ангел”),
“тора” (“Тора”, “учение”) и т. п., которые
также могут принадлежать к семитскому
компоненту в идише, с точки зрения син-
хронии мы должны рассматривать их в
переводе Бахура как слова ивритские внут-
ри текста рукописи. И это происходит из-
за семантической нагрузки, которую они
несут в себе. Все эти слова – религиозные
термины, использование которых внутри

немецкого текста было обусловлено за-
дачей решить некоторые теологические
проблемы. Но стоит отметить ограничен-
ность такой категории слов: они, большей
частью, – имена существительные [Katz
1986, 247]. Неужели тогда из письменных
источников подобного типа можно узнать
о живом языке идиш? Можно, только не
очень много. С другой стороны, у нас есть
предисловие и послесловие к словарю
Корнелиуса Аделькинда, где он свободно
использует такие каждодневные слова,
как “балебосим” (“хозяева”), “бэшутфес”
(“совместно”) и т. п. [Katz 1986, 249] Мы
видим два разных вида письменных источ-
ников одного и того же года и в одной и той
же книге. Если перевод Бахура написан на
высоком литературном языке, то строчки,
автором которых является Аделькинд, бо-
лее близки к живому разговорному идишу.
И один из признаков последнего – простое
употребление семитского компонента, без
претензии на большие познания в области
семитских языков.

При использовании обеих теорий (тео-
рии текстов и теории наследия) можно
определить степень распространенности
семитского компонента в разные периоды.
Это могут быть исследования как количе-
ства семитских лексических единиц, так и
семантики и социолингвистики. Согласно
теории текстов, в самом начале развития
идиша семитский компонент был пред-
ставлен довольно слабо, но в дальнейшем
его количество возрастало и качество из-
менялось, благодаря все большему исполь-
зованию иврита в обучении и религиозной
практике ашкеназов. С точки зрения тео-
рии наследия, все происходило совершен-
но наоборот: с развитием общества и языка
семитский компонент развивался и умень-
шался от поколения к поколению – как ре-
зультат разобщения с исходной семитской
(живой) языковой базой. Таким образом,
исчезли многие семитские выражения
из идиша, а на смену им пришли славян-
ские и германские. В частности, в восточ-
ном идише доля семитского компонента
уменьшилась из-за конкуренции, которая
началась между семитским компонентом
и славянским. Теория наследия не опро-
вергает заимствование слов и выражений
из книг, но это малая толика всего  состава
семитской лексики. Кроме того, тексты
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усиливают положение семитского компо-
нента в идише. Но как бы то ни было, даже
утверждение в текстах не могло устоять
против влияния ко-территориальных жи-
вых языков. Например, в идише есть такие
выражения как “ахлэнэн” (“есть”), “шат-
кэнэн” (“молчать”), которые появились из-
начально в текстах, а потом вошли в раз-
говорную речь. Теперь они имеют лишь
юмористический или грубый оттенок, а в
обычном значении не употребляются.

В качестве вывода можно выделить, по
крайней мере, три направления, в которых
можно было бы продолжить дальнейшее
исследование семитского компонента.
Во-первых, в области истории идиша, ис-
пользуя методы восстановления протоя-
зыка, нужно, наконец, прийти к согласию,
когда вошел семитский компонент в язык
ашкеназских евреев. Из пары “герман-
ский и семитский компонент” – он явля-
ется одим из базовых признаков языковой
сущности идиша, поэтому, вооружившись
обновленным корпусом примеров и новы-
ми методами исследования, необходимо
обратиться к решению данной пробле-
мы. Во-вторых, исследование семитского
компонента может многое дать для срав-
нительного языкознания. Очень часто
поднимается вопрос о том, что основная
теория в истории языка идиш нуждает-
ся в историческом исследовании именно
идиша больше, чем в истории других язы-
ков, сосуществовавших с ним. Причина
этого в том, что обращается внимание не
на языковой материал, предоставленный
самим идишем, а на материал из других
языков, из которых идиш получил свои
компоненты (детерминанты и компонен-
ты – в терминологии Макса Вайнрайха).
Нужно особенно внимательно отнестись к
семитскому компоненту, т. к. в Европе не
было семитских ко-территориальных язы-
ков. Таким образом, становится понятной
конфронтация между теорией текстов и
теорией наследия. В-третьих, интересно
проследить реализацию противопостав-
ления “долгота – краткость” на большем

количестве фактического материала. Си-
стема семитских гласных, которая вошла
в идиш, осталась по своему качеству чем-
то средним между “Тивериадской” грам-
матикой, в которой 7 гласных, и “эрэц-ис-
роильской”, в которой 5 гласных. Семит-
ский вокализм, который евреи принесли с
собой в Европу, заимствовал из “Тивери-
адской” грамматики огласовку открытого
слога. И если в закрытом слоге огласов-
ка, полученная от “эрэц – исроильской”
грамматики, нейтрализуется, с помощью
идиша возможно доказать существование
такой системы гласных в семитских язы-
ках на северо-западе.

В течение последних десятилетий се-
митский (главным образом, ивритский)
компонент еврейских языков занимал
одно из ведущих мест в исследованиях по
еврейской лингвистике. И сегодня кажется
совершенно необходимым проанализиро-
вать и обобщить все те достижения и вы-
воды, к которым пришли ученые, а также
выделить методологические и эпистемо-
логические проблемы, к которым следова-
ло обратиться в будущем.

Традиционно, определения, которые
даются еврейским языкам, учитывают
роль семитского (ивритского и арамей-
ского, если говорить конкретно об идише)
компонента в них. Это, прежде всего, ал-
фавит, наличие ивритской лексики (наря-
ду, конечно же, со славянской, германской,
испанской и т. п.), важность ивритских па-
раллелей в историческом, культурологиче-
ском и социальном смысле.

Далее, существует неясность в терми-
нологии, которая используется по отноше-
нию к ивритскому компоненту в еврейских
языках. Например, терминология М. Вайн-
райха (“Whole Hebrew”, “Merged Hebrew”)
некорректна при исследовании семитской
составляющей других еврейских языков,
помимо идиша, а для применения в таких
целях, она явно нуждается в пересмотре и
уточнении, т. к. не во всех общинах роль
сакральных текстов была так же велика,
как в ашкеназских.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
АРАБСКИХ ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ

АРАБСКИЕ переводы Библии зани-
мают важное место в историческом

процессе развития разных этноконфессио-
нальных групп. Она сложна для научного
исследования, во-первых, тем, что араб-
ские переводы Библии малоизученны, не-
смотря на то, что европейские ученые в те-
чение XVII–XX вв. занимались изучением
этого вопроса и написали работы, посвя-
щенные этой теме. Во-вторых, мы распо-
лагаем большим количеством версий араб-
ской Библии, предназначенных для разных
конфессиональных групп. Переводы дош-
ли до нас в рукописях, для большинства
текстов до сих пор нет критических изда-
ний. Первые сведения об арабских перево-
дах появляются в многоязычных изданиях
Библии, осуществлявшихся в XVII в. [Jay
1629–1645; Walton 1654–1657]. Сведения
о Парижской Полиглотте можно найти у
Г. Графа [Graf 1944, 93–96], А.Е. Крым-
ского [Крымский 1971, 402], Б.М. Мецгера
[Мецгер 2003, 282–284] и Д.А. Морозова
[Морозов 1998, 99–104], которые привлек-
ли ряд каталогов арабских рукописей и
изданий [Ellis 1894; Moule 1903]. Ценные
сведения о текстовой основе и качестве
перевода арабской версии в Парижской и
Лондонской многоязычной Библии при-
водятся в статье Д.А. Томсона [Thompson
1955, 1–12, 51–55, 98–106, 146–150; 1956].
Перед тем, как дать аналитический обзор
труда каждого из авторов, занимавшихся
исследованием арабских версий Библии,
приведем их перечень в хронологическом
порядке: Ж.К. Дëдерлайн, работа которого
посвящена изучению арабской Псалтири
[Döderlein 1778], Ф.С. Бëркит, написав-
ший статью об арабских версиях Библии
[Burkitt 1898, 136–138], Б. Виолет, иссле-
довавший двуязычный фрагмент Псалма
из Дамаска [Violet 1901, 384–386; 426–
441; 475–488], П. Кале, написавший труд
об арабских переводах Библии с обзором
литературы [Kahle 1904], Г. Гюссен, на-
писавший работу об арабо-христианской
литературе мосарабов [Goussen 1909].
Две статьи И.Ю. Крачковского посвящены

 арабо-христианским рукописям [Крачков-
ский 1924, 1–20; 1925, 84–87; 1960, 423–
444; 476]. A. Ваккари исследовал важную
рукопись арабской Библии (Ватикан Arab.
468.) [Vaccari 1925, 79–104]. С. Эврингер
принял участие в двух арабских рукописях
Библии [Euringer 1929, 259–273]. Затем
по хронологии идет Г. Граф [Graf 1944],
А.Е. Крымский [Крымский 1971]. Б. Нат-
сон издал в Лейдене замечательную книгу,
содержащую исследование текста и языка
трех арабо-сирийских версий Книги Судей
[Knutsson 1974]. Б. Мецгер посвящает ра-
боту изучению происхождения арабских
версий по ранним рукописям Нового За-
вета [Metzger 1977; 2003]. Д. Блау написал
исследование в области лингвистики араб-
ского средневекового языка. Важно отме-
тить в его работе изучение арабо-христи-
анских рукописей Х. Флейшером и други-
ми учеными [Blau 1988, 123–128]. М. Пол-
лиак в своей работе исследует караитскую
традицию перевода Пятикнижия [Polliack
1993]. А. Бенгтсон написал работу, посвя-
щенную двум арабским версиям Книги
Руфь [Bengtsson 1995].

Обзор начнем с более раннего по време-
ни автора – Ж. Дëдерлайна. Он рассмотрел
арабские версии Псалмов, переведенные с
разных архетипов: с еврейского оригинала
[Döderlein 1778, 153–156], сирийского [Dö-
derlein 1778, 156–175], греческого [Döder-
lein 1778, 175–181]. Ж. Дëдерлайну была
доступна рукопись арабской Псалтири
R. 5503, из Британского музея в Лондоне,
которую он описал [Döderlein 1778, 154].
Ж. Дëдерлайн дал также описание руко-
писи Псалмов R.1 [Döderlein 1778, 176],
вошедшей в генуэзское издание 1516 года
[Graf 1944, 117] доминиканца Августа
Юстиниана, и рукописи Псалмов R. 2,
вошедшей в издание Габриэля Сиониты
1614 года [Döderlein 1778, 177]. Также
Ж. Дëдерлайн работал с текстами Псалмов,
принадлежащие рукописи R.3, вошедшими
в Лондонскую Полиглотту [Döderlein 1778,
177]. В своей работе Ж. Дëдерлайн провел
филологическое исследование Псалма 45.
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Он сравнил его четыре версии: сирий-
скую, греческую, мелькитскую и арабско-
коптскую [Döderlein 1778, 86–96]. Стоит
отметить также сопоставительную работу
по лексике Псалмов в различных их пере-
водах [Döderlein 1778, 57–86]. Этим мы
ограничим обзор Ж. Дëдерлайна и перей-
дем к рассмотрению статьи Ф. Бëркита,
посвященной арабским версиям Библии.

Арабские версии Библии, как отмечает
Ф. Бëркит, представляют собой переводы
с разных языков, в основном с греческо-
го, сирийского и коптского. Во времена
Мухаммеда христиане проживали на тер-
ритории Египта, Сирии, Аравии, однако
наши сведения о том, как шло распростра-
нение христианства в этих регионах, очень
скудны [Грушевой 1998, 27–38]. Следует
отметить, что церковным языком в то вре-
мя, для большинства населения этих реги-
онов, являлся сирийский язык. Ф. Бëркит
отмечает, что после распространения ис-
лама, большая часть христианской Сирии
и Египта превратилась в арабо-язычные
провинции, что вызвало там потребность
в переводах Священного Писания на араб-
ский язык [Burkitt 1898, 136]. Какие же
арабские версии Ветхого Завета рассма-
тривает Ф. Бëркит в своей работе?

Арабские версии Ветхого Завета, как
сообщает нам автор, являются перевода-
ми с греческого, сирийского, еврейского и
самаритянского. Большинство рукописей
этих переводов остается все еще неис-
следованными, лишь часть переводов по
разным рукописным оригиналам были из-
даны [Burkitt 1898, 137]. Далее Ф. Бëркит
упоминает Парижскую Полиглотту, в ко-
торой содержится полный арабский текст
Ветхого Завета за исключением книг
апокрифов. Этот же текст с незначитель-
ными изменениями содержится также в
Лондонской Полиглотте и в Новокасл-
ском издании 1811 г. [Carlyle 1811]. Текст
Пятикнижия в Парижской Полиглотте
представляет версию Саадьи по рукописи
Paris, arab. 1. Книга Иисуса Навина пере-
ведена с еврейского языка, однако нет пря-
мых свидетельств о том, что Саадья был
ее переводчиком. Книги Судей, Самуила,
Царей и Паралипоменон все переведены
с сирийской версии Пешитта, как и Книга
Иова. Пророки, Псалмы и Притчи переве-
дены с греческого языка. Текст  Псалмов,

 переведенной с версии Пешитты, напе-
чатан шрифтом каршуни маронитами в
1610 г. Эту же версию по кузахийской ру-
кописи заново издал П. де Лагард [Lagarde
1876]. По рукописи B.M. Arund. Or. 15,
было подготовлено критическое издание
Псалмов и Песни Песней [Burkitt 1898,
137]. Ф. Бëркит сообщил также о руко-
писях, содержащих перевод с коптской
версии Септуагинты. Тексты книг Иова,
Псалтири, и Песни Песней Соломона по
этим спискам опубликованы П. де Лагар-
дом [Lagarde 1876]. Ф. Бëркит указал на то,
что арабский перевод книг Ветхого Завета,
сделанный непосредственно с еврейского
оригинала, представляет особый интерес
для истории интерпретации текста. Наи-
большая часть таких переводов была вы-
полнена Саадией Гаоном (892–942 гг.) из-
вестным раввином из Фаюма, что в Верх-
нем Египте. Его перевод Пятикнижия был
опубликован в Константинополе в 1546 г.,
[Derenburg 1893; Graf 1944, 101–102] затем
издавался в Полиглоттах.

Говоря о переводах Нового Завета,
Ф. Бëркит отметил, что сохранившиеся
тексты представляют собой переводы с
сирийского, греческого и коптского. До
нас дошли также и смешанные версии. О
каждом из переводов Ф. Бëркит говорит в
отдельности. Самая ранняя рукопись дати-
руется VIII в. Эта рукопись, содержащая
текст Евангелий (Ватикан, Arab. 13), про-
исходит из монастыря Мар Сабы вблизи
Иерусалима. В конце этой рукописи есть
приписки, которые свидетельствуют о
том, что первоначально рукопись принад-
лежала Даниилу из Эмеса, и содержала
Псалмы, Евангелия, Деяния и все Собор-
ные Послания апостолов. Из всего этого
уцелели лишь фрагменты из Евангелий и
Послания Павла [Burkitt 1898, 136]. Текст
Евангелий был переведен не прямо с грече-
ского языка, а с сирийской Пешитты. Этот
вольный, по словам Ф. Бëркита, перевод с
сирийского языка был сделан, возможно,
в той местности, где церковным языком
был сирийский; он большого значения не
имел. В монастыре Мар Сабы был сделан
также буквальный перевод непосредствен-
но с греческого языка. Никакой другой бо-
лее ранней версии, чем та, что содержится
в вышеуказанной рукописи, нет [Burkitt
1898, 136]. Другой  перевод с сирийской
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Пешитты представлен в рукописи Cod.
Tisch.12 (Greg. Cod. 75) в Лейпциге. Дву-
язычная арабо-сирийская рукопись X в.
была привезена в Европу К. Тишендор-
фом из сирийского монастыря св. Марии,
что в Нитрийской пустыне. Несколько ее
листов находятся в Британском музее (add.
14, 467). Полное описание этой рукописи
дал И. Гильдмейстер [Gildemeister 1865].
Ф. Бëркит высказал мнение, что некото-
рые библейские тексты в рукописях IX
века переведены непосредственно с грече-
ского языка. Среди них Cod. K. ii. 31, текст
которой использован в издании конгрега-
ции Пропаганды в Риме. В этом издании
используются еще другие рукописи: Vat.
arab. 468, наиболее важная для Ветхого За-
вета, Casanatense arab. carsh. 2 (no. 2108)
[Vaccari 1923, 96–107], эта рукопись Пя-
тикнижия скопирована с рукописи Vat.
Arab. 606 (1344 г.), основанной на Пешит-
те, и проверена по Септуагинте, возможно,
с коптской версии. Исторические книги
переведены с Септуагинты, и содержатся
в рукописи Vat. Arab. 449 (1336 г.). Псал-
мы были скопированы с рукописи Vat. Syr.
454  (1529 г.). А. Баумштарк и Г. Граф по-
лагают, что эта рукопись основана на гре-
ко-арабской традиции и пересмотрена по
Пешитте [Thompson 1955, 53]. Фрагменты
лекционария К. Тишендорфа (Greg. Cod.
76) из Лейпцига. Обе рукописи происхо-
дят из монастыря Мар Сабы [Guidi 1888,
9–12]. Синайская рукопись Arab. 75 [Gib-
son 1894] очень близка к этим рукописям.

Что касается значения коптских вер-
сий Нового Завета для арабской традиции,
то Ф. Бëркит приводит в качестве примера
текст рукописи, которая, в конечном счете,
послужила источником всех печатных изда-
ний Евангелий на арабском языке. Речь идет
о рукописи Cod. Vat. Copt. 9, датируемой
1202 г., известной и под другим шифром –
Greg. Cod. Copt. 30 [Burkitt 1898, 136].

В исследовании Ф. Бëркита далее идет
речь об эклектических версиях арабской
Библии. Пересмотренный текст Еванге-
лий с греческим прочтением, сирийским
и коптским содержат рукописи, которые
были переписаны в Александрии Хиба-
таллахом б. Ал-‘Ассāлом в 1250 г. К кон-
цу XIII в. эта версия была заменена со-
временной ‘Александрийской Вульгатой’
[Guidi 1888, 32]. Гвиди также упоминает

 некоторые поздние рукописи из Испании,
в которых представлен текст, переведен-
ный с Латинской Вульгаты [Guidi 1888,
29]. Все печатные издания Евангелий на
арабском языке восходят к Александрий-
ской Вульгате. Среди них главными можно
назвать Римское издание 1591 года. Лей-
денское издание Эрпениуса 1616 г. [Erpe-
nio 1616] издание П. де Лагарда по руко-
писи Greg. Cod. 36 [Lagarde 1864]. Неко-
торые издания Сирийской вульгаты были
в применении среди маронитов. Из этих
изданий более доступно Парижское ре-
принтное издание 1824 г. содержит также
версию каршуни. Ф. Бëркит еще упомина-
ет об арабских версиях Посланий св. апо-
стола Павла; Деяний и Кафолических По-
сланий. В каталоге Гибсон [Gibson 1894]
описана рукопись No. 154, датированная
IX в., содержит перевод с сирийского Дея-
ний и семи кафолических посланий, завер-
шая обзор арабских версий Нового Завета
текстом Апокалипсиса [Burkitt 1898, 137].
В конце работы Ф. Бëркит приводит спи-
сок литературы [Burkit 1898, 138], который
достаточно полно отражает результаты ис-
следования арабских версий Библии к кон-
цу XIX в. Перейдем к рассмотрению ста-
тьи Б. Виолета о двуязычном фрагменте
Псалма, найденном в Дамаске.

Б. Виолет побывал в Сирии. В Дамас-
ской мечети ему удалось обнаружить один
фрагмент из Псалма 78 (LXX: 77). Ему за-
хотелось напечатать первый результат сво-
их исследований. В мечети он обнаружил
беспорядочно разбросанные остатки руко-
писей, сохранившиеся после больших по-
жаров – при пожаре мечети в 1069 г. и гра-
беже, учиненном татарами в 1300 г., остат-
ки библиотек мечетей, церквей и синагог
Дамаска сохранили рукописи от полной
гибели. Греческие фрагменты прописной
и строчной буквы, достаточное количество
сирийских фрагментов на палестинском
диалекте. Коллекция представляла латин-
ские, еврейские, армянские, самаритянские,
старо-французские, коптские фрагменты
[Violet 1901, 385]. Далее Б. Виолет приво-
дит примеры, в которых заметна бедность
греческого алфавита по сравнению с араб-
ским языком, гораздо лучше подходили для
арабского текста еврейские буквы, которы-
ми писались арабские версии Библии хали-
фатскими евреями [Violet 1901, 427–441].
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Существенный вклад в изучении араб-
ских переводов Библии внес П. Кале.
Перед тем как обратить свое внимание на
изучение арабских переводов Библии в
целом П. Кале исследовал самаритянскую
традицию этих переводов. Он отмечал, что
древнейшие арабские переводы Библии
представляют интерес не только для исто-
рии арабской письменности и языка, как
у евреев, самаритян, так и христиан, но и
для понимания самих библейских текстов
[Kahle 1904, III]. Намерения дать полный
обзор арабских переводов Библии у П. Ка-
ле не было. Кале сообщил нам о переводе
Библии на арабский, который был выпол-
нен по инициативе Конгрегации пропа-
ганды, находящейся в Риме маронитским
архиепископом Дамаска Сергием Риззи
( ), на основе текстов ранних ру-
кописей. Издание этого перевода вышло в
Риме в 1671 году в трех томах. В нем на-
ряду с арабским текстом имеется и текст
Вульгаты. Повторение этого издания было
предпринято Рафаэлем Туки, однако из
печати вышла только его половина. В се-
редине XIX в. доктором Э. Смитом была
предпринята работа над новым арабским
переводом Библии, которую он прово-
дил с большой тщательностью. Э. Смит
умер в 1857 году, когда уже была напеча-
тана большая часть его перевода, затем
работу продолжил К. ван Дейк. Первое
издание Нового Завета в переводе с грече-
ского языка вышло в Бейруте в 1860 год.
Ветхий Завет в переводе с еврейского и
греческого был издан сначала в Бейруте в
1865 год, а позднее переиздавался в Бей-
руте (1866 г., 1889 г., 1897 г.), Нью-Йорке
в 1867 г., Лондоне, Оксфорде в 1871 г., и
получил широкое распространение [Kahle
1904, VI]. В противовес этому переводу,
предпринятому протестантом, две новых
обработки арабских переводов Библии
были сделаны католиками, а именно: эти
переводы не новые, а представляют собой
ревизии издания 1671 года. Епископом си-
рийской церкви, доминиканцем Юсуфом
Давудом была переведена ветхозаветная
Библия с Латинской Вульгаты. Он пере-
смотрел римское издание 1671 года, внеся
в него поправки по латинскому оригиналу.
Этот четырехтомный труд получил извест-
ность как “мосульская арабская Библия от-
цов-доминиканов ” [Крымский 1971, 561].

Иезуиты издали Новый Завет в Бейруте.
Том I вышел в 1876 г. Второе издание тома
II – в 1885 г., а второе издание тома III Но-
вого Завета вышло в 1882 г. Обе работы
отличаются от протестантской версии тем,
что в основе лежит текст Вульгаты. Кале,
сравнивая текст Э. Смита, К. ван Дейка,
отметил важные расхождения между про-
тестантской и католическими версиями
[Kahle 1904, VII].

Вкратце коснемся Г. Гюссена, который
написал книгу об арабо-христианской
литературе в Испании [Goussen 1909]. В
главе “Библия и экзегеза” автор исследует
вопрос об истории перевода Библии в Ис-
пании. Первый перевод Евангелий, Посла-
ний и Псалмов возник в Кордове, центре
христианской литературы в середине X в.
Испано-арабский перевод Евангелий со-
хранился в рукописях. Один пергаменный
кодекс 4971 [Robles 1889] из Мадрид-
ской национальной библиотеки очень
изувечен, к несчастью. Первоначально он
содержал Четвероевангелия и Послания
Павла полностью, теперь из этого сохра-
нились лишь Евангелие от Матфея (почти
полностью), фрагменты Марка и Луки,
Евангелие от Иоанна полностью. Кодекс
1059, или Тишендорф 31, был найден в
Синайском монастыре. Этот кодекст со-
хранил фрагменты Евангелий от Матфея
и Марка. Весь испано-арабский перевод
Евангелий не найден [Goussen 1909, 4].
Г. Гюссен также упомянул о самом позд-
нем испано-арабском переводе Евангелий
1551 года, который сохранился до сегод-
няшнего дня в кодексе 1026 Эскуриала
Мадрида [Goussen 1909, 10]. А. Вакари
поставил задачу проследить историю двух
рукописей – Ватиканской и Петербург-
ской. Относительно Ватиканской рукопи-
си он сделал следующее заключение: она
объединила в одно разрозненные части
арабской Библии по различным рукопи-
сям [Vaccari 1925, 92, 94]. Ватиканская
рукопись была переписана в Триполи по
поручению посланного в Сирию иезуита
Джованни Баттиста Элиано в 7087 г. от со-
творения мира (1578–1579 г. н. э.) неким
иереем Давидом из деревни Бтуррāн три-
полийского округа [Vaccari 1925, 82]. На
основании одной приписки в конце второй
книги Маккавеев [Vaccari 1925, 93–94] она
скопирована с рукописи 6746 г. (1238 н. э.),
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оригинал которой  написан в Антиохии в
6530 г. (1022 г. н.э.). В статье об оригинале
Ватиканской рукописи [Крачковский 1960,
472–477] И. Крачковский указывает на то,
что А. Ваккари ошибся, делая вывод об
оригинале рукописи, что рукопись 1579 г.
является первой попыткой кодификации
арабской Библии, собранной из разных
частей и переведенной по разным ориги-
налам. И. Крачковский напоминает о том,
что перевод всей Библии на арабский язык
был сделан еще в IX в. [Крачковский 1917,
189–196]. По мнению ученого, сам ориги-
нал Ватиканской рукописи дошел до наших
дней и хранится теперь в Азиатском музее
[D 226] см. [Крачковский 1960, 423–444].
И доказательством этого служит сопостав-
ление двух рукописей Vat. arab. 468, л. 718а
и Mus. Asiat., III, л. 16 б. И как отмечает
И. Крачковский, найти эти доказательства
было бы не трудно путем сличения любо-
го места. Впоследствии А. Ваккари задал
вопрос, к какой части книги относится
эта дата? Ко всему Ветхому Завету или
только к Книге Маккавеев? [Vaccari 1930,
350–355] И. Крачковский указывает на то,
что дата в конце второй Книги Маккавеев
относится ко всей рукописи, как видно по
ее неоднократному повторению в других
местах. Зависимость Ватиканской руко-
писи от нашей объясняется и географи-
чески, как отмечает исследователь [Крач-
ковский 1960, 476]. Рукопись 1579 г. была
скопирована, как отмечалось, в Триполи;
рукопись Азиатского музея, которая была
написана в Дамаске, в XVI в. находилась
именно в Триполи во владении одного
местного магната по имени Ийса бен Муса
( ) и затем его рода; об этом гово-
рит ряд надписей, относящихся к 7047/1539
гг. (I, л. 59б.), 7061/1553 гг. (III, л. 145б),
7069/1561 гг. (I, л. 59б), 7116/1608 гг. (III,
л. 145б) и 7117/1609 гг. (II, л. 222а). В ян-
варе 7126/1618 гг. Сулейман б. Джирджū,
секретарь известного Юсуфа Паша Сифā
(ум. в 1624 г.) и родоначальник известной
семьи писателя ал-Йāзиджū пожертвовал
ее монастырю Баламанд около Триполи.
Как отмечает И. Крачковский, трехтомная
Библия Азиатского музея заслуживает спе-
циального исследования; ее значение для
библейского экзегеза в общих чертах осве-
щается работой А. Ваккари, проделанной
над Ватиканской рукописью  [Крачковский

1960, 472–477]. Далее мы переходим к
краткому обзору работы С. Эврингера
[Euringer 1929, 259–273].

Ученый начал с того, что указал на ис-
следование А. Ваккари об арабской Биб-
лии, о котором упоминалось выше [Vac-
cari 1925, 79–104]. Изучение С. Эвринге-
ра посвящено арабской Библии, которая
содержится в Ватиканском кодексе 468 и
467. Весь Ветхий Завет, охватывающий
всю Библию, содержится в кодексе 468
[Mai 1831, 523; Vaccari 1925, 79; Graf 1944,
90–92, 96, 110; Löfgren 1936, 21], который
послужил основой для издания полной
арабской Библии в Риме 1671 года. Ко-
декс 467 содержит Евангелия. С. Эврингер
сообщил сведения о роли итальянского
миссионера Джованни Баттиста Элиано в
подготовке этого издания. Прибыв в Рим
в июне 1579 г., Д. Элиано мог передать
заказчикам наряду с другими литератур-
ными сокровищами более полную часть
арабской Библии, которую ему позволили
скопировать в Ливане. После этого он еще
раз отправился в Ливан с миссией, где про-
был до 1582 г. [Euringer 1929, 259–261].

Наиболее полное исследование араб-
ских версий Библии представляет работа
Г. Графа [Graf 1944, 85–127]. Все христи-
анские монастыри, согласно Г. Графу, воз-
можно, также все поколения насельников
этих монастырей применяли свою тексто-
логическую форму библейского текста и
в богослужении, и в религиозных нраво-
учениях [Graf 1944, 85]. Самые ранние из
арабских переводов Библии, которыми мы
располагаем, сохранились только в неболь-
ших фрагментах из южно-палестинского
региона монастыря Мар Саба и Синая. Они
являются мелькитскими по происхожде-
нию. Эти тексты представляют собой пере-
воды с греческого и сирийского языков, а
также смешанного происхождения. Г. Граф
упоминает следующих переводчиков: алек-
сандрийский пресвитер Алам выполнил
перевод Книг Пророков в X в; епископ из
Каира Феофил б. Тауфūл сделал перевод
Евангелий, относящийся к XI в.; диакон из
Антиохии Абдаллах б. ал-Фадл сделал пе-
ревод Псалмов и лекционария [Graf 1944,
87]. Этот перевод стал цениться коптами
[Graf 1944, 86]. Абдаллах б. ал-Фадл из-
вестный в XI в. как плодотворный перевод-
чик. Собственное предисловие  Абдаллаха,
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 сохранившееся в рукописи (Vat. ar. 4), ха-
рактер самого текста подтверждают, что
перевод был выполнен с греческого языка.
В 1735 году вышло первое печатное изда-
ние этого перевода, впоследствии он весь-
ма часто переиздавался. Перевод Псалмов
Абдаллаха является, в основном, надеж-
ным [Graf 1944, 116–117]. Г. Граф касается
вопроса о возникновении арабской Библии
у коптов, по которому мало что известно.
Есть двуязычные литургические книги, где
наряду с коптским (саидский, бохаирский
диалекты) содержится арабский парал-
лельный текст, возможно более ранний по
 происхождению [Graf 1944, 87].

Какие же рукописи были доступны
Г. Графу? И описание каких арабских
версий Библии можно найти у него? Он
говорит о рукописи D 226, принадлежа-
щей Азиатскому музею (ныне в СПбФ
 ИВРАН). В связи с этой рукописью Г. Граф
упоминает Ватиканскую рукопись 468, со-
держащую Ветхий Завет, не считая тек-
ста Варуха, и рукопись 467, содержащую
Евангелия [Graf 1944, 90–92; 94, 96]. Затем
Г. Граф дает описание рукописи Par. Ar. 1
[Troupeau 1972, 11–12; Slane 1883–1895, 1],
которая датируется 1584/5-г. Эта рукопись
представляет текст, соединивший перево-
ды с еврейского, греческого и сирийского
языков. Она взята за основу в Парижской
Полиглотте [Graf 1944, 92–93]. Г. Граф на-
зывает рукописи Пятикнижия с коммен-
тариями, которые содержат переводы с
Вульгаты, сирийского гекзапларного тек-
ста, и Пешитты, греческого и еврейского
языков [Graf 1944, 105–109]. Затем ученый
дает описание рукописям текста Иисуса
Навина в переводах с еврейского языка и
Пешитты [Graf 1944, 109–110]. Рукописи
Царств и Хроник переведены с Пешит-
ты [Graf 1944, 111]. Текст Руфь, первая и
вторая часть Эздры также восходят к Пе-
шитте [Graf 1944, 112]. Рукописи  Товита
[Graf 1944, 113], Эсфирь переведены с
Септуагинты и Пешитты [Graf 1944, 113].
Две части Маккавеев, переведенные с гре-
ческого языка, представлены в рукописях:
Vat. ar. 468; Borg. Syr. 28; D 226; Brit. Mus.
Ar. Suppl. 1 [Graf 1944, 114]. Затем Г. Граф
дает описания рукописей, содержащих
Псалмы. Их тексты представляют собой
переводы с языков еврейского, сирийско-
го, коптского, греческого [Graf 1944, 114–

126]. Арабские переводы Иова восходят к
сирийскому и коптскому переводам [Graf
1944, 126–127].

А.Е. Крымский (1871–1942 гг.) в книге
по истории новой арабской литературы на
русском языке подвел итоги исследова-
тельской работы в области арабо-язычной
библеистики. Описывая развитие либе-
ральной западнической арабской литера-
туры в Бейруте с 1840-х годов, А. Крым-
ский затрагивает деятельность Бутруса
Бустания (1819–1883 гг.). Именно с него
рассматривается история перевода Библии
на арабский язык в среде протестантов.
А. Крымский затрагивает вопрос перево-
дов Библии на арабский язык и приводит
немало литературы, известной ему на эту
тему. Он упоминает о том, что библейские
переводы издавна существовали у арабов,
отсылая читателя к труду Зейдана [Зейдан
1911–1922, II 155; IV 222–224]. А. Крым-
ский упоминает об арабской греко-бук-
венной Псалтыри VIII в., фрагменты кото-
рой нашел Б. Виолет в 1901 г. (см. выше).
У А. Крымского мы также находим упо-
минания статей И. Крачковского о первом
по времени полном арабском перево-
де Библии [Крачковский 1917, 189–196];
там же имеется указание на полную ру-
кописную Библию 1022 г. в списке 1236 г.
У А. Крымского также есть указания на
издания библейского свода римской Кон-
грегацией католической пропаганды, изда-
ние Парижской Полиглотты (1645 г.). Он
отмечает, что всю Парижскую Полиглотту
редактировал адвокат Г. де Жэ (G.M. de
Jay), и главным помощником его в рабо-
те над сирийскими и арабскими текстами
был ученый маронит из Ливана, Габриель
Сионита. В Риме 1614 г. Джабраил ас-Сах-
йуни издал по-латыни Псалтирь, сделав-
ши перевод вероятно с сирийского языка.
Как отмечено у А. Крымского, Шнуррер
[Schnurrer 1811, 364–366] Ваккари [Vaccari
1925, 94–100] описали издание латино-
арабской Библии в Риме 1671 г. Этот пере-
вод не имел никакого успеха на Востоке и
не вытеснил старинных рукописей. Даже
маронитская церковь, тесно воссоединив-
шаяся с Римом, отмечает А. Крымский
[Крымский 1971, 403], не приняла этой
римской библейской версии. В Европе
этот римский перевод 1671 г. с  известными
поправками лег в основу  дальнейших
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 изданий, сюда относятся издания Ветхого
и Нового завета Британского библейско-
го общества с 1822 г. Более ранние изда-
ния Британского общества (оно основа-
но в 1802 г.) примыкают, по-видимому, к
Вальтоновской полиглотте XVII в., но и в
Европе ощущали его малую значимость.
Как сообщает Крымский [Крымский 1971,
404–405], протестантские миссионеры на
о-ве Мальте пригласили в 1834 г. Фариса
Шидйака, арабского грамматиста, с целью
дать арабам новый, лучший перевод всей
Библии, но поручили ему переводить не с
еврейского и греческого оригиналов, а со
старой английской версии Библии. Однако
когда этот перевод был готов в рукописи,
миссионеры его не опубликовали, поняв,
что для Арабского Востока перевод с ан-
глийского едва ли будет авторитетней, чем
папское издание 1671 г. Поэтому в 1848 г.
для перевода Библии на арабский язык с
еврейского, был привлечен сиролог-пре-
подаватель Бутрус ал-Бустани. Вот что
писал Э. Смит о предпринятом переводе:
“Новый арабский перевод Библии, про-
вести который я желаю со всей основа-
тельностью и точностью, есть работа, во
всяком случае, кропотливая, и продвига-
ющаяся медленно. Мы выпускаем теперь
предварительное издание Бытия, в сотне
экземпляров, чтобы сперва вызвать крити-
ческие суждения” [Smith 1850, 519–521].
При таком медлительном методе перевода
и редактирования Э. Смит успел при жиз-
ни (ум. в 1857 г.) издать вполне отделан-
ную редакцию лишь Книг Бытия и Исхода.
Дальнейшая история библейского перево-
да, как отмечает А.Е. Крымский [Крым-
ский 1971, 405], связана с именем К. ван
Дейка, ровесника и большого приятеля
Бутруса Бустани. Ван Дейк привлек к делу
шейха Насифа Язиджи и мусульманского
шейха Юсуфа Асира. Корректурные от-
тиски своего перевода Библии, набранные
в миссионерской бейрутской типографии,
ван Дейк посылал европейским ориента-
листам – Х. Флейшеру и Э. Рëдигеру. И
пока от них из Лейпцига и Галле обратно
не приходили критически просмотренные
ими листы, готовый набор должен был ле-
жать в бейрутской типографии в течение
нескольких месяцев. Об этом сообщается
в письме ван Дейка [Hall 1885, 279], а так-
же у Зейдана [Зейдан 1911–1922, IV 224].

Перейдем к рассмотрению работы
Б. Натсона, посвященной изучению тек-
ста и языка трех арабо-сирийских версий
Книги Судей [Knutsson 1974]. Важно от-
метить, что в ней приведена достаточ-
но большая библиография, включающая
указания на рукописи и их листы, печат-
ные издания, а также литературу вопроса
[Knutsson 1974, xvii-lvi]. Изучение различ-
ных версий Библии занимает важное ме-
сто в трудах по экзегетике и филологии.
В этой связи внимание, главным образом,
обращено на переводы, основанные на
оригиналах еврейских и греческих. Соот-
ветственно, переводы, сделанные с Септу-
агинты и Пешитты, стали предметом его
пристального изучения [Knutsson 1974, 1].
Это важно, поскольку до Б. Натсона пере-
воды, сделанные с версии Септуагинты и
Пешитты, привлекали меньше внимания
ученых-библеистов просто потому, что
они считались второстепенными источни-
ками. По мнению Натсона, никто из уче-
ных не определил роль арабских версий
лучше, чем С. Питерс [Peters 1942, 129–
143]. Указав, что наши знания об арабских
версиях Библии все еще недостаточны,
Б. Натсон отметил, что большой вклад в
изучение этой части арабской литерату-
ры был также внесен исследователями из
Швеции О. Люфгреном [Löfgren 1936] и
Б. Левиным [Levin 1938]. Тем не менее,
необходимо учитывать, что значительное
число исследований было предпринято до
выявления полной картины изучаемого во-
проса. Вслед за О. Люфгреном, Б. Натсон
выдвинул задачу сравнительного изучения
одного конкретного библейского текста по
многим рукописям для того, чтобы зало-
жить основу классификации всех арабских
рукописей Библии и установить характер
различных традиций и их значение для тек-
стологической критики. Б. Натсон иссле-
довал все доступные ему рукописи Книги
Судей, проделав текстологическую работу
над их разночтениями. Он выяснил, какая
рукопись ближе к оригинальному тексту и,
соответственно, какие представляют вто-
ричный, пересмотренный вариант текста.
По мнению Натсона, именно текстуальная
критика представляет главный интерес
для ученых-библеистов [Knutsson 1974,
4]. Он установил, что библейские перево-
ды могут иногда быть очень буквальными,
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и по этой причине они малопригодны для
изучения истории арабского средневеково-
го языка. Б. Натсон отметил, что его соб-
ственные исследования языка разных вер-
сий Книги Судей обнаруживают, что две
версии (Ar. II и Ar. III) имеют четкие при-
знаки буквального перевода; Ar. I, в проти-
воположность им, представляет изящный,
арабский стиль с идиоматическими обо-
ротами, независимый от версии Пешитты
[Knutsson 1974, 4]. Он установил, что су-
ществует четыре ранние арабские версии
Книги Судей. Три переведены с сирийской
Пешитты – Ar. I (Арабская версия книги
Судей (версия полиглотты) основана на
Пешитте), Ar. II (Арабская версия Книги
Судей, основанная на Пешитте (493, 236).
MS Or.493 находится в Бодлеянской би-
блиотеке в Оксфорде; MS 236 находится
в Коптском Патриархате в Каире), Ar. III
(Арабская версия книги Судей, основан-
ная на Пешитте), а одна Ar. IV (Арабская
версия книги Судей, основанная на Сеп-
туагинте (Vat.Ar.449 Casan.Ar.-Karsh.2).
Рукопись Vat.Ar.449 находится в библи-
отеке Ватикана, в Риме; рукопись Casan.
Ar.-Karsh.2 находится в библиотеке Casa-
natense в Риме)– с греческой Септуагинты.
Две версии (Ar. I и Ar. IV) упоминались
у Г. Графа [Graf 1944, 110]. Версия Ar. I,
судя по количеству рукописей, ее пред-
ставляющих (15), вероятно была наиболее
употребительной и распространенной из
всех арабских переводов книги Судей. Эта
версия была напечатана в Парижской По-
лиглотте и воспроизведена в Лондонской
Полиглотте. Габриель Сионита, редактор
сирийского и арабского текстов Париж-
ской Полиглотты, в основу издания араб-
ского текста положил относительно позд-
нюю рукопись национальной библиотеки
Франции Arabe 1 (1584/5) [Slane 1883–
1895, 1; Graf 1944, 92; Vaccari 1920–1921,
405; Löfgren 1936, 20]. Г. Сионита исполь-
зовал для арабского текста в Парижской
Полиглотте и другую рукопись той же би-
блиотеки – Arabe 22 [Slane 1883–1895, 6;
Knutsson 1974, 5]. Б. Натсон упомянул еще
две рукописи Ar. I MS Vat. Ar. 468, Ar. IV
MS Casan. Ar.-Karsh. 2, которые послужи-
ли основными источниками для издания
Конгрегации Пропаганды 1671 года.

В разделе о рукописях Б. Натсон дает
краткий обзор по всему  рукописному

 материалу арабских версий Судей [Knut-
sson 1974, 12–20] и приводит списки всех
известных ему рукописей, содержащих
текст арабских версий Судей с указанием
на литературу. Более подробное описание
он дал рукописям, использованным в его
работе [Knutsson 1974, 20–38]. Один из
разделов труда Б. Натсона посвящен из-
учению арабского средневекового языка,
грамматическим и лексическим заметкам,
собранным при анализе текстов Ar. I, Ar. II,
Ar. III [Knutsson 1974, 39–45].

Перейдем к рассмотрению обзора ран-
них арабских переводов Нового Завета,
представленного в книге Б.М. Мецгера.
Первая глава раздела “Арабские переводы”
описывает происхождение арабских вер-
сий. По словам Б. Мецгера [Мецгер 2003,
275–276], неизвестно, кто впервые перевел
Писание на арабский язык. Традиция при-
писывает эту честь разным людям. Соглас-
но  “Хронике” [Chabot 1901; 1963, 431 f.]
Михаила Сирийца (умер в 1199 г.), в VII в.
арабский эмир ‘Амр Са’д аби Ваккас пред-
ложил Иоанну, яковитскому патриарху
Антиохии (631–648 гг.), перевести Еван-
гелия с сирийского языка на арабский, но
при этом убрать из перевода все указания
на божественность Иисуса, равно как и
все упоминания о кресте и крещении. Вы-
сказав решительные возражения против
подобных изъятий, патриарх собрал груп-
пу епископов, которые сделали перевод,
но без упомянутых сокращений. А. Баум-
штарк [Baumstark 1935; 1938, 382] полагал,
что в этом сообщении может быть некое
зерно истины, но Г. Граф [Graf 1944, 35]
был более осторожен. Он поставил под со-
мнение достоверность всей этой истории.
И.Ю. Крачковский отметил, что самый
факт беседы эмира с патриархом нашел
себе подтверждение в одной сирийской
рукописи 874 года, изданной и анализиро-
ванной аббатом Ф. Нау в  1915 г [Nau 1915,
225–271]. На основании этой рукописи Нау
устанавливает точную дату диспута – 9 мая
639 года [Крачковский 1917, 194]. Во вся-
ком случае, больше ничего не известно о
таком переводе, и в сохранившихся руко-
писях его следов не обнаружено.

Б. Мецгер упоминает одно предание
о переводчике Библии на арабский язык,
 которое сохранилось в историко-куль-
турном памятнике X в. под названием
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 “Фихрист” Ибн ан-Надима. Автор этого
уникального источника по арабской науке
и литературе сообщает, что в правление
халифа Ма’муна (813–833 гг.) некий му-
сульманин по имени Ахмад б. ‘Абдаллах
б. Салāм перевел с древнееврейского и
греческого “Тору, Евангелия, а также кни-
ги пророков и апостолов” [Dodge 1970, 42].
Об этом упоминается еще раньше в работе
A. Баумштарка [Baumstark 1911, 12–13], с
указанием на первый по времени полный
перевод Библии. Стоит заметить, что в
списке рукописей монастыря св. Екатери-
ны, вывезенном с Синая еп. Порфирием
Успенским, имеется упоминание о таком
кодексе “Книга Тора – пять книг. Переве-
дена эта Тора с языка еврейского на язык
арабский для ‘Абдаллāха повелителя пра-
воверных ал Ма’муна в Багдаде в 205 году
по годам арабов (790 или 827 по Р. Х.)”
[Сырку 1891, 326]. Перевод был испол-
нен для халифа, ал Ма’муна в 820–821 гг.
[Успенский 1894-1902, 57]. И. Крачков-
ский указывает на то, что запись Порфи-
рия Успенского не дает еще права заклю-
чать, что на Синае имелась версия Ахмеда
б. ‘Абдаллāха, переводчика, который упо-
минается в ал-Фихристе, хотя совпадение
в двух, несомненно, независимых друг от
друга источниках в высшей степени пока-
зательно [Крачковский 1917, 195]. Далее
Б. Мецгер сообщает еще об одном преда-
нии, широко распространенном в течение
нескольких столетий [Goodspeed 1935, 24;
Hug 1836, §100], согласно которому в на-
чале VIII в. испанский епископ Иоанн Се-
вильский перевел Евангелие с Латинской
Вульгаты на арабский язык. Однако П. де
Лагард доказал [Lagarde 1864; 1972, xi-xvi;
Renouf 1863, 241–259], что этот рассказ
ошибочен, хотя известны рукописи араб-
ского перевода с латыни, но сам перевод
не имеет никакого отношения к Иоанну
Севильскому.

Следующая глава Мецгера посвящена
анализу разнообразных арабских версий
Нового Завета. Он опирался на обзор бо-
лее чем 75 арабских рукописей, впервые
сделанный И. Гвиди [Guidi 1888, 5–76].
После выхода предварительного обзора
И. Гвиди появились еще две моногра-
фии, предоставляющие исследователю
обширные сведения по кодикологии и
текстологии арабских версий Библии, а

также  библиографические данные. Одна
из них – обширное исследование Г. Гра-
фа [Graf 1944, 138–185], основанное на
классификации И. Гвиди, другое – работа
Ж. Хеннингера, краткое описание араб-
ских переводов, сделанных мелькитами,
маронитами, несторианами, яковитами и
коптами [Henninger 1961, 210–223].

Мецгер разделяет арабскую рукопис-
ную традицию Евангелий на пять основ-
ных групп.

1. Версии, переведенные непосред-
ственно с греческого языка.

2. Версии, которые следовали сирий-
ской Пешитте или исправленные по ней.

3. Версии, которые прямо переведены
или сверены с коптским оригиналом.

4. Версии двух различных эклектиче-
ских переводов, принятых Александрий-
ским Патриархатом в XIII в.

5. Смешанные версии, которые подра-
жают рифмованной прозе Корана [Metzger
1977, 260].

Кроме перечисленных групп арабских
версий, есть еще переводы с латинского
языка. Первым такой перевод сделал, ве-
роятно, испанец – христианин из Кордовы
Исхак б. Балашк (или Исаак, сын Веласке-
са), в 946 г. Это был довольно свободный
перевод Евангелий [Baumstark 1934, 226–
239]. Следующие главы Мецгер посвяща-
ет ранним рукописям арабских версий и
ранним печатным изданиям арабских вер-
сий [Мецгер 2003, 278–286].

Для исследователя, занимающегося ара-
бо-христианскими рукописями, будет по-
лезным ознакомиться с трудами известно-
го лингвиста И. Блау, его трудом в  области
изучения арабского средневекового языка
и его иудео-арабской разновидности [Blau
1988], а также с грамматикой арабо-хри-
стианского языка [Blau 1966–1967].

Одна из страниц в истории происхож-
дения перевода всей Библии на арабский
язык связана с караитской традицией
перевода. Ее исследованием с указанием
главных источников проделала в своей
работе М. Полиак [Polliack 1993]. Пере-
водам арабской Библии в среде караит-
ской секты уделялось мало внимания. Но,
возможно, эта традиция перевода, до сих
пор не исследованная, содержит один из
ключей к нашему пониманию происхож-
дения перевода всей еврейско-арабской
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Библии. Происхождением и датировкой
караитских рукописей занимался Р. Хер-
нинг [Hoerning 1889, v–xii]. Многие из пе-
реводов, содержащиеся в этих рукописях,
приписываются авторам-караитам, кото-
рые проживали на территории Палестины
в X–XI вв. Среди них следует упомянуть
таких экзегетов, как Яфет бен Эли, Йешуа
бен Йехуда, Давид бен Боаз и Али бен Су-
лейман [Hirschfeld 1911, 7–8; Birnbaum
1942, xxxiii–iv]. Коллекция рукописей была
куплена Британским музеем в июле 1882 г.
у M.В. Шапира, книготорговца ценно-
стями Иерусалима в собрании 145 томов
(Mss. Orient. 2459–2602). Одна из наибо-
лее ценных частей этой коллекции состоит
из серии двадцати библейских рукописей,
содержащих еврейский текст, написан-
ный арабской графикой, по большей части
снабженный еврейской вокализацией и со-
провожденный арабскими переводами и
комментариями Яфета бен Эли и других
караитских авторов [Hoerning 1889, 1].
Распространение ислама, арабского языка
и культуры на всем Ближнем Востоке в VII
и VIII вв. побудило евреев, проживающих
на территории мусульманской империи, к
переводу еврейской Библии на арабский
язык. Большая часть сохранившихся пере-
водов Библии на арабский язык, сделанная
евреями, датируется X в. [Blau 1981, 19–
23; 1984, 157–163; Lazarus 1992, 111–29]. В
Каирской Генизе был обнаружен фрагмент
арабского перевода, записанный еврейски-
ми буквами. Это – Книга Притчей, 16:24 –
17:26, написана на тонком пергаменте (T-S
Ar. 53.8), текст издан и опубликован Блау
[Blau 1992, 31–39; Hopkins 1984, 9–27].
Этот фрагмент предшествует по времени
переводу Саадии и считается древнейшим
существующим иудео-арабским переводом
Библии [Tobi 1993, 87–127]. И в заверше-
нии нашего обзора остановимся на работе
А. Бенгтсона, посвященной двум арабским
версиям книги Руфь. В этом труде есть от-
дельная глава об арабских версиях Библии
[Bengtsson 1995, 9–11], а также раздел о
средневековом арабском языке [Bengtsson
1995, 85–98]. А. Бенгтсон отмечает, что
в экзегетических и филологических ис-
следованиях ранние версии Библии часто
служат подспорьем в попытках понима-
ния неясных чтений в масоретском тексте
[Bengtsson 1995, 9]. Свидетельством того,

что арабские переводы Библии появились
в начале IX в. послужила мусульманская
арабская литература. Сохранились рукопи-
си арабской Библии, относящиеся к VIII–
IX вв. Сейчас оспаривается взгляд на копт-
ские переводы Библии как на более ранние
по отношению к арабским  переводам.

Многочисленные различные версии
арабской Библии возникли из-за конфес-
сиональных расколов среди первых ара-
бо-говорящих христиан [Löfgren 1936, vii].
Христиане, принадлежавшие к разным
конфессиям, соседствовали друг с другом
и в некоторой степени взаимодействова-
ли. По этой причине возникали разноо-
бразные обмены библейскими версиями.
Вследствие этого, едва ли имеется текст,
как отмечает Г. Граф, который бы сохранил
свою первоначальную форму с того време-
ни, когда он впервые был переведен [Graf
1944, 85]. Архетип перевода был разным у
различных церквей. У коптов источником
для перевода Пятикнижия послужил ма-
соретский текст, в некоторой степени это
касается Книги Царей [Graf 1944, 72–77].
Септуагинта была в применении у мельки-
тов (Выражение «мелькиты» гр. Μελχιτφι,
с сир. Malkānīyē, араб. malakīyūn, от греч.
Βασιλικοί «Царские» все еще применяет-
ся, и указывает на православных христи-
ан Востока. Первоначально так называли
монофизитов, кто оставался преданным
православной вере, утвержденной на со-
вете Халкидона (451 г.). Мелькиты были
деятельны в Сирии, Палестине, и Египте),
наряду с Пешиттой, которая также легла
в основу переводов яковитов и несториан
[Graf 1944, 68–72, 87]. Из-за сильного вли-
яния сирийского как литургического язы-
ка у несториан, и яковитов, потребность в
арабском переводе Библии не имела силь-
ной нужды.

Самые ранние из рукописей арабских
версий Библии обнаружены в таких южно-
палестинских монастырях, как Мāр Сāбā
и Синайский [Graf 1944, 86; Blau 1966, 20,
29–36]. Эти версии мелькитского проис-
хождения переведены с Септуагинты или
Пешитты, в зависимости от монастыря и
национальности переводчиков [Graf 1944,
86]. Лишь отдельные части Библии сохра-
нились в ранних арабских рукописях, а
арабские рукописи, содержащие всю Биб-
лию, – редки. Согласно одной традиции,
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несторианский философ и переводчик Ху-
найн б. Исхак перевел всю Септуагинту
на арабский язык. Однако никаких следов
этого перевода не найдено [Graf 1944, 88].
В коптской среде к концу XVI в. была со-
ставлена полная Библия из текстов разного
происхождения. Свидетельством этой ком-
пиляции служит рукопись Arabe 1, в на-
стоящее время находится в национальной
библиотеке Франции. Другая рукопись,
содержащая почти весь Ветхий Завет, на-
ходится в Бейруте (Univ. St. Joseph 419)
[Cheikho 1925, 149; Al-Machriq VII, 1904,
33; Graf 1944, 93, 110]. Она была написана
в среде мелькитов в Сирии в 1690 г.

Ввиду изобилия древних арабских вер-
сий Библии и значительной скудости ран-
них изданий, таких как Полиглотты и дру-
гих, сильно чувствуется необходимость
в текстологической работе по подготовке
критического издания арабской Библии
[Löfgren 1936, 1–3]. Бенгтсон упоминает
о попытках дать критические издания от-
дельных частей арабской Библии [Bengts-
son 1995, 11–12]. В 1888 г. И. Гвиди издал
Евангелия. В 1921 г. Ж.Ф. Род подготовил
издание Пятикнижия, основанное главным
образом на египетском рукописном мате-
риале. Тогда же А. Ваккари выпустил пер-
вую половину своего издания книг Про-
роков. В 1936 г. О. Люфгрен издал книгу
Даниила. В 1938 г. Б. Левин опубликовал
Евангелия. Именно отсутствием крити-
ческих изданий для большинства версий
арабской Библии осложнено изучение
истории арабских переводов Библии.

В одном из разделов своего исследова-
ния А. Бенгтсон уделяет внимание языку
рукописей [Bengtsson 1995, 85–89]. Он
установил, что в большинстве библейских
рукописей, которые относятся к периоду
(XIII–XVII вв.), имеются определенные
языковые черты, отступающие от чистого
классического арабского языка. Термин
арабский средневековый язык понимал-
ся по-разному. Для некоторых ученых
арабский средневековый язык считался
разговорным, для других – языком сред-
невековых текстов. Первый из ученых,
применивший этот термин, был Х. Флей-
шер. Изучение этого языка основыва-
лось на христианских текстах из Синая.
И. Блау различает три формы арабского

 средневекового языка, в соответствии с
конфессиональным  происхождением тек-
стов: арабо-христианский язык,  арабо-иу-
дейский и арабо-мусульманский. Древ-
ние арабо-христианские тексты имеют
большое значение для изучения арабского
средневекового языка. Некоторые из та-
ких текстов датируются IX–X вв. Многие
из них сохранились в монастыре святой
Катерины на Синае. Арабо-иудейский
язык отличается от других видов араб-
ского средневекового языка. Есть две
важные черты, свойственные арабо-иу-
дейским текстам, которые обнаруживают
их еврейское происхождение: использова-
ние еврейского письма, а также встреча-
ющиеся еврейские и арамейские слова и
фразы, разбросанные в арабском тексте.
Положение работ и лингвистические ре-
зультаты И. Блау по изучению арабского
средневекового языка применил в своем
исследовании арабских рукописей Библии
Б. Натсон. В его докторской диссертации
большое место занял раздел “Язык руко-
писей”. Обзор Б. Натсона использовали
в своих работах и последующие ученые
[Kaye 1977, 396–400; Samir 1981, 87–101].
Подведем итог обзора научной литерату-
ры об арабских версиях Библии.

Каждый из рассматриваемых ученых
внес посильный вклад в историю изуче-
ния переводов Библии на арабский язык.
Однако наши знания о них все еще недо-
статочны. Арабские версии Библии сейчас
представлены трудно обозримым количе-
ством рукописей. Сильно чувствуется не-
обходимость в текстологической работе
над арабскими версиями и подготовке их
критических изданий, которые были осу-
ществлены лишь для отдельных частей
арабской Библии. Многочисленность вер-
сий арабской Библии объясняется конфес-
сиональными расколами среди первых
арабо-говорящих христиан. По причине
взаимодействия друг с другом, возникали
разнообразные обмены библейскими вер-
сиями. Для того чтобы классифицировать
существующие арабские рукописи библей-
ских текстов, установить характер различ-
ных традиций и их значение для тексту-
альной критики требуется сравнительное
изучение каждого библейского текста по
всем существующим рукописям.
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В ІМ’Я Аллаха, Всемилостивого, Все-
милосердного!

1. Вони запитують тебе щодо [розпо-
ділу] здобичі. Відповідай: «Здобич нале-
жить Аллаху та посланцю. Тож побійтеся
Аллаха, лагодьте поміж собою, будьте по-
кірними Аллахові та Його посланцю, якщо
ви – віруючі».

2. Віруючі – це тільки ті, чиї серця пе-
реповнюються страхом при згадці Алла-
ха; коли їм промовляють Його аяти, у них
примножується віра; ті, хто сподівається
на свого Господа;

3. ті, хто вистоює молитву і витрачає на
пожертву з того, що Ми дали їм у долю.

4. Вони і є істинно віруючі. Для них при-
значено вищі щабелі у їхнього Господа,
помилування і щедра доля.

5. Коли Господь твій повелів тобі зали-
шити свій дім задля істини, хоча дехто з
віруючих був проти цього,

6. вони почали сперечатися з тобою
щодо істини, коли вона стала очевидною,
нібито їх штовхали на [вірну] смерть, не-
наче вони навіч  бачать її.

7. [Згадайте], як Аллах обіцяв вам,
що один із двох [ворожих] загонів буде
вашим. І ви зажадали, щоб вам дістався
неозброєний. Аллах же бажає встановити
істину Своїми словами і знищити вщент
невірних,

8. щоб затвердити істину і викорінити
неправду, якщо навіть грішникам це не по
душі.

9. [Згадайте], як ви звернулися по до-
помогу до Господа свого, і Він відповів
вам: «Я підтримаю вас тисячею ангелів –
одним за іншим».

10. Аллах зробив це лише заради доб-
рої звістки, аби нею заспокоїлися ваші
серця. Адже допомога тільки від Аллаха;
воістину, Аллах – Великий, Всемудрий.

11. [Згадайте], як Аллах наслав на вас
дрімоту як захист від Нього й дощем з
неба, щоб очистити вас нею, витурити від
вас гидоту шайтана, вселити у ваші серця
мужність і зміцнити нею вашу стійкість.

12. [Згадай, Мухаммаде], як твій Гос-
подь вселив ангелам: «Воістину, Я – з

вами. Тож підтримайте тих, хто увірував!
Я посію страх у серцях тих, хто не увіру-
вав. Так січіть же їм голови й відрубуйте
всі пальці

13. [у помсту] за те, що вони ухилили-
ся від Аллаха та Його Посланника». Адже
Аллах сильний у покаранні.

14. Саме так! Скуштуйте ж його на цьо-
му світі, а [на тому світі] для невірних – по-
карання вогнем.

15. О ви, хто увірував! Зустрівши віч-
на-віч натовп невірних, не обертайтеся на
втечу.

16. А ті, хто в той день повернуться спи-
ною до невірних, якщо не розвертаються
для бою або для воз’єднання з [іншим]
загоном, викликають на себе гнів Аллаха.
Притулком для них стане геєна. Кепська
така доля!

17. Не ви вбивали невірних, а Аллах
убивав їх. Не ти кинув, коли кидав, а Аллах
кинув, щоб надійно випробувати віруючих
доброму іспитові від Себе. Воістину, Ал-
лах – усе чує, все знає.

18. Отож-бо! Отак Аллах зводить нані-
вець підступи невірних.

19. Якщо ви благали про перемогу, то
перемога вже прийшла до вас. Коли ви
відкинете невір’я, так буде краще для вас.
Якщо ж ви знову повернетеся, то й Ми по-
вернемося до вас. І вам анітрохи не допо-
може ваш натовп, дарма що він величез-
ний. Адже Аллах – на боці  віруючих.

20. О ви, хто увірував! Коріться Аллахо-
ві та Його Посланникові і не відвертайтеся
від нього, коли ви слухаєте.

21. Не уподібнюйтеся тим, хто гово-
рив: «Ми чули», – а самі не слухають.

22. Найгірші з істот перед Аллахом – це
глухі, німі, котрі не розуміють.

23. Якби бачив Аллах у них що-небудь
добре, Він дарував би їм здатність чути.
Та навіть якщо Він дарував би їм можли-
вість чути, вони вперто відвернулися б.

24. О ви, хто увірував! Коріться Алла-
хові та Посланникові, коли він призиває
вас до того, що дарує вам [вічне] життя.
Знайте, що Аллах стоїть між людиною та її
серцем і що ви постанете перед Ним.

КОРАН. СУРА VIII: ЗДОБИЧ
МЕДИНСЬКА, 75 АЯТІВ

Переклад з арабської1 та коментарі В.С. Рибалкіна
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25. Побійтеся випробувань, які випа-
дуть тільки тим із вас, хто грішив. І знайте,
що Аллах суворий у покаранні.

26. Згадайте, коли вас було мало, ви
були приниженими на землі і боялися, що
вороги схоплять вас. Аллах же дав вам
пристановище, підтримав вас Своєю до-
помогою й дарував вам блага, – може, ви
будете вдячними.

27. О ви, хто увірував! Не зраджуйте
Аллахові й Посланникові, виправдовуйте
довіру в тому, що довірено вам.

28. Знайте, що ваше майно і ваші
діти – іспит для вас і що в Аллаха – велика
винагорода.

29. О ви, хто увірував! Якщо ви бого-
боязливі, Аллах дасть вам здатність роз-
різняти2, простить вам ваші провини й
відпустить [гріхи] – адже Аллах – Владика
великої милості.

30. Згадай, [Мухаммаде], як лисичи-
ли невіруючі, щоби заточити тебе, убити
або вигнати. Вони плели інтриги, та Аллах
руйнував їх – бо Аллах найвправніший із
хитрунів.

31. Коли їм возвіщаються Наші зна-
мення, вони говорять: «Ми вже чули все
це колись. Якби ми захотіли, то сказали
б таке саме. Усе це – тільки легенди пра-
давніх!»

32. [Згадай, Мухаммаде], як вони ска-
зали: О Боже! Якщо це3 – істина від Тебе,
то врази нас градом з каміння з неба або
жорстоко покарай нас!»

33. Але Аллах каратиме їх, коли ти се-
ред них. Аллах не стане карати їх тоді,
коли вони молять про прощення.

34. Та чому ж Аллах не каратиме їх, коли
вони не пускають до Заборонної мечеті,
не будучи її стражами? Її стражі – тільки
богобоязливі, але більшість з них не знає
про це.

35. А молитва їх при храмі була лише
свистом і тріском. Тож скуштуйте муки за
те, що ви були невіруючими.

36. Невіруючі витрачають своє майно на
те, щоб збити [віруючих] зі шляху Аллаха, і
вони витратять усе. Далі вони пошкодують
про це, потім їх буде переможено. Тих, хто
не увірував, буде зібрано в пеклі,

37. щоб Аллах відокремив грішного від
доброго, звалив грішників [докупи] одного
на іншого, зібрав їх усіх разом і помістив у
пеклі. Саме вони – ті, хто зазнав збитку.

38. Скажи, [Мухаммаде], невірним, що
якщо вони утримаються, то їм буде про-
щено їхні минулі гріхи. Якщо ж вони знову
повернуться4, то вже за давніх часів були
покарані5 древні покоління.

39. Боріться з невірними, допоки вони
не перестануть спокушати і поки вони не
поклонятимуться тільки Аллахові. Якщо ж
вони спокушатимуть і надалі, то Аллах ба-
чить, що вони роблять.

40. Якщо ж невіруючі не облишать, то
щоб ви знали: Аллах – ваш заступник.
Прекрасний Він покровитель і прекрас-
ний заступник!

41. Знайте, якщо ви захопили здобич,
то її п’ята частина належить Аллахові, По-
с  ланникові, родичам, сиротам, біднякам
і подорожанам, якщо [тільки] ви віруєте
в Аллаха й у те, що Ми послали рабу На-
шому6 у день розрізнення7, у день, коли
зійшлися дві раті. Адже Аллах – над усім
сущим Владика.

42. [Згадайте], як ви знаходилися на
ближній стороні8, а вони – на далекій сто-
роні, а караван9 був нижче вас. І якби ви
домовилися, то не дійшли б згоди щодо
часу [битви]. Однак [вона відбулася], щоб
Аллах здійснив справу, якій було призна-
чено здійснитися, аби точно загинув той,
хто загинув, і щоб точно залишився жити
той, хто залишиться в живих. Воістину,
Аллах усе чує, все знає.

43. [Згадай, Мухаммаде], як Аллах
показав тобі уві сні, що невірних мало.
А якби Він показав тобі, що їх багато, то
твої прибічники втратили б  мужність і ста-
ли б сперечатися щодо бою. Однак Аллах
примирив вас, бо Він відає про те, що в
серцях.

44. [Згадай], як Аллах, коли ви зій-
шлися, представив невіруючих вашим
очам нечисленними, і вас [теж] пред-
ставив у їхніх очах нечисленними, щоб
полагодити справу, яку вже було виріше-
но. Адже від Аллаха залежить здійснення
всіх справ.

45. О ви, хто увірував! Коли ви сходи-
теся в бою з раттю, стійко тримайтеся й
увесь час поминайте Аллаха: може, ви
доб’єтеся успіху.

46. Коріться Аллахові та Його Послан-
никові і не сперечайтеся [між собою], бо
втратите мужність і міць. Будьте терпля-
чими, позаяк Аллах – на боці терплячих.
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47. Не будьте як ті, хто вийшов зі своїх
осель, щоб возгордитися й похизуватися
перед людьми. Вони збивають зі шляху
Аллаха, але Аллах охоплює усі їхні діла.

48. [Згадай], як шайтан подав їм їхні
діла в рожевому світлі і сказав: «Сьогодні
ніхто з людей не переможе вас, і, воістину,
я – ваш заступник». Однак коли з’явилися
два загони, він повернув назад зі словами:
«Я не маю нічого спільного з вами, бо я
бачу те, чого не бачите ви, і я дійсно боюся
Аллаха, адже Він суворий у покаранні».

49. [Згадай], як лицеміри й ті, у чиїх
серцях слабка віра, говорили: «Віруючих
звабила їхня релігія». Але всякий, хто по-
кладається на Аллаха, [переконається]:
Аллах – Великий, Всемудрий.

50. Якби ти бачив, як ангели заспокою-
ють невірних, б’ючи їх по обличчям і ниж-
че спини [зі словами]: «Скуштуйте ж муки
вогню

51. за те, що творили ваші руки, адже
Аллах не кривдить [Своїх] рабів».

52. Як і вчинки родини Фир‘авна і тих,
що жили до них. Вони не увірували в
знамення Аллаха, і Він покарав їх за грі-
хи. Воістину, Аллах могутній і суворий у
 покаранні.

53. Це – тому, що Аллах ніколи не ска-
совує Своїх благодіянь, зроблених лю-
дям, поки вони самі не змінять того, що в
них на серці, а також тому, що Аллах усе
чує і бачить.

54. Як і вчинки родини Фир‘авна і тих,
що жили до них. Вони вважали неправ-
дою знамення Аллаха, і Ми покарали їх за
гріхи, потопивши рід Фир‘авна. Усі вони
були нечестивцями.

55. Воістину, найгірші з істот для Алла-
ха – це ті, хто не увірував і не вірує;

56. ті, з якими ти уклав угоду, а вони
щоразу цю угоду порушують, не виявля-
ючи благочестя.

57. Якщо ти зійдешся з ними в битві,
то, розтрощивши їх, розсій ними тих, хто
позаду них, – може, вони схаменуться.

58. А якщо ти боїшся зради з боку лю-
дей, то відкрито розірви з ними угоду, по-
заяк Аллах не любить віроломних людей.

59. І нехай не думають ті, хто не увіру-
вав, що вони врятувалися. Достемено, їм
не втекти.

60. Приготуйте проти них скільки мо-
жете військової сили й кінноти – ними ви

триматимете у страху ворогів Аллаха й
ваших ворогів, та ще й інших, про котрих
ви й не здогадуєтеся, але Аллах знає про
них. І скільки б ви не витратили заради ві-
ри10, вам буде сплачено сповна і з вами не
поведуться несправедливо.

61. Якщо ж вони схиляються до миру,
то й ти, [Мухаммаде], схиляйся до нього
й покладайся на Аллаха, тому що саме Він
[усе] чує і знає.

62. Якщо ж вони захочуть обдурити
тебе, то досить тобі Аллаха. Адже це Він
підтримав тебе і допомогою, і  віруючими,

63. серця яких він згуртував. Якби ти
потратив усе, що є на землі, то не зміг
би злити воєдино їхні серця, однак Аллах
об’єднав їх, тому що Він – Великий, Все-
мудрий.

64. Пророче! Досить тобі і твоїм вірую-
чим прибічникам Аллаха.

65. Пророче! Надихай віруючих боро-
тися. Двадцять стійких з-поміж вас здола-
ють дві сотні; якщо ж таких серед вас буде
сотня, вони здолають тисячу невірних, бо
невірні – невігласи.

66. Нині, побачивши, що ви слабкі, Аллах
полегшив ваш стан. А якщо вас буде сотня
стійких воїнів, то вони здолають дві сотні
невірних; якщо вас буде тисяча стійких вої-
нів, то вони здолають дві тисячі з призволу
Аллаха. Адже Аллах – на боці стійких.

67. Жодному пророку не годиться мати
полонених, допоки він не розіб’є вщент на
землі [ворогів]. Ви прагнете земних благ, а
Аллах хоче [для вас] прийдешнього життя.
Аллах – Великий, Всемудрий.

68. І якби раніше не було припису Ал-
лаха11, то вас настигла б жорстока кара за
те, що ви дістали12.

69. Тож їжте те, що ви взяли як здобич13

дозволеним і чесним способом, і побійте-
ся Аллаха, позаяк Він – Всепрощаючий,
Всемилосердний.

70. Пороче! Скажи тим, хто захопив
бранців: «Якщо Аллах знайде у ваших сер-
цях добрі наміри, то Він подарує вам кра-
ще, ніж відібрано у вас, і простить, бо Ал-
лах – Всепрощаючий,  Всемилосердний.

71. А якщо вони захочуть зрадити тебе,
то раніше вони зрадили й Аллаха, але Він
віддав їх під [твою] владу, тому що Аллах –
Всезнаючий, Всемудрий.

72. Воістину, ті, хто увірував, пере-
селився14 і не шкодував ні майна свого,



Східний світ №4 2005 139

Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна

ні життя свого заради віри15, а також ті,
хто дав притулок і допоміг їм16, – вони і є
помічники один одному. Тим же, хто уві-
рував, але не переселилися, не буде від
вас ніякої допомоги, поки вони не пере-
селяться. Коли ж вони попросять у вас
допомоги у справах віри, то вам слід до-
помогти, якщо це не спрямовано проти
людей, з яким ви маєте угоду. Адже Аллах
бачить те, що ви робите.

73. Ті, хто не увірував, допомагають
один одному. І якщо ви не будете робити

1. Дозволено вам Аллахом і Його Пос-
ланником відректися від угоди, яку ви
уклали з язичниками21.

2. Тож мандруйте22 по землі протягом
чотирьох місяців. І знайте, що ви не здат-
ні послабити [міць] Аллаха і що Алллах
зганьбить невірних.

3. У день Великої прощі23 до людей
[прийде] звістка від Аллаха і Його Послан-
ника, що Аллах, а також Його Посланник
відступаються від язичників. Якщо ви по-
каєтеся, то тим краще для вас. Якщо ж ви
відвернетеся24, то знайте, що вам не по-
слабити Аллаха. «Порадуй» же, [Мухам-
маде], невірних звісткою про болісне по-
карання,

4. крім тих язичників, з якими ви уклали
угоду і потім вони ні в чому її не поруши-
ли і нікого не підтримували проти вас. Тож
дотримуйтеся угоди з ними до зумовле-
ного терміну. Достоту, Аллах любить бого-
боязливих.

5. Коли ж закінчаться [чотири] священ-
ні місяці, вбивайте язичників, де б ви їх не
заставали, хапайте їх у полон, осаджай-
те у [фортецях] і влаштовуйте проти них
усілякі засідки. Якщо ж вони покаються,
будуть вистоювати молитву, роздавати
пожертви, то нехай собі йдуть своїм шля-
хом, адже Аллах – Усепрощаючий, Все-
милосердний.

[так само], то запанує на землі колотнеча
і великий безлад.

74. А ті, хто увірував, переселився й
боровся заради віри17, і ті, хто дав їм при-
тулок і підтримав їх, – справжні віруючі.
На них чекає прощення і щедра доля18.

75. Ті, хто увірував пізніше, пере-
селився й боровся разом із вами19, на-
лежать до вас. [Однак, кревні] роди-
чі ближче один одному, відповідно до
(Святого) Письма Аллаха. Воістину,
Аллах знає про все суще.

6. Якщо ж який-небудь язичник попро-
сить у тебе притулку, пожалій його, щоби
він міг почути слово Боже. Потому вкажи
йому на безпечне місце, позаяк вони25 –
невігласи.

7. Яка може бути у язичників угода з
Аллахом та Його Посланником? Хіба що
з тими, з ким ви уклали угоду біля Свя-
щенної Мечеті. Допоки вони Були чесни-
ми з вами, будьте і ви відвертими з ними.
 Аллах любить богобоязливих!

8. Тож яка? Бо якщо вони візьмуть верх
над вами, то знехтують будь-якою клят-
вою чи угодою. Вони догоджають вам
своїми вустами, а їхні серця відмовляють,
і більшість із них – розпусники.

9. Вони заплатили за знамення Алла-
ха мізерну плату і схибили з Його шляху.
Препогано те, що вони роблять!

10. Вони нехтують щодо правовірно-
го будь-якою клятвою чи угодою. Вони –
зловмисники.

11. А якщо вони покаються, вистоять
молитву і дадуть пожертву, то вони – бра-
ти ваші по вірі. Отак Ми роз’яснюємо зна-
мення для тямущих людей!

12. Якщо ж вони, уклавши угоду, по-
рушать свої клятви і паплюжитимуть
вашу релігію, то воюйте з керманичами
невір’я, – адже для них не існує клятв, –
можливо, це їх вгамує!

КОРАН. СУРА IX: СПОКУТА
МЕДИНСЬКА20, 129 АЯТІВ
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13. Невже ви не воюватимете з людь-
ми, які порушили свої клятви і намірялися
вигнати Посланника? Вони ж першими по-
чали. Невже ви боїтеся їх? Адже вам слід
більше боятися Аллаха, якщо ви віруючі.

14. Воюйте з ними. Аллах покарає їх
вашими руками, зганьбить їх, допоможе
вам проти них. Адже Він зцілює серця лю-
дей віруючих

15. і вгамовує гнів в їхніх серцях. Аллах
прощає, кого захоче, бо Він – Усезнаю-
чий, Всемудрий!

16. Невже ви думали, що Аллах покине
вас, не розпізнавши з-поміж вас тих, хто
старався і не брав собі друзів, окрім Ал-
лаха, Його Посланника та правовірних?
Адже Аллах знає про те, що ви робите!

17. Не годиться язичникам бувати в
мечетях Аллаха, свідчачи про невір’я про-
ти самих себе. Марні їхні дії, і вічно пре-
будуть вони у вогні!

18. Тільки той може бувати в мечетях
Аллаха, хто увірував в Аллаха та в остан-
ній день, правив молитву, давав пожертву
і не боявся нікого, крім Аллаха, – може,
такі виявляться на  праведному шляху!

19. Невже напоїти прочанина та відві-
дати Заборонну мечеть, на вашу думку, те
саме, що й увірувати в Аллаха та в остан-
ній день і боротися заради віри26? Нерівні
такі перед Аллахом, бо Аллах не веде пра-
ведним шляхом нечестивців!

20. Ті, хто увірував, переселивя й бо-
ровся заради віри, не шкодуючи ні свого
майна, ні своїх душ, – вище на [цілий] ща-
бель в Аллаха: за ними – успіх.

21. Господь їхній радує їх Своєю миліс-
тю, благоволінням і садами, де для них віч-
на благодать,

22. де вони пребудуть навіки. Ад
же в Аллаха – велика винагорода!
23. О ви, хто увірував! Не беріть своїх
батьків і братів друзями, якщо вони полю-
били невір’я більше віри. А хто з вас бере
їх у друзі, ті – несправедливі.

24. Скажи: «Якщо ваші батьки, сини,
брати, ваш чоловік та жінка, родина, на-
буте майно, торгівля, занепаду якої ви бо-
їтеся, та милі вам оселі дорожчі вам, ніж
Аллах, Його Посланник та боротьба зара-
ди віри, то почекайте, поки прийде Аллах
зі Своїм повелінням. Адже Аллах не веде
праведним шляхом  нечестивців!

25. Аллах вже допоміг вам у багатьох

місцях і в день Хунайна27, коли ви переоці-
нили власну численність. Однак вона вам
нічим не допомогла, і стала тісною для вас
земля, хоча й залишалася просторою. І ви
накивали п’ятами.

26. Потім Аллах вселив спокій у Свого
Посланника та у віруючих, послав у по-
міч вояків, яких ви не бачили28, і покарав
тих, хто не вірував. Отаке – воздаяння
 невірним!

27. А вже потім пробачить Аллах тих,
кого захоче: бо Аллах – Всепрощаючий,
Всемилостивий!

28. О ви, хто увірував! Достоту язични-
ки – погань. Нехай же вони не наближа-
ються до Священної мечеті після цього
року! А якщо ви боїтеся злиднів, то зба-
гатить вас Аллах від Своїх щедрот, якщо
побажає. Воістину, Аллах – Всезнаючий,
Всемудрий!

29. Воюйте з тими з-поміж людей
(Святого) Письма, хто не вірує в Аллаха
та в останній день, не вважає недозволе-
ним те, що заборонив Аллах та Його По-
сланник, і не підкоряється істинній релігії,
допоки вони власноручно й принижено не
платитимуть джиз’ю29.

30. І сказали іудеї: «‘Узайр30 – син Ал-
лаха». І сказали християни: «Месія – син
Аллаха». Ці слова в їхніх вустах схожі на
слова тих, хто раніше не вірував. Нехай
погубить їх Аллах! Як же вони  заблукали!

31. Не Аллаха, а своїх духівників і чен-
ців, а також Месію, сина Мар’ям, вони ма-
ють за Господа свого. А їм повелівалося
поклонятися тільки єдиному Богові, крім
якого немає жодного іншого божества.
Хвала Йому, Він вище тих, кого вони до-
лучають Йому у спільники!

32. Вони хочуть загасити Аллахове
світло своїми вустами, проте Аллах без-
упинно дарує Своє світло, дарма що його
не переносять язичники.

33. Він – Той, Хто відрядив Свого По-
сланця з прямим дороговказом та істин-
ною вірою, щоби вознести її над усіма
віруваннями, дарма що то не до вподоби
язичникам.

34. О ви, хто увірував! Чимало свяще-
ників і ченців кривдою зажирають май-
но людей і відхиляють Аллахові стезі. А
тих, хто накопичує золото і срібло й не
 витрачає його заради віри31, – «потіш»
звісткою про жорстоку кару
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35. в той день, коли у вогні геєни [ба-
гатство] те буде розпчене і будуть затав-
ровані ним їхні чола, боки та спини! [І буде
сказано:] «Ось що ви собі накопичили.
Тож скуштуйте те, що ви назбирали!»

36. У той день, коли Аллах сотворив
небеса й землю, у (Святому) Письмі Він
визначив число місяців у дванадцять. Із
них – чотири священні: це – несхибна
віра. Тож не завдавайте протягом них самі
собі зла та воюйте гуртом з язичниками,
як вони всі воюють із вами. І знайте, що
Аллах – з богобоязливими!

37. Перенесення священності місяців
на інший термін32 – тільки посилює не-
вір’я; ним уводять в оману невіруючих.
Вони дозволяють таке в один рік і забо-
роняють в інший, аби узгодити з тим урів-
няти з тим числом, яке заборонив Аллах.
Відтак вони дозволяють те, що заборонив
Аллах. Їм видаються благими їхні ганеб-
ні справи, однак Аллах не веде прямою
 дорогою невірних!

38. О ви, хто увірував! Чому, коли го-
ворять вам: «Виступайте заради віри33»,
ви ніби приростаєте до землі? Невже ви
задоволені тутешнім життям більше ніж
прийдешнім? Адже втіхи ближнього життя
в порівнянні з майбутнім – мізерні.

39. Якщо ви не виступите, Аллах вас
тяжко покарає й замінить вас іншими
людьми. А ви не заподієте Йому ніякої
шкоди: адже Аллах могутній над усім су-
щим!

40. Якщо ви не допомагаєте [пророко-
ві], то йому вже допоміг Аллах, коли його
вигнали ті, хто не вірував, коли він був
одним із двох34. Вони обидва були в пе-
чері, коли він сказав своєму супутникові:
«Не горюй, адже Аллах – з нами!» І все-
лив Аллах у нього впевненість і підкріпив
його вояками, яких ви не бачили, і зробив
слово тих, хто не вірував, нижчим, тоді як
слово Аллаха – вищим: воістину, Аллах –
Усемогутній, Всемудрий!

41. Виступайте, легко вам це чи важко,
і заповзято боріться і майном, і душами
своїм заради віри35! Так буде краще для
вас, аби ви знали!

42. Якби зиск був поруч, а дорога
близькою, вони неодмінно пішли б за то-
бою. Але відстань здалася їм далекою, і
вони будуть клястися Аллахом: «Якби ми
могли, то вийшли б разом із вами!» Вони

тільки гублять самі себе, бо Аллах знає,
що вони безперечно брешуть.

43. Нехай Аллах простить тобі, [Мухам-
маде]! Чому ти дозволив їм [залишитися]
перш ніж тобі стало ясно, хто говорив
правду, а хто брехав?

44. Ті, хто вірує в Аллаха й у Судний
день, не запитують у тебе дозволу на
те, щоб настійливо боротися, жертвую-
чи своїм майном і не шкодуючи життя.
Адже Аллах знає, хто богобоязливий.
45. У тебе просять дозволу [не виступати
в похід тільки] ті, хто не вірує в Аллаха й
у Судний день і в чиїх серцях – сумнів36.
І через свою непевність вони розгублені.

46. Якби вони хотіли виступити в похід,
то приготували б військове споряджен-
ня. Однак Аллах не захотів відправити
їх у похід, затримав37, і їм було сказано:
«Зоставайтеся з тими, хто залишається
 [вдома]».

47. Якби вони виступили разом із вами,
то тільки додали б безладдя, проникнули
б у ваші лави, бажаючи посіяти між вами
розбрат. Адже серед вас є такі, хто при-
слухається до них. Однак Аллах знає про
негідників.

48. Вони й раніше прагнули до колот-
нечі, подаючи тобі справи в перекручено-
му вигляді, поки не постала істина і не ви-
явилося повеління Аллаха, хоча це і було
їм не до вподоби.

49. Серед них є й такі, хто повторює:
«Дозволь мені [залишитися] та не спо-
кушай мене!» Та хіба ж вони вже не впа-
ли у спокусу? Геєна неминуче поглине
 невірних.

50. Якщо тобі випаде благо, це засму-
чує їх. Коли ж тебе спіткає лихо, вони го-
ворять: «Ми вже завчасно потурбувалися
про себе» – і щасливі відходять.

51. Скажи, [Мухаммаде]: «Нас спіткає
лише те, що призначив Аллах. Він – наш
заступник. Тож нехай [тільки] на Аллаха
покладаються віруючі».

52. Скажи [Мухаммаде]: «Невже ви
розраховуєте на те, що нам випаде щось
інше, крім одного з двох благ?38 А ми спо-
діваємося, що Сам Аллах замучить вас по-
каранням або ж нашими руками? Тож, ви-
чікуйте, – ми теж чекаємо разом з вами».

53. Скажи: «Витрачатимете ви добро-
вільно чи примусово – вам не зарахуєть-
ся, бо ви були нечестивцями».
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54. Їхні витрати не буде зараховано
тільки тому, що вони не вірують в Аллаха
і Його Посланника, приходять на молитву
покволом та витрачають зневажливо.

55. Нехай не зваблюють тебе ні їхнє
майно, ні їхні діти. Аллах хоче тільки по-
карати їх ними на цьому світі, щоби вони
пішли на той світ невірними.

56. Вони39 клянуться Аллахом, що вони
дійсно ваші, однак вони чужі, – вони тіль-
ки бояться.

57. Якби вони знайшли притулок, пе-
черу або укриття, то стрімголов кинулися
б туди.

58. Серед лицемірів є такі, хто обмов-
ляє тебе через милостиню. Якщо ж їм пе-
репаде що-небудь із неї, вони раді; а якщо
ж не перепаде, то вони гніваються.

59. А якби вони задовольнялися тим, що
дарував їм Аллах та Його Посланник і ска-
зали б: «Досить нам Аллаха. Він дарує нам
від Своїх щедрот, і Його Посланник. Адже
ми прагнемо тільки до [милості] Аллаха!»

60. Милостиня – тільки для бідних,
злидарів та її збирачів, чиї серця співчут-
ливі, для викупу невільників, для підтрим-
ки боржників, на справи в ім’я Аллаха та
для подорожан. Така Аллахова настанова,
а Аллах – Усезнаючий, Всемудрий.

61. Серед лицемірів є й такі, котрі об-
ражають Пророка та стверджують: «Він –
вухо»40. Скажи: «Вухо тільки для вашого
блага. Він вірує в Аллаха і вірить право-
вірним». А милість – для тих із вас, хто уві-
рував. На тих же, хто ображає Аллахового
Посланця, чекає тяжка кара.

62. Вони клянуться перед вами Алла-
хом, щоб умилостивити вас! Але краще б
їм, якщо тільки вони вірують, умилостиви-
ти Аллаха і Його Посланника.

63. Хіба вони не знали, що на тих, хто
протистоїть Аллахові та Його Посланни-
кові, чекає вогонь геєни, щоби вони зали-
шилися там навіки? Це – велика  ганьба.

64. Лицеміри остерігаються, аби на
них не було наслано суру, яка сповістила
би [віруючих] про те, що в їхніх серцях.
Скажи, [Мухаммаде]: «Що ж, глузуйте!
Аллах розкриє те, чого ви побоюєтеся».
65. Якщо ж ти їх запитаєш, вони, звісно,
скажуть: «Ми тільки базікали й потішали-
ся». Запитай: «Чи не над Аллахом, Його
знаменнями та Його Посланником ви глу-
зували?»

66. Не вибачайтеся. Ви відступилися
від віри, після того як прийняли її. Якщо
Ми й простимо одних із вас, то покараємо
інших за те, що вони були  грішниками».

67. Лицеміри та лицемірки схожі поміж
собою: закликають до огудного й утриму-
ють від благого а також затискують свої
руки41. Вони забули Аллаха, тож і Він за-
був про них. Достеменно, лицеміри – не-
честивці!

68. Лицемірам, лицеміркам та невір-
ним Аллах обіцяв вогонь геєни. Вони пре-
будуть там довічно: така з ними розплата!
Аллах прокляв їх; на них чекає вічне пока-
рання, –

69. таке ж як і було тим, хто жив до
вас. Вони були могутнішими від вас, мали
більше майна та дітей, утішалися своєю
долею. Ви теж утішалися вашою долею,
як і ті, хто жив до вас. Ви марнословите
так само, як марнословили й ті. Зійшли
намарне їхні діяння і в цьому житті, і в прий-
дешньому, і зазнали вони збитку!

70. Невже до них не дійшла звістка
про тих, хто жив задовго до них, – про на-
род Нуха, адитів і самудян, народ Ібрагі-
ма, мешканців Мад’яна та зруйнованих
 міст42? До них приходили посланники з
ясними знаменнями. Аллах не збирався
карати їх, але вони самі покарали себе.

71. Віруючі, як чоловіки, так і жінки, –
друзі один одному: вони призивають до
схвалюваного і відговорюють від огудно-
го, вистоюють молитву, дають пожертву,
підкоряються Аллахові та Його Послан-
никові. Аллах змилостивиться над ними:
адже Аллах – Великий, Всемудрий.

72. Аллах обіцяв віруючим чоловікам і
жінкам райські сади, де внизу течуть ріки,
та пречудові оселі в садах вічності. Вони
пребудуть там назавжди. А милість Алла-
ха – більша. Це – великий здобуток.

73. Пророче! Не шкодуй сил у боротьбі
з невірними та лицемірами і будь нещад-
ний до них. Їхнім притулком стає пекло, а
це лиха доля.

74. Вони клянуться Аллахом, що нічого
не говорили, тоді як вони  виголошували
слова невір’я та відрікалися від віри після
навернення в іслам. Вони замислювали
те, чого їм не вдалося раніше. Їм ні на що
скаржитися, крім як на те багатство, яким
їх обдарував Аллах та Його Посланник від
Своїх щедрот. Тож якщо вони покаються,
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їм же буде краще. А якщо знехтують [ка-
яттям], то Аллах відплатить їм болісним
покаранням у цьому світі й у прийдешньо-
му. Немає їм на землі ні заступника, ні по-
братима.

75. Серед лицемірів є й такі, котрі кля-
лися Аллахові: «Якщо Він обдарує нас від
Своїх щедрот, то ми всенеодмінно розда-
ватимемо милостиню і станемо правед-
никами».

76. Коли ж Він дарував їм від Своїх ще-
дрот, вони ставали скупими, сторонилися
й цуралися43.

77. За те, що лицеміри порушили дану
Аллахові обіцянку, за те, що вони бреха-
ли, Він вселив у їхні серця лицемірство
до того самого дня, коли вони постануть
перед Ним.

78. Невже вони не знали, що Аллахові
відомі їхні таємниці, їхні бесіди нишком,
що Аллах відає про все потаємне?

79. Вони глузують над тими віруючими,
хто щедро роздає милостиню, та тими,
хто знаходить, що подати лише з власних
зусиль. І кепкують над ними, та Аллах ще
поглузує з них і буде їм болісна кара!

80. Проситимеш для них прощення чи
не проситимеш, якщо навіть попросиш
для них прощення сімдесят разів, нізащо
не простить їх Аллах, тому що вони не віру-
вали в Нього та Його Посланника, а Аллах
не веде прямим шляхом грішників.

81. Ті, хто залишився44, тішилися з
того, що сидять позаду Посланника Алла-
ха. Їм було гидко боротися в ім’я Аллаха,
ризикуючи своїм майном і життям. Вони
говорили: «Не виступайте в похід у таку
спеку». Скажи їм: «Вогонь геєни набагато
пекучіший». Якби ж вони  розуміли!

82. Тож нехай посміються трохи, бо ще
наплачуться вони вдосталь у кару за те,
що вони заслужили!

83. А якщо Аллах поверне тебе до якої-
небудь їхньої громади, і вони попросять у
тебе дозволу виступити, відповідай: «Ви
ніколи не виступите зі мною в похід і ні-
защо не станете боротися разом зі мною
проти ворога. Адже ви з самого початку
захотіли пересидіти. Тож відсиджуйтеся
разом із тими, хто  залишився».

84. Ніколи не молися за жодного з них,
як той помре, і не стій над його могилою.
Адже вони не вірували в Аллаха та Його
Посланника й померли  нечестивцями.

85. Нехай не причаровують тебе їхнє
майно та діти. Аллах хоче тільки покарати
їх ними на цьому світі, щоб душі покинули
їх у невір’ї.

86. Коли була зіслана сура: «Віруйте в
Аллаха і боріться разом з Його Послан-
ником», то заможні з них почали просити
тебе звільнити їх45 зі словами: «Облиш
нас, ми будемо з тими, хто залишився».

87. Вони були раді опинитися серед
тих, хто залишився. Їхні серця запечата-
но, а вони [того] не розуміють.

88. Однак Посланник і ті, хто увірував
разом із ним, воювали, жертвуючи своїм
майном і ризикуючи життям. Для них че-
кає всіляка благодать, вони будуть щас-
ливцями.

89. Аллах приготував для них сади, де
внизу течуть ріки. Вони пребудуть там
 вічно. Це – великий здобуток!

90. Ті з бедуїнів, хто вибачався, прий-
шли, щоб ти дозволив їм46, і залишилися
ті з них, хто зводив наклеп на Аллаха та
Його Посланника. Тож настигне тих, хто
не увірував, болісна кара!

91. На немічних, хворих і тих, кому ні-
чого витрачати, немає гріха, якщо вони
щирі перед Аллахом та Його Посланни-
ком. Немає підстав дорікати тим, хто ро-
бить добро: адже Аллах – Усепрощаючий,
Всемилосердний.

92. [Немає гріха] також на тих, хто при-
йде до тебе з проханням, щоб ти відпра-
вив їх. Скажи: «Ні на чому мені вас відпра-
вити». Вони залишають тебе з повними
сліз очима, засмучені тим, що їм нічого
витратити47.

93. Заслуговують на докір тільки ті, хто
просить тебе звільнити їх48, а самі – бага-
ті. Вони були б раді опинитися серед тих,
хто залишився. Аллах наклав на їхні серця
печатку, так що вони не знають.

94. Коли ви повернетеся49, вони поч-
нуть вибачатися. Скажи, [Мухаммаде]:
«Не вибачайтеся, ми нізащо не повіримо
вам. Аллах уже повідав нам звістки про
вас. Аллах та Його Посланник побачать
ваші діла. А потім вас буде повернено
до Того, Хто відає про потаємне і явне.
І тоді Він повідомить вам про те, що ви
 накоїли».

95. Вони почнуть вам клястися Алла-
хом, коли ви повернетеся до них50, щоб
ви облишили їх. Тож відверніться від них,
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бо вони мерзотні, а притулком їм буде пек-
ло, тому що вони того заслужили.

96. Вони почнуть вам клястися, щоб ви
були прихильними до них. Але якщо навіть
ви будете вдоволені ними, то все рівно Ал-
лах не буде задоволений  нечестивцями.

97. Бедуїни – найупертіші в невір’ї та
лицемірстві і найбільш неохочі визнава-
ти приписи, зіслані Аллахом Своєму Пос-
ланникові. Однак Аллах – Всезнаючий,
Всемудрий.

98. Серед бедуїнів є такі, хто вважає
витрати51 за податок. І Вони вичікують для
вас [несприятливих] поворотів долі. Тож
спіткають їх [самих] примхи долі! Адже
Аллах усе чує, усе знає.

99. Серед бедуїнів є й такі, котрі віру-
ють в Аллаха, у Судний день і вважають,
що те, що вони витрачають, наблизить їх
до Аллаха і [пошле їм] благословення Пос-
ланника. Знайте, що так воно і є: для них
це – засіб наближення [до Аллаха]. Аллах
осінить їх Своєю милістю, бо Аллах – Усе-
прощаючий, Всемилосердний.

100. Перші з мугаджирів52 та  ансарів53,
що випередили інших, і ті, хто пішов слі-
дом за ними, благоденствують. Аллах за-
доволений ними, а вони задоволені Алла-
хом. Він підготував для них райські сади,
де внизу течуть ріки. Вони пребудуть там
вічно. Це і є великий здобуток!

101. З-поміж вашого оточення, бедуї-
нів і жителів Медини є лицеміри, вперті у
[своєму] лицемірстві. Ти, [Мухаммаде],
не розпізнаєш їх, Ми ж знаємо їх [добре] і
покараємо подвійно54. А потім їх [ще] буде
жорстоко покарано.

102. Інші люди визнали власні гріхи.
Вони змішували справи праведні з інши-
ми – лихими. Можливо, Аллах простить
їх, адже Аллах – Усепрощаючий, Всеми-
лосердний.

103. Бери з їхнього майна пожертву-
вання, щоб очистити та виправдати їх.
Молися за них, позаяк твої молитви – за-
спокоєння для них, адже Аллах усе чує,
все знає.

104. Невже вони не знають, що тільки
Аллах може прийняти покаяння від Своїх
рабів і взяти милостиню, бо Аллах – Усе-
прощаючий, Всемилосердний?

105. Скажи: «Дійте, адже Аллах, Його
Посланник і віруючі побачать ваші діяння.
Ви постанете перед Тим, Хто відає про

потаємне і явне. І він возвістить вам про
ваші діла».

106. Є й такі, хто змушений чекати на
повеління Аллаха: Він або покарає їх, або
подарує їм прощення, тому що Аллах –
Усезнаючий, Всемудрий.

107. Ті ж, хто влаштував мечеть напе-
рекір, з невір’я, задля розколу серед пра-
вовірних, аби чатувати на тих, хто раніше
воював проти Аллаха та Його Посланця,
неодмінно будуть клястися: «Ми хотіли
тільки добра». Проте Аллах свідчить, що
вони брешуть.

108. Не стій там ніколи. Тобі достойні-
ше вистоювати молитву в тій мечеті, що з
першого дня заснована на побожності. В
ній – люди, котрі хочуть очиститися. Воіс-
тину, Аллах любить тих, хто  очищається.

109. То хто кращий – той, хто звів свій
храм зі страху перед Аллахом та з Його
благовоління, чи той, хто спорудив його
на самому крутосхилі крихкого берега і
звалився разом із ним у пекельний во-
гонь? Аллах же не веде прямим шляхом
нечестивців.

110. Будівля, яку вони55 спорудили,
завжди буде [джерелом] сумніву в їхніх
серцях, допоки серця тії не розірвуться.
Аллах – Знаючий, Всемудрий.

111. Аллах купив у віруючих їхні душі та
майно в обмін на рай. І вони воюватимуть
заради віри, убиватимуть і будуть гинути.
Така Його істинна обітниця в Торі, Єван-
гелії та Корані. А хто вірніший своїй обі-
тниці, ніж Аллах? Тож утішайтеся торгом,
який ви здійснили з Ним, бо то великий
здобуток.

112. На тих, хто кається, поклоняєть-
ся, восхваляє, мандрує56, б’є поклони до-
лілиць, спонукає до добра й утримує від
зла, дотримується приписів Аллаха, [че-
кає винагорода]. Тож порадуй, [Мухам-
маде], віруючих.

113. Ні Пророку, ні віруючим не личить
просити прощення для язичників, навіть
якщо це родичі, після того, як вони пере-
коналися, що їм доведеться горіти в пе-
кельному вогні.

114. Ібрагім же прохав про прощення
свого батька тільки тому, що дав йому
обіцянку. Коли ж Ібрагім переконався, що
його батько – ворог Аллахові, Він відрікся
від нього. Воістину, Ібрагім був смирен-
ним, м’якосердим.
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115. Аллах не введе в оману людей,
яким Він указав прямий шлях, допоки не
роз’яснить їм, чого варто остерігатися.
Аллах відає про все суще.

116. Аллахові належить влада над
небесами та землею. Він воскрешає й
умертвляє, і немає у вас, окрім Аллаха, ні
покровителя, ні заступника.

117. Аллах простив Пророка, муга-
джирів та ансарів, які пішли за Ним у лиху
годину, після того як серця декого із них
ледве було не відхилилися. Потім Він про-
бачив їм, адже Він – Жалісливий, Мило-
сердний до них.

118. [Він простив] і тих трьох, що від-
стали57. Коли ж земля при всій її ширині
стала тісною для них, а серця їхні стисну-
лися [від страху], вони подумали, що не-
має їм притулку від [покарання] Аллаха,
крім як у Нього самого. Потім Він простив
їх, щоб вони покаялися, бо Аллах – Усе-
прощаючий, Всемилосердний.

119. О ви, хто увірував! Побійтеся Ал-
лаха і будьте з правдивими.

120. Не варто було жителям Медини та
бедуїнам, що мешкали навколо, відста-
вати від Посланника Аллаха і піклуватися
тільки про себе, а не про нього. І це при
тому, що їх не спіткали ні спрага, ні страж-
дання, ні голод на стезі Аллаха. Вони не
ступили ані кроку, що викликав би гнів не-
вірних; якого би збитку не завдав би їм
ворог, він зарахується їм як добра справа.
У Аллаха не загубиться винагорода бла-
годійників.

121. Скільки б вони не витрачали – мало
чи багато, яку б долину не перетинали, їм

це записується, щоб Аллах винагородив
їх кращим, аніж зробили вони.

122. Віруючим не слід виступати всі-
єю громадою. Чому б не послати з кож-
ної групи по загону, щоб вони пізнавали
релігію і після повернення перестері-
гали своїх людей? Може, вони почнуть
 остерігатися.

123. О ви, хто увірував! Воюйте з неві-
руючими сусідами. Нехай вони перекона-
ються у вашій непохитності. Знайте, що
Аллах – на боці набожних.

124. Як тільки посилається яка-небудь
сура, дехто з невірних запитує: «У кого з
вас ця сура посилила віру?» Ті ж, хто уві-
рував, зміцнюються у вірі й радіють.

125. А тим, у чиїх серцях хвороба58,
нова сура лише додає нечисті та примно-
жує її, так що вони помирають невірними.

126. Невже вони не бачать, що їм ви-
падає іспит один раз чи двічі щороку?
І навіть потому вони не каються і не заду-
муються.

127. Коли посилається яка-небудь
сура, вони59 переглядаються, й питають:
«Чи бачить вас хто-небудь?». Потім вони
відвертаються. Аллах відвернув їхні сер-
ця60 за те, що вони нічого не розуміють.

128. До вас прийшов Посланник з-по-
між вас самих. Гірко йому те, що ви гріши-
те. Він уболіває за вас, жалісливий, мило-
сердний він до віруючих.

129. А якщо вони61 цуратимуться62, ска-
жи: «Досить мені Аллаха! Не існує жодно-
го іншого божества, крім Нього. На Ньо-
го я покладаюся, тому що Він – Господь
 Великого престолу».

1 Фрагмент із повного перекладу тексту Корана, що публікується протягом 2002–2005 років у
різних періодичних виданнях (“Східний світ”, “Сходознавство”, “Ятрань”).

2 Істину й неправду.
3 Тобто Коран.
4 до ворожнечі з віруючими.
5 за подібні дії.
6 Тобто Мухаммаду.
7 Істини від неправди.
8 Від Медини.
9 Абу Суф’яна.
10 Поширена коранічна ідіома; дослівно: «на шляху Аллаха».
11 Про дозвіл здобичі й полонених.
12 Викуп за полонених.
13 При Бадрі.
14 З Мекки до Медини.
15 Коранічна ідіома, що дослівно означає «на шляху Аллаха».
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Коран. Сура VIII та IX. Здобич. Спокута. Мединські, 75 і 129 аятів

16 Тобто мугаджирам.
17 Дослівно: «на шляху Аллаха».
18 У прийдешньому житті.
19 Заради віри.
20 Єдина сура Корану, що починається без басмалі. На думку одних дослідників, так сталося

тому, що вона є продовженням попередньої сури, інші вважають, що вона є, власне, прокляттям
ворогам пророка – язичникам.

21 В тому разі, якщо вони порушили її.
22 Звернення до невіруючих.
23 Тобто день жертвоприношення.
24 від Аллаха та Посланника.
25 Тобто невіруючі.
26 Дослівно: «на шляху Аллаха».
27 Йдеться про перемогу мусульман при Бадрі (Бадр Хунайн)
28 Тобто ангелів.
29 Джиз’я – подушний податок, який платили іновірці в мусульманських державах, що був

фактично викупом за збереження життя при завоюванні.
30 Узайр (Езра) – один з іудейських пророків. Оголосивши його сином Аллаха, іудеї, згідно

мусульманським переказам, учинили тим самим злочин проти істинного єдинобожжя.
31 Коранічна ідіома, що буквально означає: «на шляху Аллаха».
32 Так тлумачать лексему nasī’ екзегети, а також В.Гіргас [с. 795].
33 Буквально: «на шляху Аллаха».
34 Мухаммад та Абу Бакр.
35 Буквально: «на шляху Аллаха».
36 у вірі.
37 у Медині.
38 За екзегезою, йдеться про перемогу або мученицьку смерть, проте останнє вважається

кращим [див., наприклад: Ібн ал-Хатиб, 231]
39 Тобто лицеміри.
40 Закиди у вистежуванні.
41 Від витрат заради віри та на пожертви [Табарі].
42 Содома й Гоморри.
43 виконання даних обіцянок.
44 в Медині.
45 Від участі в поході.
46 не брати участі в поході.
47 На боротьбу заради віри.
48 від походу.
49 з походу.
50 з походу.
51 На боротьбу заради віри.
52 Ті, хто переселився з Мекки до Медини.
53 Мн. від насир – «помічник». Мешканці Ясриба (Медини) з племен авс та хазрадж, котрі

в 622 р. уклали угоду з Мухаммадом, визнавши його своїм верховним вождем та віровчителем.
Йому та мугаджирам було надано матеріальну підтримку та право поселитися в їхньому місті.

54 За життя та по смерті.
55 Лицеміри.
56 І.Ю. Крачковський подає у коментарі: «традиційне розуміння – ‘ті, хто тримає піст’;

можливо, ‘мандрівні монахи’; можливо, помилка – as-sābihūna» [Коран, с. 554].
57 Дорогою під час походу на Табук.
58 Тобто невір’я.
59 Невірні.
60 Від істинної віри.
61 Мекканські многобожники.
62 твого віровчення.
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БОЛЬШИНСТВО имен в арабском язы-
ке относится к словам с изменяемой

флексией, однако часть из них сохраняет
свои конечные флексии без изменений в
любых положениях и при влиянии на них
любых управляющих факторов. К таким
именам, наряду с другими, рассмотренны-
ми в предыдущих статьях [Східний світ
2005а, б], относятся указательные место-
имения, а также глагольные и комбиниро-
ванные имена, рассматриваемые в данной
статье.

I–Указательные местоимения
В арабской грамматике имеются сле-

дующие указательные местоимения
( ):

 – для единственного числа мужского
рода;

 – для двойственного числа мужско-
го рода;

 – для единственного числа жен-
ского рода (в результате замены конечного
сукуна на кясру могут образоваться фор-
мы , в которых из-за слабого звука
в конце слова может образоваться долгота

, );
 – для двойственного числа женского

рода;
– для множественного числа

лиц мужского и женского рода (допускает-
ся применение этих же местоимений и для
имен множественного числа, не обознача-
ющих лиц, хотя на практике такое оформ-
ление почти не встречается, т. к. имена,
обозначающие множественное число не
лиц, согласуются, обычно, по единствен-
ному числу женского рода).

В предложении указательные место-
имения могут быть как главными члена-
ми, так и второстепенными. Рассмотрим
характеристику конечных флексий некото-
рых местоимений в составе предложений.

Пример первый:
 “Это инженер” (схема 1)

Перевод:
 – указательное местоимение с не-

изменяемой флексией на сукун в состоя-
нии именительного падежа подлежащего
(именного предложения),

 – сказуемое (именного предло-
жения) в именительном падеже с даммой.

Схема 1

Пример второй:
 “Это рабочие” (схема 2).

Перевод:
 – указательное местоимение с не-

изменяемой флексией на кясру в состоя-
нии именительного падежа подлежащего
(именного предложения);

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с даммой.

Схема 2

Как было отмечено выше, указатель-
ные местоимения относятся к словам с
неизменяемой флексией. Однако место-
имения двойственного числа  и  в

В.И. Рыжих

АРАБСКИЕ ИМЕНА
С НЕИЗМЕНЯЕМОЙ ФЛЕКСИЕЙ
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косвенных падежах имеют соответствен-
но формы  и , которые совпадают с
соответствующими формами других имен
двойственного числа, что является основа-
нием для того, чтобы отнести их к словам с
изменяемой флексией  ( ).

Пример первый:
 “Пришли эти два препо-

давателя” (схема 3).

Перевод:
 – глагол в перфекте с неизменяемой

флексией на фатху;
 – подлежащее (глагольного пред-

ложения) в именительном падеже, показа-
тель падежа – алиф, т. к. слово относится к
двойственному числу.

 – приложение в именительном
падеже, показатель падежа – алиф, т.к. сло-
во является формой двойственного числа.

Схема 3

Пример второй:
 “Я увидел этих двух

студентов” (схема 4).

Перевод:
 – глагол в перфекте с неизменяемой

флексией на сукун, т. к к нему присоедине-
но огласованное местоимение именитель-
ного падежа,  – слитное место имение с
неизменяемой флексией на дамму в состо-
янии именительного падежа подлежащего
(глагольного предложения);

 – прямое дополнение в винительном
падеже, показатель падежа , потому что

слово относится к двойственному  числу;
 – приложение в винительном

падеже, показатель падежа – , т. к. слово
является формой двойственного числа.

Схема 4

Реже встречается иная точка зрения,
которая заключается в том, что все ука-
зательные местоимения, в том числе и
двойственного числа, относятся к словам
с неизменяемой флексией, а, следователь-
но, характеризуя их, нельзя говорить, что
они находятся в именительном, винитель-
ном или родительном падеже, т. е. упо-
треблять термины , , .
О них следует говорить, что они нахо-
дятся в состоянии именительного (ви-
нительного, родительного) падежа, т. е
употреблять соответственно термины

, ,  (или
, ,

). Если согласиться с этой точкой зрения,
то для двух приведенных выше примеров
характеристика конечных флексий указа-
тельных местоимений будет следующей
( ).

Для первого примера:

Перевод:
 – указательное местоимение с неиз-

меняемой флексией на алиф в состоянии
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения).

Для второго примера:

Перевод:
 – указательное местоимение с неиз-

меняемой флексией на  в состоянии ви-
нительного падежа прямого дополнения.

Примечание.
Было бы ошибкой утверждать в связи с

этим, что указательные местоимения двой-
ственного числа относятся  одновременно
к словам с неизменяемой и изменяемой
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флексией. Такого не может быть ни с од-
ним словом в арабском языке [Рыжих
2005a, 131]. Речь в данном случае идет о
двух разных подходах к характеристике
конечных флексий указательных местои-
мений двойственного числа, однако сле-
дует отметить, что большинство арабских
языковедов относят эти местоимения к
словам с изменяемой  флексией.

В указательных местоимениях двой-
ственного числа буква “нун” может усили-
ваться ташдидом:

Наличие таких форм не приводит к ка-
ким-либо изменениям в конечных флекси-
ях, в качестве которых, по-прежнему, оста-
ются алиф и .

Перечисленные местоимения редко
употребляются самостоятельно в тех фор-
мах, которые приведены выше. Вместе с
ними используются, как правило, пред-
упреждающая частица (  или

) и другие частицы, о которых
будет сказано ниже. Как и все частицы
арабского языка, они не могут находиться
в значимом флективном состоянии, т. е.
не будут выполнять функции главных или
второстепенных членов предложения, и,
при характеристике конечных флексий, о
них следует говорить, что они находятся в
нейтральном флективном состоянии.

Кроме этого, частица  в современном
арабском языке, при слиянии с указатель-
ными местоимениями, утратила алиф дол-
готы, а для обозначения долгого гласного

 в течение некоторого времени исполь-
зовали так называемую “прямую фатху”,
которая со временем превратилась в обыч-
ную фатху, например:

Указательным местоимениям, в кото-
рых встречаются эти частицы, дается сле-
дующая характеристика. Схема 5

 “Это книга” (схема 5).

Перевод:
 – предупредительная частица с неиз-

меняемой флексией на сукун в нейтраль-
ном флективном состоянии,  – указатель-
ное местоимение с неизменяемой флекси-
ей на сукун в состоянии именительного
падежа подлежащего (именного предло-
жения),

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с даммой.

Присоединение частицы предупрежде-
ния  приводит также к образованию та-
ких широко употребляемых местоимений,
как , , .

Между частицей предупреждения  и
местоимением  может вставляться части-
ца подобия  ( ), что приводит
к образованию местоимения  (“таким
образом, так”).

Между частицей предупреждения  и
указательным местоимением может упо-
требляться личное местоимение, напри-
мер:

.
Встречается написание таких пред-

ложений и одним словом (например:
). Независимо от того, как будут

оформляться такие предложения (слитно
или отдельными словами), характеристи-
ка конечных флексией будет следующей
( ).

Например:
 “Вот я” (схема 6).

Перевод:
 – предупредительная частица с неиз-

меняемой флексией на сукун в нейтраль-
ном флективном состоянии,

 – раздельное местоимение с
 неизменяемой флексией на сукун в
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 состоянии именительного падежа подле-
жащего (именного предложения),

 – указательное местоимение с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоянии
именительного падежа сказуемого (имен-
ного предложения).

Схема 6

Если после указательного местоимения
следует слово с артиклем, то о его роли
в предложении имеется среди арабских
языковедов две точки зрения. Согласно
первой, слово в определенном состоянии
после указательного местоимения может
быть как согласованным определением
( ), так и приложением ( ). Согласно
второй точки зрения, слово, которое сле-
дует после указательного местоимения,
может быть только приложением, а само
указательное местоимение – “объектом
приложения” ( ). Но если сло-
во находится перед указательным место-
имением, то оно выступает определяемым
( ), а само указательное местоиме-
ние – определением ( ), и его характе-
ристика в предложении будет следующей.

Пример первый:
 “Я прочитал эту книгу”

(схема 7).

Перевод:
 – глагол в перфекте с неизменяе-

мой флексией на сукун, т. к. к нему при-
соединено огласованное местоимение
именительного падежа,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на дам-
му в состоянии именительного падежа
подлежащего (глагольного предложения);

:  – предупреждающая частица с

неизменяемой флексией на сукун в ней-
тральном флективном состоянии,  – ука-
зательное местоимение с неизменяемой
флексией на сукун в состоянии винитель-
ного падежа прямого дополнения;

 – приложение в винительном
 падеже с фатхой.

Схема 7

Пример второй:
 “Эта книга полезна” (схе-

ма 8).

Перевод:
 – подлежащее (именного предло-

жения) в именительном падеже с даммой;
:  – предупредительная частица с

неизменяемой флексией на сукун в ней-
тральном флективном состоянии,  – ука-
зательное местоимение с неизменяемой
флексией на сукун, согласованное опреде-
ление в состоянии именительного падежа;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с даммой.

Схема 8

Кроме того, что указательные место-
имения изменяются по родам и числам,
они могут быть классифицированы по
степени удаленности от того, на что они
указывают. По этому признаку их можно
разделить на три группы.

Первая группа предназначена для указа-
ния на близкое расстояние. К ней, в основ-
ном, относятся местоимения, упомянутые
выше.
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Вторая группа местоимений  пред
назначена для указания на среднее рассто-
яние. К ней относятся те местоимения из
первой группы, к которым присоединяется
частица II лица  ( ), на-
пример:

 “Та книга арабская.”
 “Те двое студентов

уехали”.
 “Те крестьяне

ушли”.
 “Та комната красивая”.

При этом следует отметить, что в дан-
ном случае не употребляется предупреди-
тельная частица , смысл которой можно
охарактеризовать как предупреждение о
том, что объект, на который указывается,
находится на близком расстоянии.

Третья группа местоимений предназна-
чена для указания на большое расстояние.
Это свойство передается посредством того,
что наряду с употреблением частицы II лица

 используется дополнительная частица
удаленности ( ). Этим и объясняется
тот факт, что частица  не употребля-
ется без частицы  [Гранде 1998, 377].

Однако частица  присоединяется не ко
всем местоимениям. Такие местоимения,
как , , , , , ограничиваются
частицей . К ним может присоединяться

, но не присоединяется :

Поскольку присоединяемые к указа-
тельным местоимениям  и  являются
частицами, то их флективное состояние,
как и описанной выше частицы , всегда
будет нейтральным, например:

 “То журнал” (схема 9).

Перевод:
 – указательное местоимение с неиз-

меняемой флексией на сукун в состоя-
нии именительного падежа подлежащего
(именного предложения),

 – частица, указывающая на отдален-
ность, с неизменяемой флексией на кясру
в нейтральном флективном состоянии,

 – частица II лица с неизменяемой
флексией на фатху в нейтральном флек-
тивном состоянии,

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с даммой.

Схема 9

К указательным местоимениям отно-
сятся и те, которые указывают на место.
Так, местоимение  указывает на близкое
расстояние, например:

 “Здесь (имеется) тетрадь”.
Для указания на среднее расстояние к

местоимению  может присоединяться
частица II лица , а на большое расстоя-
ние – еще и :

 “там”;
 “там”.

Для указания на большое расстоя-
ние используется также дополнительная
 частица .

Предупредительная частица  может
употребляться с местоимениями  или

 и не употребляется с местоимениями
 и , например:

 “Вот здесь тетрадь”.
При характеристике конечных флексий

местоимение  описывается как слово с
неизменяемой флексией на сукун в состо-
янии винительного падежа обстоятельства
места, а  – слово с неизменяемой флек-
сией на фатху в состоянии винительного
падежа обстоятельства места.

Местоимения, указывающие на место,
могут быть в предложении только обстоя-
тельствами места, т. е. они не могут быть
подлежащим или дополнением, как другие
указательные местоимения, но при этом
могут создавать полупредложения:

 “Он ушел отсюда
туда”.
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Местоимения, которые указывают на
место, наряду со своей принадлежностью
к указательным местоимениям, относятся
также и к обстоятельствам места.

II–Глагольные имена
Глагольное имя представляет собой

слово, которое выражает определенный
глагол, имеет его значение и обладает кате-
горией времени. Оно не может относиться
к именам, поскольку не имеет собственно-
го значения, не связанного со временем,
что является основным признаком, по ко-
торому имена отличаются от других час-
тей речи. Оно также не может относиться
к глаголу потому, что не имеет флексий,
характерных для глагола.

Глагольное имя не пребывает под воз-
действием каких-либо управляющих фак-
торов, поэтому всегда будет в нейтральном
флективном состоянии.

Глагольные имена, по аналогии с глаго-
лами, бывают трех типов:

– в императиве (повелительном накло-
нении) ( );

– в перфекте ( );
– в имперфекте ( ).

1. Глагольное имя в повелительном на-
клонении

 “Молчи, Али!”

Перевод:
 – глагольное имя в повелительном

наклонении с неизменяемой флексией на
сукун в нейтральном флективном состо-
янии, подлежащее – полностью скрытое
местоимение  “ ”.

Большинство глагольных имен нахо-
дится именно в повелительном наклоне-
нии, например:

 “Вперед!”
 “Назад!”

 “На месте!”
“ Возьми!”
Для всех этих имен можно дать следу-

ющую флективную характеристику:

Перевод:
 – глагольное

имя с неизменяемой флексией на фатху в
нейтральном флективном состоянии,  –
частица II лица с неизменяемой флексией
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии, подлежащее (глагольного пред-
ложения) – полностью скрытое местоиме-
ние “ ”.

К глагольным именам повелительного
наклонения относятся также все слова, об-
разованные по формуле , например:

 “Берегись!”,  “Пиши!”
Для таких глагольных имен дается сле-

дующая характеристика конечных флек-
сий:

Перевод:
 – глагольное имя с неизме-

няемой флексией на кясру в нейтральном
флективном состоянии, подлежащее (гла-
гольного предложения) – полностью скры-
тое местоимение “ ”.

2. Глагольное имя в перфекте.
Пример:

 “Как отличаются…!”, “Какая раз-
ница между…!”

 “Какая разница (как
отличаются) между прилежностью и не-
брежностью!”

Перевод:
 – глагольное имя в перфекте с не-

изменяемой флексией на фатху в нейтраль-
ном флективном состоянии;

 – подлежащее в именительном па-
деже с даммой:
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 – союз с неизменяемой флексией на
фатху в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – второй член союзного словосоче-
тания в именительном падеже, т. к. первый
член находится в именительном падеже.

3. Глагольное имя в имперфекте
Пример:

 “Фу, тьфу!” (выражение отвращения)

Перевод:
 – глагольное имя в имперфекте с не-

изменяемой флексией на кясру в нейтраль-
ном флективном состоянии, подлежащее
(глагольного предложения) – полностью
скрытое местоимение “Я”.

III–Комбинированные имена
Комбинированные имена имеют неиз-

меняемые флексии на фатху и значимое
флективное состояние, в зависимости от
их роли в предложении. К ним относятся:

1 – Числительные от 11 до 19 (кроме
12):

Пример первый:
 “Пришло 11 студен-

тов”.

Перевод:
 – подлежащее (глагольного

предложения) с неизменяемой флексией
на фатху в двух частях в состоянии имени-
тельного падежа.

Пример второй:
 “Я увидел 15 ми-

нистров”.

Перевод:
 – прямое дополнение с неиз-

меняемой флексией на фатху в двух частях
в состоянии винительного падежа.

Пример третий:
 “Я прошел мимо

14 студенток”.

Перевод:
 – комбинированное имя с не-

изменяемой флексией на фатху в двух час-
тях в состоянии родительного падежа под
воздействием предлога .

Числительное 12 состоит из двух час-
тей, первая из которых относится к сло-
вам с изменяемой флексией, подчиняется
правилам склонения имен двойственного
числа, а ее флективное состояние опреде-
ляется ролью слова в предложении. Вто-
рая часть считается именем с неизменя-
емой флексией на фатху в нейтральном
флективном состоянии и присоединяется
к первой части в качестве заменителя нуна
двойственного числа ( ).

Пример первый:
 “Пришло 12 чело-

век”.

 Перевод:
 – подлежащее (глагольного

предложения) в именительном падеже, по-
казатель падежа – алиф,  – имя с неиз-
меняемой флексией на фатху в нейтраль-
ном флективном состоянии т. к. является
заменителем нуна двойственного числа.

Пример второй:
 “Я увидел 12 ин-

женеров”.

Перевод:
 – прямое дополнение в винитель-

ном падеже, показатель падежа , – имя
с неизменяемой флексией на фатху в ней-
тральном флективном состоянии, т. к. яв-
ляется заменителем нуна двойственного
числа.

Пример третий:
 “Я прошел

мимо 12 студенток”.



Східний світ №4 2005 155

В.И. Рыжих

Перевод:
 – имя в родительном падеже под

воздействием предлога , показатель па-
дежа ,

 – имя с неизменяемой флексией
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии, т. к. является заменителем нуна
двойственного числа.

2. Обстоятельство, оформленное как
соединительное словосочетание

 Пример:
 “Ахмед приходит

к нам и утром и вечером”.
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Перевод:
 – обстоятельство времени с

неизменяемой флексией на фатху в двух
частях в состоянии винительного падежа.

3. Состояние, оформленное как соеди-
нительное словосочетание

Пример:
 “Он мой сосед дом в

дом”

 – состояние с неизменяемой
флексией на фатху в обоих частях в состоя-
нии винительного падежа.
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ДІЄСЛІВНІ форми в арабській літера-
турній мові (АЛМ) звертають на себе

увагу нетиповим для мов акузативного (но-
мінативного) ладу співвідношенням між
кількістю дієслівних порід, яка є великою
навіть у порівнянні з іншими семітськими
мовами, і бідністю морфологічних засобів
оформлення темпоральності, які до того
ж не завжди послідовно передають остан-
ню. Якщо додати до цього явно іменне по-
ходження двоскладової основи перфекта і
відносну різноманітність дієслівних слово-
форм, утворених за допомогою односкла-
дової дієслівної основи, стає зрозуміло,
що передавання темпоральності не є основ-
ною функцією названих морфологічних
засобів. Дійсно, якщо подивитися на вико-
ристання дієслівних форм в АЛМ а, особ-
ливо, в класичній арабській мові (КАМ),
можна побачити, що важливою їхньою
граматичною функцією є передавання спо-
собу дії – тобто, разом із традиційною як
для європейської, так і для арабської лінг-
вістичної думки ідеєю про категорію часу,
здатність передавати яку є основною для
дієслова і відрізняє його від інших частин
мови, треба враховувати, особливо для ар-
хаїчного стану мови, здатність дієслівних
форм передавати вид та спосіб дії. Дана
обставина дозволяє навіть стверджувати,
що в арабській мові (АМ) видове проти-
ставлення взагалі неможливо відокремити
від часового [Лингвистический... 1990, 84].
Дійсно, основні форми арабського дієслова
в класичний період є аспектуальними, а на
сучасному етапі, в основному, темпораль-
ними [Мамедалиев, 7; Ковалев 1951, 500].
Враховуючи специфіку функціонування
класичних текстів у сучасній АМ стає зро-
зумілим, чому “питома вага часових зна-
чень, що передаються основними форма-
ми... дієслова, визначається їхнім видовим
значенням” [Мамедалиев, 10].

У класичний період розвитку АМ у
формах māđī та muđāri‘ поняття виду отри-
мало чіткіше вираження. Обидві форми
можуть передавати теперішній, минулий
і майбутній часи. Різниця полягає в тому,

що “форма māđī передає минулий, тепе-
рішній, рідше майбутній час із відтінком
результативності, на відміну від форми
muđāri’, що передає незакінчену дію в ми-
нулому, теперішньому або майбутньому
часі” [Мамедалиев, 10].

Метою даного дослідження є визна-
чення характеру співвідношень видових
та часових градацій дієслівних слово-
форм АМ, що дозволило б краще зрозу-
міти особливості їхнього функціонування
і семантико-стилістичних характеристик.
Тому завданням такого дослідження мож-
на вважати зіставлення мовних універса-
лій, пов’язаних з аспектуальними та тем-
поральними градаціями, з конкретними
фактами арабської мови. Як відомо, тра-
диційно арабське дієслово розглядається у
двох так званих основних формах – māđī
та muđāri’. Перша, принаймні за викори-
станням, нагадує суфіксальне дієвідміню-
вання предикатів стану (статив, або форма
якості та стану, яку можна назвати перман-
сивом), яке існувало в афразійських мовах
на певному етапі їхнього розвитку і було
не стільки дієслівним, скільки іменним
утворенням [Дьяконов 1991, 49], аналогіч-
ним акадській і давньоєгипетській формам
“якості і стану, який настав в результаті
дії” – акадському стативу і єгипетському
псевдопартиципу [Дьяконов 1991, 55],
тобто, передавало ще й значення результа-
тивного виду. Друга об’єднує в собі фор-
ми префіксального дієвідмінювання двох
основ – перфективного, або пунктуально-
го виду, а також юсиву (див. нижче), і яка
використовувалася для позначення імпер-
фективного, або курсивного виду. Як бачи-
мо, дані форми первинно були налаштовані
на передавання аспектуального значення,
яке не обмежується часом протікання дії, а
визначає, як саме розподіляється в часі ця
дія. До того ж дієслівний вид, на відміну
від категорії часу, пов’язаний не з дейктич-
ною темпоральною локалізацією дії, а з її
внутрішньою темпоральною структурою і
тим, як ця структура інтерпретується мов-
цем [Лингвистический... 1990, 83].
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Подібне співвідношення аспектуаль-
ності й темпоральності свідчить про його
універсальний характер і дозволяє при-
пустити, що мови, які належать до різних
сімей, повинні, використовуючи різні за-
соби, обумовлені їхнім типом і стадією
розвитку, містити певні універсалії, що ві-
дображали б назване співвідношення.

Так, дослідження дієслівної систе-
ми ангамі (група нага південноазійської
мовної ліги) дозволяють реконструювати
для аспектуально-модальних постфіксів
початкове протиставлення за активні стю
та версійну опозицію відцентровості
[Захарьин, 13].

Говорячи про категорію часу в паренгі
(підгрупа південних мов мунда дравидійсь-
кої групи), треба визнати, що темпораль-
ність, хоча і займає центральне місце у
дієслівній системі цієї мови, часто слугує,
тим не менше, основою для аспектуальних
опозицій. І хоча на сьогоднішній стан не-
можливо констатувати первинність аспек-
туальних опозицій навіть для протопарен-
гі, формальна близькість деяких темпо-
ральних маркерів паренгі до відповідних
утворень інших дравидійських мов дає
підставу для припущення, що темпораль-
ність тут має контактне походження і була
засвоєна мовою вже в готовому вигляді
[Захарьин, 49].

Перед тим, як перейти до розгляду спів-
відношень аспектуальних і темпоральних
характеристик арабського дієслова, варто
з’ясувати, в чому полягає основний зміст
зазначених співвідношень.

Темпоральність являє собою функціо-
нально-семантичну категорію, яка вклю-
чає в себе численні засоби вираження
часу, в тому числі і систему часових форм
дієслова, лексичні покажчики часу, форми
непрямих способів дієслова, синтаксичну
структуру деяких типів речень, різні кон-
текстуальні засоби [Мамедалиев, 13].

Поняття аспектуальності містить у собі,
насамперед, семантичну підставу для по-
рівняння фактів мов різних типів. Такою
підставою слугують загальні контури се-
мантичної області характеру протікання дії
в часі, а також деякі фундаментальні семан-
тичні ознаки в цій галузі, які можуть розгля-
датися як універсальні [Бондарко 1983, 77].

До числа фундаментальних видових
ознак можна віднести такі, як  граничність/

неграничність, позначення процесу, що
розвивається / цілісного факту, позначен-
ня дії для пізнішого плану, позначення по-
стійного відношення, локалізованість / не-
локалізованість дії в часі, типи часової не-
локалізованості, в тому числі неузуальна
повторюваність, узуальність і “позачасо-
вість”, позначення початку, продовження
та закінчення дії, позначення багатоактної,
одноактної дії та низки інших способів
протікання дії в часі [Брюхов].

Як бачимо, поняття виду значно ширше,
ніж поняття часу, отже, аспектуальність,
принаймні в плані змісту, включає в себе
темпоральність, тому логічно припустити,
що і в плані вираження першою оформ-
люється саме аспектуальність, а значення
граматичного часу відповідні форми отри-
мують пізніше, як один з варіантів катего-
рії виду, що акумулює в собі низку аспек-
туальних градацій, пов’язаних із часом.
Згодом це значення поступово виходить
на перший план і перетворюється ледве не
на основне граматичне значення дієслова,
насамперед через те, що дозволяє відокре-
мити останнє від інших частин мови. Тим
не менше, мовний матеріал, за допомогою
якого реалізовано цю темпоральність, час-
то формується в умовах домінування саме
видових опозицій, тому дієслівні слово-
форми, що слугують для позначення форм
часу, як правило, несуть у собі не тільки
форму, але і зміст цих опозицій.

Так, наприклад, у баскійській мові пе-
редання предикації здійснюється стативно,
за допомогою видових моделей, утворених
на базі форм, що відповідають неособовим
формам дієслова в індоєвропейських мо-
вах – герундію і дієприслівнику [Зеликов
1985, 321].

Арабське дієслово теж несе в собі слі-
ди подібного становища, на що звернули
увагу ще середньовічні арабські лінгвіс-
ти: якщо з їхньої точки зору, термін māđī
пов’язаний із минулим часом, на що вказує
навіть його словникове значення, muđāri’
не має нічого спільного з поняттям грама-
тичного часу [Мамедалиев, 5].

Отже, основні форми дієслова можна
вважати біфункціональними; вони пере-
дають категорії виду та часу як у КАМ,
так і в сучасній АЛМ. Однак на сучасному
етапі розвитку АМ, на відміну від класич-
ного, аспектуальність у них  послабшала,
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а темпоральність значно посилилася
[Мамедалиев, 48].

Таким чином, на прикладі опозиції
форм перфекта й імперфекта в АМ мож-
на припустити, що характер цієї опозиції
на різних етапах розвитку АМ змінюєть-
ся з аспектуального через перехідні фази
на темпоральний [Габучан, 7]. У процесі
подібного переходу, що мав місце протя-
гом тривалого часу і, в певному розумінні,
триває зараз, для позначення відповідних
градацій використовувалися різні спосо-
би. Природно, з появою письма і початком
фіксації текстів, а особливо, враховуючи
величезну роль класичних арабських текс-
тів у розвитку АМ, варіанти оформлення
темпоральних та аспектуальних градацій,
реалізовані в різні часи і різними засо-
бами, зайняли інше місце в граматичній
системі АМ. Так, видові відношення в
сучасній АЛМ передаються різними лек-
сичними та лексико-синтаксичними за-
собами. Аспектуальна завершеність або
незавершеність у багатьох випадках ви-
значається контекстом. Так, наприклад, є
група дієслів, чия перфектна форма може,
залежно від контексту, предавати завер-
шену або незавершену дію, а відповідна
форма дієслів чуттєвого та розумового
сприйняття має суто перфектне значення
[Мамедалиев, 11].

Арабська мова, звісно, не є єдиною, де
відбувся (або відбувається) подібний пе-
рехід від переважання аспектуальності до
домінування темпоральності в дієслівній
системі. Поступовий розвиток та посилен-
ня категорії часу спостерігається і в інших
афразійських мовах, наприклад, у сучас-
ній асирійській видове відмінювання діє-
слів, характерне для семітських мов, повні-
стю замінене на часове [Мамадалиев, 12;
Церетели 1963, 52], а поява категорії часу
коптського дієслова стала результатом по-
дальшого розвитку в новоєгипетсь кій мові
поняття часу, яке існує в давньоєгипетській
лише в зародковому стані [Коростовцев
1966, 253–258].

Виходячи з наявності подібного ста-
новища в багатьох мовах, можна зробити
припущення, що категорія виду є не тіль-
ки і не стільки необхідним “додатком”
до категорії часу, скільки необхідною
передумо вою для формування останньої.
Так, наприклад, у тиграйському індикативі

 категорія виду займає конституююче по-
ложення. “Вид є тією постійною органі-
зуючою ознакою, за якою будується центр
видо-часової системи – видові розряди.
Час не є обов’язковою, але змінною ве-
личиною. І все ж категорії часу не можна
відводити роль віхи, механічно приєдну-
ваної до видового змісту дієслівної форми.
В рамках граматичної форми категорія
виду тісно переплітається з категорією
часу в єдину видо-часову категорію, яку
можна розкласти тільки на рівні граматич-
ної абстракції”. Тигр. 13.

Сказане наводить на думку, що араб-
ська дієслівна система має багато подіб-
них ознак з відповідною системою мов
активного ладу. Дійсно, однією з морфо-
логічних особливостей активних мов є те,
що місце морфологічної категорії часу тут
цілком займає категорія способу дії. Конт.
94. АМ, звісно, не єдина в цьому розумінні
серед мов акузативного ладу. Подібна осо-
бливість дієслівних форм є характерною
для мов, що були поширені в нинішньому
ареалі АМ. Наприклад, в еламській мові
доцільно виділяти не часи дієслова, а його
“аспекти”. Так, дієслівні форми із суфік-
сом -і- передають тривалий аспект, а з су-
фіксом -а- – нетривалий. Акт. 249.

З іншого боку, наведені міркування, а
також дослідження в галузі афразійського
мовознавства свідчать, що подібна ситуа-
ція є типовою для багатьох мов на певному
етапі розвитку їхньої граматичної системи.
На це вказує той факт, що “при достатній
різноманітності дієслівних структур у різ-
них афразійських мовах для більшості з
них характерне розрізнення спочатку “дії”
та “стану”, потім “перехідності” та “непе-
рехідності”, а в межах дієслів стану – роз-
різнення видів – миттєвого та тривалого.
При заміні протиставлення “дія-стан”
протиставленням “перехідність-неперехід-
ність” особлива форма предиката стану
стає непотрібною, видові форми еволюціо-
нують у види доконаний і недоконаний, а
потім і у часи – минулий та теперішньо-
майбутній” [Дьяконов 1991, 48]. На думку
Дьяконова, існування миттєвого і тривало-
го виду дієслова здається безпереч ним уже
на стадії спільної семіто-берберо-кушит-
ської. Здається ймовірним, що різниця між
видами зводилася спочатку до різниці між
тонами, при заміні  мелодійного наголосу
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на силовий відбувалися зміни,  неоднакові
для всього афразійського  ареалу [Дьяконов
1991, 50].

Однак треба зауважити, що форми не-
перехідних дієслів дії, а також усіх дієслів
сурядних речень на прасемітському етапі
були безвидовими [Дьяконов 1991, 52], тоб-
то при виникненні часових опозицій з од-
наковим успіхом могли позначати як доко-
нану, так і недоконану дію, що визначалося
семантикою самих дієслів та контекстом.

Уважніше подивившись на словофор-
ми, за допомогою яких передається тем-
поральність у сучасній АМ, можна поба-
чити, що крім контекстуально залежних
форм існують такі, чиє значення є завжди
чітко детерміноване як у темпоральному,
так і в аспектуальному відношеннях. До
них належить, наприклад, категоричне
заперечення, що передається за допомо-
гою спеціальної частки і форми юсива.
Причому в даній конструкції неможливо
відокремити ідею часу виконання (швид-
ше, невиконання) дії від ідеї категорич-
ності цього факту. Подібна синкретичність
наводить на думку про архаїчність похо-
дження самої конструкції та її подібного
використання. Дійсно, “в південноперифе-
рійних семітських мовах зберігся старий
імперфектив, який збігається за формою
з аккадським юсивом-перфективом та
арабським юсивом. Ймовірно, це і є стара
форма перфектива, яку в дійсному способі
в усіх семітських мовах, крім аккадської,
витіснила форма іменного походження”.
“Характерно, що в арабській мові від пер-
фектива способові форми не утворюють-
ся” [Дьяконов, 255].

Отже, як можна побачити, набір дієс-
лівних словоформ, за допомогою яких в
АЛМ позначаються часові та видові від-
ношення, містить елементи, що склали-
ся в межах різних парадигм, які, в свою
чергу, виникли для оформлення різних,
не завжди пов’язаних із темпоральністю,
характеристик висловлювання. Так, на-
приклад, “...новий центральносемітський
імперфектив є результатом ...явища но-
міналізації відмінюваної форми дієслова
за допомогою локативного покажчика.., а
арабський суб’юнктив – паралельної фор-
ми для цільових речень, утвореної за допо-
могою локативно-об’єктного покажчика...”
[Дьяконов, 256].

Ще однією групою словоформ, що ви-
никли, на нашу думку, в умовах перева-
жання аспектуального значення дієслова
над темпоральним, є дієслівні основи, або
породи.

“Породи – це похідні лексико-грама-
тичного утворення, які модифікують пер-
винне значення дієслова по відношенню
до способу дії (або стану) в якісному ро-
зумінні або в розумінні її спрямованості.
Частково вони відповідають способам
дії.., крім основних – активного та пасив-
ного, – які в семітських мовах або взагалі
не виражаються, або – вторинно – пред-
ставлені власне способовими формами,
які можуть бути утворені від будь-якої по-
роди” [Дьяконов, 256].

Можна припустити, що велика кіль-
кість дієслівних порід АМ багато в чому
пов’язана з багатством аспектуальних гра-
дацій, притаманним мовам активного ладу,
які при номіналізації мовного устрою були
інтерпретовані як специфічна особливість
дієслівних словоформ. Так, у дієслівній
морфології мов кечумара, для яких харак-
терною є надзвичайна розгалуженість кате-
горії способу дії на тлі обмеженої кількості
темпоральних протиставлень, зберігається
хіба не повний набір аспектуальних гра-
дацій, характерних для представників ак-
тивного ладу, такі, як: інгресив, інтенсив,
репетатив, термінатив, ітератив (кечуа),
масовість, дуратив, пермансив, пермітатив
(аймара) [Климов Акт, 241].

Крім названих аспектуальних града-
цій в даному контексті доцільно, на нашу
думку, згадати ще пунктуаліс, інхоатив,
фреквентатив, результатив, прогресив (кон-
тинуатив), волюнтатив, дезідератив, пре-
паратив, каузатив, фактитив, які зустріча-
ються в інших мовах з недавнім активним
минулим.

Припустивши, що афразійські мови
мали саме таке минуле, логічно конста-
тувати, що дієслівна система АМ зберігає
значно більше словоформ, породжених
під впливом семантичних детермінант ак-
тивного устрою мови, ніж про це можна
судити на підставі безпосереднього ана-
лізу дієслівних словоформ, пов’язаних із
темпоральністю. Фактично, як ми могли
побачити з огляду основних форм араб-
ського дієслова, про темпоральність у чи-
стому вигляді можна говорити лише по
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 відношенню до форм māđī, індикатива та
юсива muđāri’, де, до того ж, співвіднесен-
ня з конкретним часом визначається часто,
як уже зазначалося, синтаксичними засо-
бами, контекстом і семантикою самого діє-
слівного кореня. Інші форми, як ми могли
побачити, навіть у сучасній АЛМ мають
відношення до значно ширших дієслівних
характеристик, ніж темпоральність, що
дозволяє накладати на них темпоральні ха-
рактеристики за допомогою сполучення ін-
ших, у тому числі і видових форм діє слова
зі специфічними морфологічними покаж-
чиками темпоральності, що і призвело, на
нашу думку, до того багатства дієслівних
словоформ, які ми можемо побачити в
АМ. Тим не менше, функціонуючи в ме-
жах сучасної номінативної, вже абсолют-
но переважно темпорально орієнтованої
діє слівної парадигми, названі слово форми
несуть у собі суттєвий залишок багатої па-
літри аспектуальних градацій.

Так, дуратив і пермансив, а, можливо,
репетатив та ітератив (принаймні, в плані
змісту) стали основою для утворення ім-
перфектива, хоча говорити про морфоло-
гічне розрізнення цих видів у АМ не дово-
диться, тим більше, що, як уже зазначало-
ся, імперфектив дієслова сурядного речен-
ня в “семіто-берберо-кушитському” стані
був безвидовим. Термінатив і пунктуаліс
отримали значення старого перфекта, а ре-
зультатив концептуально можна розгляда-
ти як передумову для виникнення нового
перфектива, або, принаймні, як підставу
для використання у цьому сенсі субстан-
тивної форми результату стану, як це воче-
видь сталося в семітських мовах. Можна
навіть припустити, що сама ідея викорис-
тання двоскладової основи з першою го-
лосною а пов’язана з архаїчним способом
маркування “сильних” форм на прасеміт-
ському етапі, хоча на самій тільки підставі
наявності нового перфектива, утвореного
за допомогою цієї основи в АМ, робити
подібні висновки було б некоректно.

Що стосується інших видів, які мог ли
бути притаманними прасемітському діє-
слову, залишки тих із них, які були маркова-
ні за допомогою афіксації, можна побачити
у формах похідних порід арабського дієс-
лова і віддієслівних імен. Характеризуючи
дієслівні породи, особ ливо з урахуванням
архаїчного стану  дієвідмінювання,  варто

говорити не про форму породи, безпо-
середньо реалізовану в АМ, а про тип
породи, що дозволить чіткіше побачити
семантику дієслів у зв’язку з аспектуаль-
ними градаціями. Так, породи типу Д (ре-
дупліковані) зазвичай передають інтенсив
або ітератив. Наприклад, друга порода має
значення інтенсива, ітератива і дуратива, а
її каузативне значення є похідним від ін-
тенсивного [Гранде, 123]. Породи типу Н
та М створюють зворотнє і взаємне зна-
чення, часто розвиваючись у бік пасиву.
В АЛМ це, зрозуміло, сьома порода.
Породи типу А мають конативне значення,
зокрема, третя порода зберігає конативне
значення як одне з основних, а четверта
являє собою приклад синкретичного по-
єднання значень каузатива, фактитива і
пермітатива. Як уже зазначалося, можна
припустити, що афікси, представлені зву-
ком [а] в архаїчному стані мовного роз-
витку взагалі відповідали за маркування
“сильних” форм, принаймні, перша голо-
сна нового перфекта, згадуване конатив-
не значення третьої породи, ймовірні за-
лишки версійних опозицій [Хамрай, 231],
значення четвертої породи, в тому числі і
пунктуальне [Мамедалиев, 11], дають під-
стави для подібного припущення, але, для
подібних тверджень необхідне залучення
значно ширшого матеріалу й інших семіт-
ських мов, крім того, обґрунтування цього
припущення виходить далеко за межі даної
роботи. Спочатку породи типу Т, імовірно,
передавали зміну напрямку руху, потім по-
ступово отримали інші значення. Зокрема,
восьма порода подібного граматичного
значення в АЛМ не має, основна функція
її маркера майже така, як і в п’ятій та шос-
тій породах, а саме передавання ідеї спря-
мування дії на суб’єкт або об’єкт, а також
внутрішніх, у тому числі й темпоральних,
характеристик такої дії. Як приклад мож-
на назвати інгресивне значення шостої або
інхоативне значення п’ятої породи.

Варто зазначити, що засоби передан-
ня аспектуальних значень в АМ іноді на-
стільки глибоко проникли в морфологічну
систему, що іноді відповідні маркери ста-
ли частиною кореня (пор. ). Крім
того, кореневий склад АМ поповнився
подібними утвореннями від форм, які в
самій мові або були відсутні, або не роз-
винулися. Наприклад, тип Ш передавав
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каузатив, а іноді фактитив і декларатив
[Дьяконов, 64]. Мав він також, імовірно, і
значення прогресива. Даний маркер, крім
хіба що комбінованої десятої породи, не
входить до парадигми дієслівного слово-
твору, принаймні, в АЛМ. Тим не менше,
наявність в АЛМ таких словоформ, як

 – злива при  – тучне пасовисько
говорить про колишню можливість пере-
давання за його допомогою аспектуально-
го відтінка набуття якості та зміни стану.
Зрозуміло, що в реальних дієслівних фор-
мах комбіновані типи, такі, як, наприклад,
десята порода, можуть отримати нове
тлумачення, яке не є простою сумою двох
його складових.

Розглянувши роль та місце темпораль-
ності у співвідношенні з аспектуальними
градаціями в АЛМ, треба зауважити, що
такі тяжіючі до структури активного ладу
характеристики мови, як функціонування
широкого класу дифузних з точки зору
суб’єктної та об’єктної інтенції дієслів,
нерозвиненість морфологічної категорії
часу, можливість утворення форм “паси-
ву у семантично інтранзитивних дієслів

і  деякі інші відображають собою універ-
сальні ступені мовного розвитку Конт.
201, [Коростовцев, 106].

Враховуючи викладене вище, можна
зробити наступні висновки:

Темпоральність арабського дієслова,
особливо в класичний період, розвинена
слабо, її неможливо відокремити від ас-
пектуальності, співвіднесення дії з часом
її виконання користується нижчим пріо-
ритетом у порівнянні з характеристиками
протікання дії, в тому числі, і в часі;

Маркери, які в подальшому були спів-
віднесені з часом протікання дії часу на
архаїчному етапі входили до іншої, значно
більшої за кількістю елементів парадигми
градацій, у яких дієслівний вид домінував
над дієслівним часом;

Словоформи, що виникли для позна-
чення аспектуальних градацій, були підпо-
рядковані іншій домінуючій семантичній
детермінанті, зі зміною якої змінилася і
їхня функція в АМ, але сліди системоутво-
рюючого впливу цієї детермінанти помітні
не тільки в граматичній, але й у лексичній
системі АЛМ.
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АЗЕРБАЙДЖАНЦІ В УКРАЇНІ:
ЧИСЕЛЬНІСТЬ І МОВНА СТРУКТУРА

(За матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.)

ÅÒÍÎËÎÃIß

ДОСЛІДЖЕННЯ етнічного складу на-
селення України має важливе наукове

значення. Насамперед, це стосується змін
у структурах етнічних меншин. Важливою
ознакою етнічних процесів в Україні про-
тягом останніх трьох десятиріч стало ін-
тенсивне зростання чисельності закавказь-
ких народів, головним чином – за рахунок
міграцій. Найбільш активно збільшувалася
чисельність азербайджанців.

Окремого наукового дослідження щодо
змін чисельності цієї етнічної меншини в
Україні поки що немає, за винятком стат-
ті М. Алієвої, в якій частково відображені
лише результати перепису населення 2001
року [1]. Опосередковано динаміка чисель-
ності азербайджанців в Україні досліджува-
лася в доробках В.І. Наулка та А. Момрика
[3–5]. Але в жодній із цих робіт не розгля-
далася мовна структура азербайджанської
етнічної меншини в Україні.

Найбільш повне уявлення про етнічний
склад та мовну структуру населення дають
статистичні матеріали переписів. На осно-
ві аналізу матеріалів переписів 1959, 1989,
2001 рр. було розроблено таблиці, в яких
відображено динаміку чисельності та мов-
ної структури азербайджанської етнічної
меншини в Україні [2, 6, 7].

У 1959 р. чисельність азербайджанців
в Україні була досить незначною – лише
6,7 тис. осіб [Таблиця 1]. У результаті масо-
вої міграції вона збільшилася в 1989 р. до
37,0 тис. осіб [Там само]. За 1959–1989 рр.
приріст становив 30,3 тис. осіб (452,24%)
[Таблиця 2]. За тридцять років чисельність
азербайджанців в Україні зросла майже
вшестеро.

Темп приросту азербайджанців за пер-
ший період суттєво переважав темпи зрос-
тання всього населення (22,89%), українців
(16,36%) та загальної чисельності етнічних
меншин (44,51%). Особливо суттєві від-
мінності в темпах приросту були порівня-
но з досить низькими темпами зростання

сукупної чисельності етнічних меншин
(окрім росіян – 2,20%). У цей період азер-
байджанці переважали за чисельністю всі
без винятку етнічні меншини (крім кримсь-
ких татар, які лише в кінці 80-х рр. отри-
мали можливість повернутися до своєї іс-
торичної батьківщини).

Зважаючи на незначну чисельність азер-
байджанців в Україні в абсолютних по-
казниках, рівень їхньої частки у прирості
всього населення за 1959–1989 рр. був міні-
мальним – 0,32% [Таблиця 3]. Тобто – лише
30,3 тис. осіб з 9583,0 тис. осіб [Таблиця 2].
Досить низьким був рівень частки азербай-
джанців серед сукупної чисельності етніч-
них меншин за перший період – 0,70% [Там
само]. Але у збільшенні чисельності етніч-
них меншин (окрім росіян) частка азербай-
джанців за цей час була досить великою –
30,3 тис. осіб з  57,7 тис. осіб [Таблиця 2].
Тобто вона становила  52,51% [Таблиця 3].
За другий період (1989–2001 рр.) тривало
зростання чисельності азербайджанців в
Україні, але було дещо повільнішим, ніж у
попередні тридцять років. Так, приріст чи-
сельності становив за цей час 8,2 тис. осіб
(22,16%) [Таблиця 2]. У 2001 р. в Україні
нараховувалося 45,2 тис. азербайджанців
[Таблиця 1].

Характерною ознакою демографічних
процесів 1989–2001 рр. стало скорочення
загальної чисельності населення України,
однією з причин якого стало зменшення
сукупної чисельності етнічних меншин,
насамперед – числа росіян. На тлі цих про-
цесів приріст чисельності азербайджансь-
кої етнічної меншини був винятком. До
того ж, за темпами приросту у другий
період азербайджанці переважали навіть
українців (відповідно 22,16% та 0,33%)
[Таблиця 2].

У цілому ж, за 1959–2001 рр. чисель-
ність азербайджанців в Україні  збільшилася
майже всемеро (574,63%) [Там само]. При
цьому приріст у абсолютних показниках
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був досить незначним – 38,5 тис. осіб [Там
само]. Нерівномірно відбувався приріст їх-
ньої чисельності протягом двох періодів.
Якщо взяти за 100% приріст числа азер-
байджанців за 1959–2001 рр., то на 1959–
1989 рр. припадало 78,70%, а на 1989–
 2001 рр. – лише 21,30% [Таблиця 8].

Така нерівномірність, з одного боку, була
спричинена різницею в часі між двома пе-
ріодами – тридцять та дванадцять років, а
з іншого боку – безпосередній вплив мали
і суспільно-політичні процеси. Масове пе-
реселення азербайджанців до України від-
бувалося переважно за радянських часів,
головним чином – до східних та південних
областей, бо й Україна, й Азербайджан пе-
ребували у складі єдиної держави – СРСР.
Здобуття Україною незалежності дещо
призупинило міграційні потоки, у тому
числі і з Закавказзя. Тому за другий період
(окрім механічного приросту) в зростанні
чисельності азербайджанців в Україні важ-
ливу роль відіграв природний приріст.

Азербайджанці, як і інші східні народи,
мають високий коефіцієнт народжувано-
сті, до того ж – серед мігрантів переважали
особи молодого та середнього віку, тому
коефіцієнт смертності серед них був знач но
меншим, ніж серед людей похилого віку.

Важливе значення для розуміння сут-
ності етнодемографічних процесів в Укра-
їні за 1959–2001 рр. має порівняння темпів
приросту чисельності азербайджанців зі
змінами у чисельності інших груп населен-
ня. Так, зокрема темпи зростання чисель-
ності азербайджанців у 37 разів переважали
темпи приросту всього населення України
(15,22%), у 34 рази – українців (16,74%), у
56 разів – етнічних меншин (10,18%) [Таб-
лиця 2]. Окрім того, збільшення чисель-
ності азербайджанців відбувалося на тлі
скорочення сукупної чисельності етнічних
меншин (за винятком росіян).

У цілому ж, протягом сорока двох ро-
ків рівень частки азербайджанців у приро-
сті чисельності всього населення Украї ни
був доволі незначним – 0,60% [Таб лиця 3].
Дещо вищим був рівень їхньої частки у
зростанні загальної чисельності етніч-
них меншин за 1959–2001 рр. – 3,89%
[Там само].

Відмінності в динаміці чисельності
окремих етносів за 1959–2001 рр. спри-
яли змінам і етнічного складу населення
України. Внаслідок постійного зростання

чисельності азербайджанців, збільшува-
лась і їхня частка серед усього населення.
Оскільки чисельність цієї етнічної менши-
ни в абсолютних показниках була досить
незначною, то і рівень їхньої частки серед
усього населення (хоча і збільшився) зали-
шався доволі низьким (у 1959 р. – 0,02%,
у 1989 р. – 0,07%, а в 2001 р. – 0,09%)
[Таблиця 4].

Незначним залишався і рівень частки
азербайджанців серед загальної чисель-
ності етнічних меншин в Україні і стано-
вив у 1959 р. – 0,07%, у 1989 р. – 0,26%, а
в 2001 р. – 0,42% [Там само]. Дещо вищою
була частка азербайджанців серед сукупної
чисельності етнічних меншин (за винятком
росіян). У 1959 р. вона становила 0,26%, у
1989 р. – 1,38%, а в 2001 р. зросла до 1,91%
[Там само]. Про обсяг зростання свідчить
таке порівняння: якщо в 1959 р. азербай-
джанцем був лише кожен 385-й представ-
ник етнічних меншин, то в  2001 р. – вже
кожен 52-й.

Територіальне розселення азербайджан-
ців в Україні було досить нерівномірним
за областями. Найбільше їх оселялося в
східних та південних областях. Зокрема, в
2001 р. в Донецькій області мешкало 8075
азербайджанців (17,87% загальної їхньої
чисельності в Україні), в Харківській –
5684 (12,58%), у Дніпропетровській – 5683
(12,58%), в Автономній Республіці Крим –
3748 (8,30%), у Луганській – 3123 (6,91%),
в Одеській – 2777 (6,15%) [Таблиця 5]. Тоб-
то, в АР Крим та п’яти областях зосеред-
жувалося 2/3 загальної чисельності азер-
байджанців в Україні. У Києві проживало
2567 азербайджанців (5,68%), у Запорізь-
кій області – 2490 (5,51%), у Миколаївсь-
кій – 1482 (3,28%), у Херсонській – 1280
(2,83%), у Полтавській – 1203 (2,66%), у
Київській – 933 (2,06%), у Кіровоградсь-
кій – 793 (1,75%) та у Севастополі – 629
(1,39%) [Там само].

Отже, протягом 1959–2001 рр. відбу-
лося інтенсивне зростання чисельності
азербайджанців в Україні. Внаслідок цьо-
го, збільшилася і їхня частка серед усього
населення, а також серед етнічних меншин
(за винятком росіян).

Дослідження змін у чисельності азер-
байджанців в Україні за 1959–2001 рр. було
б неповним без аналізу мовних процесів
усередині цієї етнічної меншини. За мов-
ним критерієм азербайджанці поділялися
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на три, досить різні за чисельністю, гру-
пи. Найбільшу становили ті, що зберегли
власну національну мову. Азербайджансь-
ку етнічну меншину не минули і процеси
мовної асиміляції. Було б природно, якби
більшість серед асимільованих азербай-
джанців становили україномовні. Доміну-
юче становище російської мови (особливо
в східних та південних областях) сприяло
мовній асиміляції азербайджанців у формі
зросійщення. Тобто, одна етнічна меншина
асимілювала іншу.

Протягом 1959–2001 рр. спостерігалися
суттєві відмінності в динаміці чисельності
азербайджанців, які зберігали власну націо-
нальну мову, порівняно з асимільованими
за мовою. Так, у 1959 р. чисельність неаси-
мільованих за мовою азербайджанців ста-
новила 4,6 тис. осіб, україномовних азер-
байджанців нараховувалося лише 0,2 тис.
осіб, а російськомовних значно більше –
1,8 тис. осіб [Таблиця 6]. У 1959 р. серед
загального числа азербайджанців в Україні
частка тих, хто зберігав власну національну
мову, досягала 68,66%, частка україномов-
них була зовсім незначною – лише 2,99%,
а частка російськомовних була значно ви-
щою – 26,87% [Там само].

Характерною ознакою першого періоду
(1959–1989 рр.) було інтенсивне зростан-
ня загального числа азербайджанців, хоча
приріст в абсолютних та у відносних по-
казниках суттєво відрізнявся серед тих, хто
зберігав власну національну мову, і серед
асимільованих за мовою. За тридцять років
чисельність азербайджанців, які визнавали
рідною мовою азербайджанську, зросла на
22,2 тис. осіб (482,61%), україномовних –
на 0,7 тис. осіб (350,00%), а російськомов-
них – на 7,2 тис. осіб (400,00%) [Таблиця 7].
Тобто, за темпами приросту протягом пер-
шого періоду, азербайджанці, які визнавали
рідною власну національну мову, перева-
жали асимільованих за мовою як російсько-
мовних, так і україномовних. Серед за-
гального збільшення кількості азербай-
джанців в Україні за 1959–1989 рр. частка
тих, хто визнавав рідною азербайджансь-
ку мову, становила 73,27%, україномов-
них – 2,31%, а російськомовних – 23,76%
[Таблиця 9].

Відмінності в темпах зростання чи-
сельності цих трьох груп азербайджанців
за перший період призвели до змін мовної
структури цієї етнічної меншини в 1989 р.

Зокрема, частка азербайджанців, які збері-
гали власну національну мову, становила
72,43% (26,8 тис. осіб), україномовних –
2,43% (0,9 тис. осіб), російськомовних –
24,32% (9,0 тис. осіб) [Таблиця 6]. Тобто,
за 1959–1989 рр. збільшилася частка азер-
байджанців, не асимільованих за мовою, за
рахунок зменшення кількості україномов-
них та російськомовних серед загального
числа азербайджанців.

Динаміка чисельності цих трьох груп
азербайджанців за 1989–2001 рр. суттєво
відрізнялася від попереднього періоду. Зо-
крема, протягом другого періоду, на відмі-
ну від першого, зменшилася чисельність
азербайджанців із власною національною
мовою на 2,8 тис. осіб (10,45%) [Табли-
ця 7]. Загальна чисельність азербайджанців
в Україні за цей час збільшилася виключно
за рахунок асимільованих за мовою. Так,
чисельність україномовних азербайджан-
ців зросла на 2,3 тис. осіб  (255,56%), знач-
но збільшилося також і число російсько-
мовних азербайджанців – на 8,0 тис. осіб
(88,89%) [Там само]. Збільшення чисель-
ності україномовних азербайджанців за
1989–2001 рр. значно переважало приріст
російськомовних азербайджанців у віднос-
них показниках, але поступалося в абсо-
лютних показниках майже втричі.

Частка російськомовних серед загаль-
ного зростання чисельності азербайджан-
ців в Україні протягом другого періоду ста-
новила 97,56%, а україномовних –  28,05%,
завдяки зменшенню числа азербайджан-
ців, які зберігали власну національну мову
[Таблиця 9].

Суттєві відмінності в змінах чисельно-
сті окремих груп азербайджанців протягом
другого періоду призвели також до змін
мовної структури цієї етнічної меншини
в 2001 р. (порівняно з 1989 р). Головною
ознакою цих змін стало зменшення рівня
частки азербайджанців з рідною азербай-
джанською мовою – з 72,43% у 1989 р.
до 53,10% у 2001 р. [Таблиця 6]. За раху-
нок цього скорочення збільшився рівень
частки україномовних азербайджанців
(з 2,43% до 7,08%), а також російськомов-
них (з 24,32% до 37,61%) [Там само].

У цілому ж протягом 1959–2001 рр. чи-
сельність азербайджанців в Україні з рід-
ною азербайджанською мовою збільшилася
вп’ятеро (з 4,6 тис. осіб до 24,0 тис. осіб)
[Таблиця 6]. Приріст становив  19,4 тис.
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осіб (421,74%) [Таблиця 7]. Чисельність
україно мовних азербайджанців зросла з 0,2
тис. осіб до 3,2 тис. осіб, тобто в 16 разів
[Таблиця 6]. Приріст становив 3,0 тис. осіб
(1500,00%) [Таблиця 7]. Удев’ятеро зросла і
чисельність російськомовних азербайджан-
ців – з 1,8 тис. осіб у 1959 р. до 17,0 тис. осіб
у 2001 р. [Таблиця 6]. Приріст становив 15,2
тис. осіб (844,00%) [Таблиця 7]. Тобто, за
темпами збільшення чисельності азербай-
джанців із власною національною мовою
за 1959–2001 рр. у відносних показниках
поступалися асимільованим за мовою, але
переважали їх в абсолютних показниках.

Серед загального зростання чисельно-
сті азербайджанців за 1959–2001 рр. ті, хто
визнавав рідною азербайджанську мову,
становили дещо більше половини –  50,39%
[Таблиця 9]. Досить великою була також
частка російськомовних азербайджанців –
39,48% [Там само]. Значно меншою була
частка україномовних азербайджанців –
лише 7,79% [Там само].

Відрізнявся також і часовий розподіл
приросту кожної з цих трьох груп азербай-
джанців. Зокрема, зростання числа азербай-
джанців із власною національною мовою
відбулося виключно протягом першого пе-
ріоду [Таблиця 8]. Збільшення чисельності
російськомовних азербайджанців розпо-
ділялося за періодами майже рівномірно:
перший період – 47,37%, другий – 52,63%
[Там само]. А приріст україномовних азер-
байджанців відбувся переважно протягом
другого періоду –  76,67%, на перший пе-
ріод припадало лише 23,33% [Там само].

Відмінності в темпах збільшення чи-
сельності трьох груп азербайджанців за
мовою за 1959–2001 рр. призвели до пере-
розподілу часток кожної з них у загальному
числі азербайджанців в Україні. Зокрема,
протягом цього часу частка азербайджан-
ців із власною національною мовою змен-
шилася з 68,66% до 53,10% [Таблиця 6].
Зросла частка асимільованих за мовою
азербайджанців. Частка україномовних
збільшилася з 2,99% у 1959 р. до 7,08% у
2001 р. [Там само]. А частка російськомов-
них азербайджанців збільшилася з 26,87%
до 37,61% [Там само].

Розміщення на території України пред-
ставництв кожної з трьох груп азербай-
джанців суттєво відрізнялося. Ці відміннос-
ті були спричинені насамперед різним рів-
нем мовної асиміляції в окремих  областях.

Зокрема, в 2001 р. найбільша кількість
азербайджанців, які зберігали власну на-
ціональну мову, проживала в централь-
них областях України – у Кіровоградсь-
кій – 66,46% та Полтавській – 66,08%
[Таблиця 10].

Найменше таких азербайджанців було
у таких областях: Донецькій – 42,20%,
Луганській – 47,87%, а також у Херсон-
ській – 48,59% [Там само]. Тобто, у цих
трьох областях України (двох східних та в
одній південній) не асимільовані за мовою
становили меншість серед загального чис-
ла етнічних азербайджанців. У всіх інших
областях частка азербайджанців з рідною
азербайджанською мовою трималася на
рівні 51–57% [Там само].

Кількість україномовних азербайджан-
ців також мала значні територіальні від-
мінності. Зокрема, найменшою серед за-
гального числа етнічних азербайджанців
була їхня частка у південних та східних об-
ластях, а у центральних і західних – значно
більшою. Так, у Криму та у Донбасі азер-
байджанці фактично не асимілювалися за
українською мовою. Україномовні скла-
дали в 2001 р. в Севастополі лише 0,32%
загальної чисельності етнічних азербай-
джанців, у АР Крим – 0,67%, у Донецькій
області – 1,84%, у Луганській – 2,37%
[Там само]. Невеликою була ця частка і в
інших південних та східних областях: в
Одеській – 3,29%, у Харківській – 4,84%,
у Запорізькій – 5,18%, у Дніпропетров-
ській – 6,60%, у Миколаївській – 8,09%, у
Херсонській – 8,90% [Там само].

На тлі східних та південних областей,
частка україномовних серед етнічних азер-
байджанців була суттєво більшою у Києві –
10,83%, у Полтавській області –  12,97%, у
Кіровоградській – 13,74%, у Київській –
18,76% [Там само]. В інших областях
України разом узятих (західних і право-
бережних) загальна чисельність етнічних
азербайджанців була досить незначною, а
рівень мовної асиміляції цієї етнічної мен-
шини у формі українізації був найвищим –
24,08% [Там само]. Тобто, в цих областях
азербайджанська етнічна меншина зазна-
вала природної мовної асиміляції в середо-
вищі української більшості. До того ж,
рівень мовної українізації  азербайджанців
у цих областях був навіть вищим, ніж рі-
вень зросійщення цієї етнічної меншини
[Там само].
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Рівень мовної асиміляції азербайджан-
ців у формі зросійщення також суттєво від-
різнявся за областями. Зокрема, найвищим
він був у східних та в південних областях.
У Донецькій області в 2001 р. російсько-
мовні становили абсолютну більшість се-
ред загальної чисельності етнічних азер-
байджанців – 53,71%, а в Луганській – від-
носну більшість (48,99%) [Там само].
Тобто, в Донбасі зросійщені переважали
за чисельністю азербайджанців з власною
національною мовою.

Досить високим був рівень частки
російсько мовних серед етнічних азербай-
джанців у Севастополі – 46,58%, в Одеській
області – 40,87%, у Запорізькій – 40,60%, в
АР Крим – 37,89%, у Харківській – 37,35%,
у Дніпропетровській – 33,94%, у Миколаїв-
ській – 33,33%, а також у Києві – 32,14%
[Там само].

Дещо меншою була частка зросійщених
азербайджанців у Кіровоградській облас-
ті – 18,66%, у Полтавській – 19,62%, у Ки-
ївській – 24,11% та в Херсонській – 28,36%
[Там само].

Аналіз мовної структури азербайджанців
у територіальному вимірі свідчить, що аси-
міляційні процеси в середовищі цієї етніч-
ної меншини мали асиметричний характер.
У переважній більшості областей України
азербайджанці зазнавали мовної асиміляції
не з боку української більшості, а з боку од-
нієї з етнічних меншини – росіян, особливо
в східних та південних  областях.

Різний ступінь мовної асиміляції азер-
байджанців у окремих областях призвів
до відмінностей у територіальному роз-
міщенні цих трьох груп азербайджанців.
Найбільші відмінності спостерігалися між
україномовними та російськомовними
азербайджанцями.

Зокрема, частка азербайджанців із влас-
ною національною мовою перевищувала
частки україномовних та російськомовних
в АР Крим, Дніпропетровській та Харків-
ській областях [Таблиця 11]. Частка україно-
мовних азербайджанців була вищою за
частку азербайджанців з азербайджансь-
кою та російською мовами в Київській,
Кіровоградській, Миколаївській, Полтав-
ській, Херсонській областях, а також у Ки-
єві та західних і правобережних областях
[Там само].

Частка російськомовних азербайджан-
ців перевищувала частки азербайджанців
із власною національною мовою у Доне-
цькій, Запорізькій, Луганській, Одесь-
кій областях, а також у Севастополі [Там
само]. Окрім того, частка російськомов-
них азербайджанців була значно більшою
в переважній більшості східних та півден-
них областей, зокрема, в АР Крим, Донець-
кій, Запорізькій, Луганській, Одеській,
Харківській областях, а також у Севас-
тополі [Там само]. 2/3 російськомовних
азербайджанців проживало в цих облас-
тях [Там само]. Найбільше їх було в До-
нецькій області – 25,56% [Там само]. Для
порівняння: 60% загальної чисельності
україномовних азербайджанців прожи-
вало в центральних та західних областях
[Там само].

Таким чином, проведений аналіз ста-
тистичних матеріалів переписів населен-
ня 1959, 1989, 2001 рр. дозволив виявити
основні тенденції в змінах чисельності,
мовної структури азербайджанської етніч-
ної меншини та її територіального розмі-
щення в Україні. Головною ознакою цих
змін стало інтенсивне зростання чисель-
ності азербайджанців – і не лише завдяки
природному приросту, а, насамперед, вна-
слідок міграцій. У результаті цього при-
росту збільшилася частка азербайджанців
серед загального числа населення Украї-
ни, а також серед етнічних меншин (окрім
росіян). Абсолютна більшість азербай-
джанців проживала в східних та південних
 областях.

Попри те, що переважна більшість азер-
байджанців зберігали власну національну
мову, цю етнічну меншину не оминули
процеси мовної асиміляції. Природною
була б мовна асиміляція азербайджанців у
середовищі української більшості, але ана-
ліз статистичних матеріалів переписів за-
свідчує, що більшість азербайджанців, аси-
мільованих за мовою, є  російськомовними.
До того ж, спостерігалися суттєві відмін-
ності в змінах чисельності азербайджанців
із власною національною мовою, україно-
мовних та російськомовних.

Отже, протягом 1959–2001 рр. відбу-
лися значні зміни в чисельності та мов-
ній структурі азербайджанської етнічної
 меншини в Україні.
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Таблиця 1. Чисельність усього населення, українців, етнічних меншин (окрім росіян) та азер-
байджанців в Україні (тис. осіб)

ТАБЛИЦІ

Таблиця 2. Зміна чисельності всього населення, українців, етнічних меншин (окрім росіян) та
азербайджанців в Україні (тис. осіб, у %)

Таблиця 3. Частка азербайджанців у прирості та скороченні всього населення, етнічних мен-
шин та етнічних меншин (окрім росіян) (у %)

Таблиця 4. Частка азербайджанців серед усього населення, етнічних меншин та етнічних мен-
шин (окрім росіян) (у %)

Таблиця 5. Територіальне розміщення в Україні азербайджанців у 2001 р. (осіб, у %)

* Збільшення чисельності азербайджанців на тлі скорочення чисельності всього населення,
етнічних меншин та етнічних меншин (окрім росіян).
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Таблиця 6. Розподіл чисельності азербайджанців за рідною мовою: азербайджанською, українсь-
кою, російською (тис. осіб)

Таблиця 7. Зміни в чисельності азербайджанців за рідною мовою: азербайджанською, україн-
ською, російською (тис. осіб, у %)

Таблиця 8. Часовий розподіл приросту чисельності етнічних азербайджанців за рідною мовою:
азербайджанською, українською, російською (у %)

Таблиця 9. Розподіл збільшення чисельності етнічних азербайджанців за рідною мовою: азер-
байджанською, українською, російською (у %)

Таблиця 10. Чисельність азербайджанців за рідною мовою (азербайджанською(1), українською
(2), російською (3)) у різних областях у 2001 р. (осіб, у %)

* Скорочення чисельності азербайджанців з азербайджанською мовою на тлі зростання
чисельності етнічних азербайджанців.
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Таблиця 11. Територіальне розміщення у 2001 р. азербайджанців за рідною мовою: азербай-
джанською(1), українською (2), російською (3) (у %)
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ІСТОРІЯ репресій за часів існування
радянської влади досліджується посту-

пово. Відкриваються нові матеріали, по-
вертаються старі імена і відроджуються
нові прізвища. Все разом дозволяє зовсім
по-іншому розглядати сторінки минуло-
го. Дана проблематика привертала увагу
істориків української соціальної історії.
Згадані нижче дослідження жодним чи-
ном не претендують на повноту огляду,
а швидше привертають увагу до складно-
сті теми, за якою стоїть проблема віднов-
лення історичної пам’яті, вкрай неохідної
для становлення і розвитку етнічної само-
ідентифікації. Друкувались українські1 та
закордонні2 видання, що присвячені долі
української інтеліґенції в роки репресій.
Досліджувалися втрати в окремих галузях
науки3. Створений також і Біобібліогра-
фічний словник діячів кримськотатарсь-
кої культури (1921–1944), що розкриває
знищення представників конкретного
 етносу4.

Щодо історії репресованого українсь-
кого сходознавства, то ця тема ще чекає
свого дослідника, хоча згадки про його
нищення завжди присутні в будь-якому
дослідженні, що має відношення до ста-
новлення того або іншого сходознавчо-
го напряму, чи то історія Всеукраїнської
асоціації сходо знавства5, чи сходознавчих
центрів6, чи окремих напрямів сходознав-
ства7, чи то відкриття нових імен8. Прак-
тично, історія українського сходознавства
повністю відповідає історії Гебраїстичної
комісії ВУАН, що “ліквідується 1929 року
(існувала з 1919 р.); того ж року кафедру
єврейсь кої культури перетворюють на ін-
ститут, який у 1936 році закрили, більшість
співробітників репресували, а на його міс-
ці постав Кабінет єврейської мови та фоль-
клору, знищений 1948 року. В ув’язненні
помер його директор, член-кореспондент
АН УРСР з 1939 року І.Г. Співак”9.

У 1967 році з нагоди п’ятдесятиріччя
радянської влади номер журналу “Наука і
життя”, опублікований у листопаді, містив
кольорову вкладку з відтвореною діагра-
мою розвитку різних галузей наук у краї-
ні Рад. Свідомо чи несвідомо, але ця діа-
грама відбила і реальний стан радянської
науки, і загублені можливості її розвитку.
Стан, відтворений на діаграмі, певним чи-
ном відповідає назві “Зияющие вершины”,
як і відомий твір О. Зінов’єва. І хоча в на-
веденій діаграмі відсутня галузева наука
“сходознавство”, проте процеси, властиві
іншим наукам та тодішньому суспільству,
не оминули й сходознавство, і свідченням
тому є історія згаданої вище Гебраїстичної
комісії ВУАН. Саме ці “зияющие верши-
ны” розкриває Біобібліографічний слов-
ник, що рецензується. Упорядники слов-
ника присвятили книгу світлій пам’яті Фе-
лікса Федоровича Перченка (1931–1993),
автора ідеї видання10, і Ганні Михайлівні
Гришиній, за підтримки якої та за учас-
тю упорядників удалося сформувати його
перший проект (С. 6).

Один з упорядників видання, Ярослав
Володимирович Васильков, знаний у світі
індолог, а точніше санскритолог, знавець і
перекладач “Махабхарати”, присвятив по-
верненню втрачених імен сходознавців усе
своє свідоме життя. Підступи до цієї теми
розпочалися з пошуків, разом із друзями, ле-
нінградських (петербурзьких, петроградсь-
ких) адрес та могил сходознавців. І в часі
прагнення відновити втрачені імена постало
для Я. Василькова справою життя і честі.

Рецензоване видання про репресова-
них сходознавців (1917–1991), станом на
2003 рік, було першим у практиці російсь-
кої академічної науки (та, мабуть, і не
тільки), біобібліографічним словником,
що присвячений долі галузевої наукової
дисципліни в умовах тоталітарної влади.
Словник складається з передмови (“От

О.Д. Огнєва

ПОВЕРНУТІ З НЕБУТТЯ

ÐÅÖÅÍÇI¯

Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического
террора в советский период (1917–1991). Подготовили Я.В. Васильков и М.Ю. Сороки-
на. – Санкт-Петербург. “Санкт-Петербургское востоковедение”. 2003. – 496 c.
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 составителей”, С. 5–9); словника, складе-
ного за абеткою, що містить відомості про
750 учених і понад 200 фотографій (С. 10–
466); додатку з розміщеними згаданими у
словнику статтями Кримінального Кодексу
(С. 468–470); списків основних скорочень
слів (С. 471–473); основних абревіатур
(С. 474–481); головних складових скоро-
чень (С. 482–484); скорочень літератури
в бібліографічних описах (що водночас є
списком використаної літератури, С. 485–
494), що складається з понад 521 назви ви-
дань, у тому числі й періодичних.

У наведених у словникові двадцяти
статей Кримінального Кодексу домінує
розстрільна 58.1 (аб) –13 стаття. Пред-
ставлені також 17 та 19 статті, що в ре-
дакції 1926 р. формують основні поняття
про співучасть – спільну участь кількох
осіб у здійсненні одного й того ж навмис-
ного злочину. Як визначили упорядни-
ки словника, застосування цих статей у
1930-ті роки дозволило збільшити кіль-
кість невинно засуджених (С. 468). Близь-
ко 40% голов них складових скорочень (86)
є скороченими назвами таборів, і єдине, що
втішає, – жодного з них на території Украї-
ни. Кожна словникова глоса складається
за планом, що містить чотирнадцять пунк-
тів, якщо упорядникам вдавалося віднайти
пов ністю всі відомості про конкретну лю-
дину, включаючи імена тих, хто доносив,
тих, хто віддавав наказ про розстріл, тих,
хто його виконував. Окрім того, глосу за-
вершують перелік творів згаданої особи,
літератури про неї, перелік використаних
архівних матеріалів.

На думку упорядників, з точки зору іс-
торії репресій по відношенню до інтелі-
ґенції у СРСР, найочевиднішим є те, що “з
сотен згаданих у Словникові репресованих
сходознавців чи навряд набереться деся-
ток-другий осіб, які здійснили які-небудь
реальні дії, спрямовані проти держави чи
правлячої партії (якщо, ясна річ, судити за
загальнолюдськими мірками). Абсолютна
більшість “справ” була сфальсифікована”
(С. 8). Те, що сталося, упорядники визнача-
ють як небувалу катастрофу, що трапилася
з Росією (точніше з державою Радянський
Союз – О. Огнєва) у ХХ ст., і характеризу-
ють її як “автогеноцид” (С. 5). Упорядни-
ки словника визнають, що “виконана ними
робота далека від повного завершення,

бо “білими плямами” залишається багато
епізодів соціальної історії сходознавства в
національних республіках, і сподіваються,
що “колеги (тепер уже з незалежних дер-
жав – О. Огнєва) незабаром заповнять цей
та інші недоліки даного видання” (С. 8).

При створенні словника його автори
виходили з “традиції” розуміння терміну
“сходознавство”, закладеної ще росій-
ським дореволюційним сходознавством і
визначеної першим директором інституту
сходознавства академіком С.Ф. Ольден-
бургом (С. 6), яка дозволила використання
такого розширеного в порівнянні з тепе-
рішнім часом тлумачення предмета дис-
ципліни. Були включені всі ті, хто мали
сходознавчу освіту, знання східних мов,
сходознавчі нау кові роботи та здійсню-
вали організаційну роботу в галузі сходо-
знавства (С. 6).

Упорядники враховували, по мірі мож-
ливості, й українські видання. Доля кож-
ної зі згаданих у словникові осіб викликає
сум і печаль, визначає рівень утрачених
можливостей для розвитку сходознавства
та суміжних дисциплін в Україні. При-
близно понад шістдесят імен мають відно-
шення до України (народились, отримали
освіту, працювали), а ще до Зеленого Кли-
ну, а відтак і до сходознавчих досліджень
на Далекому Сході, у Харбіні (Китай).
Окрім імен все світньовідомих осіб, та-
ких, як Агатангел Кримський (1871–1942)
(С. 225–227), Борис Смирнов (1891–1967),
талановитий нейрохірург та перекладач
філософських текстів “Махабхарати” (на-
родився у селі Козленичі Сосницького по-
віту Чернігівської губернії) (С. 354–355),
Лев Штернберг (Хаім Лейба) Яколевич
(1861–1927), видатний етнограф (на-
родився в місті Житомир) (С. 428–429),
чи імен, відомих вузькому колу фахівців
(О.З. Зусманович – африканіст, один з
основоположників радянської африканіс-
тики, С. 176–177; П.М. Лозієв – іраніст,
лінгвіст, тюрколог, С. 240; М.О. Макарен-
ко – археолог, у тому числі і дослідник
пам’яток, культурно пов’язаних зі Сходом,
С. 248; С.К. Пастухов – дип ломат, юрист,
іраніст, С. 297). Словник представляє іме-
на і зовсім невідомих особистостей, або
наводяться відомості, які зовсім по-іншо-
му характеризують згадану людину. Ось
кілька  прикладів.



Східний світ №4 2005172

Рецензії

Акчокракли Осман Нури Асан-оглу
(Осман Асанович Нури-Асанович) (1879–
1938) – історик Криму, етнограф, палео-
граф, мистецтвознавець, географ, літера-
тор, який народився у селянській родині
в Бахчисараї (тобто з походженням усе
було гаразд). Він викладав каліграфію на
Східному факультеті Петербурзького уні-
верситету, в тому числі й самому Ігнатію
Юліновичу Крачковському, який виховав
не одне покоління російських і радянсь-
ких арабістів. Акчоркракли прикрашав
орнаментом та цитатами з Корану мечеті
Петербурга та Бахчисрая. Він навчався
в Туреччині (1895 р.) та Каїрі (1908 р.).
1921 року заснував музей видатного
кримськотатарського просвітителя Ісмаї-
ла Гаспринського (1921 р.), а його самого
вважали видатним знавцем кримської епі-
графіки (турецькою та арабською мова-
ми). 1926 року, перебуваючи у відряджен-
ні так само, як і Агатангел Кримський,
брав участь у І-му тюркологічному з’їзді
у Баку. Жив у Сімферополі. На початку
30-х рр. розпочалася травля за “націона-
лізм”, а влітку  1934 року його звільняють
з КІІІ. Фахівець переїжджає до Баку, але
1937 р. Акчокракли Осман Нури Асан-о г-
лу там заарештовують і відправляють до
Сімферополя, де звинувачують у пантюр-
кізмі, КРД (контреволюційній діяльності)
та шпигунстві. На суді він оскаржує свою
вину, проте 17 квітня 1938 року виїзною
сесією ВК ВС СРСР засуджений до ВМН
(вищої міри наказання, стаття не вказана),
в той же день розстріляний. Відомості про
реабілітацію відсутні (С. 20–21).

о. Олександр (Глаголев Олександр Олек-
сандрович) (?–1937) – протоірей; гебраїст,
фахівець із Старого Заповіту та єврейської
історії, викладач і професор Київської ду-
ховної академії (в 20–ті рр. – Богословська
академія). Разом із кількома викладачами
просив Раду духовної академії про вве-
дення обов’язкового викладання давньо-
єврейської мови вже з 1-го курсу, що було
і виконано. Влітку 1911 року – керівник
прочанської екскурсії студентів до Святої
землі. Один із церковних експертів на суді
по справі Бейліса, який довів абсурдність
звинувачення євреїв у ритуальних убив-
ствах. З 1923 року О.О. Глаголев – член
Гебраїстичної комісії ВУАН, розстріляний
у підвалах Київського НКВС (С. 118–119).

Даниленко Федір Федотович (1875 –
після 1946) – китаєзнавець, белетрист,
суспільний діяч. Народився у селі Дубо-
вий Гай Прилуцького повіту Примор’я.
Закінчив ВСІ (Владивостоцький східний
інститут) (1911). У Харбіні жив з 1918 р.
Даниленко постав одним із засновників та
викладачів Інституту орієнтальних та ко-
мерційних наук у Харбіні (1925). Він був
секретарем та бібліотекарем Товариства
російських орієнталістів, друкувався у ви-
даннях цього товариства. Тема дисерта-
ції – “Походження китайської культури”
(1940), окрім того разом із А. Дібровим,
В. Одінцем є автором “Українсько-япон-
ського словника” (Харбін, 1944). Йому на-
лежать переклади з китайської мови опові-
дань Пу Сун-ліна, нариси, художні твори.
Ф. Даниленко брав активну участь у діяль-
ності української національної колонії.
В роки Другої світової війни був співро-
бітником 2-го відділу японської військо-
вої місії. Заарештований 3 жовтня 1945 р.
Засуджений 4 грудня 1946 р. до 10 років
виправних трудових таборів, а подальша
доля невідома. Реабілітований 1993 року.
(С. 141–142) Ільяшенко Федір Євгенович
(1888–1942?) – китаєзнавець, інший ви-
пускник ВСІ, за плечима якого – кадетсь-
кий корпус та Сумське військове училище,
учасник Першої світової війни і громадян-
ської (воював на боці більшовиків). Був
дипломатом, розвідником, журналістом.
Заарештований 1937 року, помер у в’язни-
ці, реабілітований у 1957 році (С. 180).

Шорр Мозес (1874–1941) – семітолог та
суспільний діяч. Народився в місті Прже-
мисль, викладав у Віденському та Львів-
ському університетах арабську, давньо-
єврейську, асиро-вавилонську мови. Був
головним раввином Варшави (1923), обра-
ний членом Польської АН у Кракові (1928),
засновник та перший ректор Інституту єв-
рейських знань (1930). 1939 року втік від
фашистів до Львова, де був заарештований
НКВС як польський сенатор, засуджений
на 8 років ув’язнення, помер 1941 року в
Узбекистані (С. 424–425).

Червоний терор у всі часи свого прояву
був однаковим як до професійних сходо-
знавців, так і до тих, хто займався сходо-
знавством унаслідок збігу обставин, попри
їхнє походження (пролетарське, селян-
ське, шляхетне чи то єврейське, російсь ке,
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татарське, українське тощо), попри отри-
ману освіту чи рід занять, і призвів до
 знищення сходознавчої традиції в  Україні,
яка  поступово почала відроджуватися
лише тільки зі створенням Інституту схо-
дознавства ім. А. Кримського НАНУ.

Надрукований словник постає ще од-
ним дуже важливим кроком на шляху до-
слідження не тільки історії репресій, але
й історії сходознавства на теренах Украї-
ни. Можна тільки пожалкувати, що до

словника не включені імена Бориса Кур-
ца,  засновника наукового китаєзнавства
в Украї ні, та Павла Рітера, першого пере-
кладача Рігведи з мови оригіналу на укра-
їнську та основоположника української
індологічної школи. Але виданий словник
постає надійною основою для подальших
глибоких, статистично обґрунтованих ви-
сновків для тих, хто буде мати на меті до-
слідження як з історії сходознавства Украї-
ни, так і соціальної історії загалом.
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ЖІНКА. РОДИНА. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ”

ÕÐÎÍIÊÈ

Ï IÄ час наукового стажування в Індії
у липні 2005 року автору цієї хроніки

довелося бути учасником цікавої події –
міжнародної конференції “Жінка. Родина.
Глобалізація”, яка відбувалася протягом
двох днів – 27 та 28 липня. Організатора-
ми конференції стали Іранський культур-
ний центр у Делі, Індійський міжнародний
центр, Культурний центр імені Індіри Ган-
ді та цілий ряд жіночих організацій. Дата
проведення була обрана невипадково – на
честь дня народження доньки пророка
Мухаммеда – хазрат Фатіми Зохри, який в
Ірані традиційно святкується як День жін-
ки. Координатором конференції була про-
фесор Мансура Хайдер – декан історично-
го факультету відомого Університету міста
Алігарх, добре знана в Індії не лише як іс-
торик, фахівець у галузі ісламського періо-
ду індійської цивілізації, але і як активна
учасниця жіночого руху.

Під час урочистої промови на честь
відкриття конференції мадам Гулшаран
Каур – дружина прем’єр-міністра Індії
М.М. Сінгха – підкреслила, що протягом
роботи цього заходу йтиметься передусім
про долю жінки у країнах, що стрімко роз-
виваються (передусім мались на увазі Іран
та Індія), про нові виклики часу, пов’язані
з процесами глобалізації, розвитком фемі-
ністичного руху та зміни становища жінок
у традиційних суспільствах. Центральною
думкою промови стала така, що жінки за-
звичай працюють більше, ніж чоловіки,
проте отримують набагато менше. Ось
чому жіночі проблеми останнім часом зай-
мають вагоме місце серед соціологічних
досліджень, зокрема в Індії, що й підтвер-
дили наступні виступи учасників конфе-
ренції, серед яких були науковці та викла-
дачі вузів, представники різних релігійних
організацій (передусім – ісламських), ві-
домі політичні діячі та журналісти.

Такий різноманітний склад зумо-
вив і різну тональність доповідей, серед
яких були й цікаві результати наукових

 досліджень (наприклад – доповідь докто-
ра Гупти про стан незалежності жінок в
індійських племенах, який, на його дум-
ку, набагато вищий у порівнянні з жінка-
ми більш цивілізованих соціальних груп),
і суто теоретичні міркування щодо ролі
жінки згідно канонів ісламського права та,
з іншого боку, наслідків глобалізації для
традиційних суспільств Сходу. Зокрема,
відомий теоретик ісламу доктор К. Садик
у своїй досить довгій промові підкреслив,
що глобалізація передбачає обмін цінно-
стями, і, якщо Захід пропонує передусім
досягнення у сфері науки та технологій,
Схід має поділитися власними духовними
цінностями, серед яких – особливе місце
жінки у системі родинних відносин, її ви-
ключно висока роль у вихованні справжніх
патріотів, шанобливе ставлення до матерів
та дружин тощо.

В інших доповідях часто лунала думка
про те, що на Заході знання про справжні
можливості жінок у східних суспільствах є
доволі поверхневим. “Якщо жінки Півден-
ної Азії знаходяться у дуже пригніченому
стані, як вважає дехто на Заході, то чому
саме на нашому субконтиненті ми маємо
стільки видатних політичних лідерів – жі-
нок, які у різні часи очолювали країни?” –
питання, оголошене членом парламенту
Республіки Індія Нірмалою Дешпанде,
викликало жваві оплески зали. Справді,
імена представниць політичного Олімпу
регіону – Індіри Ганді, Беназір Бгутто, Ха-
лєди Зія Рахман, Хасіни Вазєд, Чандріки
Кумаратунге, відомі всьому світові. Ціка-
вим є також той факт, що серед робітників
сектору високих технологій, у якому Індія
сьогодні є визнаним лідером, 75 % станов-
лять жінки.

У той же час у виступах делегати підні-
мали досить гострі і навіть болючі питан-
ня, пов’язані з реаліями сучасного життя
в Індії, такі, як проблема неписьменнос-
ті серед жінок (у деяких штатах країни
лише 18% жінок уміють читати і писати),
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 розходження між положеннями Конститу-
ції щодо рівності прав чоловіків і жінок та
справжнім станом речей, висока ступінь
патріархальності суспільства. Йшлося та-
кож про те, що поруч з цими вже доволі
традиційними проблемами індійське су-
спільство сьогодні стикається з абсолютно
новими – великою кількістю матерів-оди-
ночок, незареєстрованими шлюбами, по-
стійно зростаючим числом ВІЛ-інфікова-
них тощо.

Автор була приємно вражена інтере-
сом до власної промови стосовно проблем
жіночого руху у незалежній Україні, про
що свідчила велика кількість запитань.
Несподіванкою для організаторів конфе-
ренції виявилося те, що проблеми жінок
України – країни, розташованої в серці
Європи, абсолютно подібні до більшос-
ті проблем індійських жінок. Фактично,
один з основ них наслідків роботи кон-
ференції – висновок щодо існування гло-
бального рівня проблем жінок усього

 світу та необхідність обміну досвідом і за-
провадження спільних заходів у боротьбі
з жіночою дискримінацією. Головним за-
вданням жіночого руху учасники дискусії
проголосили “культуризацію глобаліза-
ції”, оскільки саме жінки спроможні до-
сягти у цьому напрямі набагато більших
результатів, ніж чоловіки.

 Загалом на конференції панував зви-
чайний для Індії дух плюралізму та де-
мократії, промови оголошувалися мовами
гінді, урду, фарсі та англійською, кожна
доповідь обов’язково супроводжувалася
питаннями та репліками зали. У заключ-
ному слові директора Національного му-
зею доктора К.К. Чакраварті було підкрес-
лено, що такі обговорення є надзвичайно
продуктивними, оскільки дух дискусій й
притаманний індійській традиції з дав-
ніх-давен, і справді корисні рішення на-
роджуються лише після широкого  обміну
думками.

О.А. БОРДІЛОВСЬКА

12 березня 2005 року в Києві відбувся
Круглий стіл з історії українсько-азербай-
джанських відносин та конференція, яка
була присвячена створенню Асамблеї укра-
їнської й азербайджанської  інтеліґенції.

Метою створення цього об’єднання є:
задоволення національних культурних,
духовних, соціальних і політичних потреб,
захист прав і свобод громадян, патріотич-
не виховання молоді, утвердження азер-
байджанської та української національної
ідеї, високих духовних цінностей, честі та
гідності кожного громадянина, вивчення
та дослідження української та азербай-
джанської мов, історії, географії, еконо-
міки та культури, захист національної гід-
ності та історичної пам’яті. У конференції
взяли участь науковці, митці, дипломати,
громадські та політичні діячі, студенти,
аспіранти, докторанти та інші.

У ході конференції виступили:
Ферхад Туранли – кандидат історичних

наук, доцент кафедри тюркології Інсти-
туту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, за-
відувач відділу тюркології періодичного
збірника наукових праць “Мова та істо-
рія”, який зазначив, що історія встановлен-
ня контактів між Україною, в тому числі
 Азербайджаном, налічує багато років;

Геннадій Удовенко – народний депутат
України, голова Комітету з питань прав
людини, національних меншин і між-
національних відносин Верховної Ради
України, поінформував, що громадяни
азербайджанської національності за пе-
реписом населення України 2001 р. ста-
новлять 45,2 тис. чол. Для порівняння – у
1989 р. їх було 37,6 тисяч, тобто спосте-
рігається  позитивна динаміка зростання

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОФЕРЕНЦІЯ
АСАМБЛЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ

Й АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ІНТЕЛІҐЕНЦІЇ
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 чисельності. Навіть цей арифметичний по-
казник певною мірою свідчить про сприят-
ливі чинники розвитку азербайджанської
спільноти в Україні. Важливе значення
для цього має і той факт, що діє Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Азербайджанською Респуб-
лікою (ратифікований 07. 12. 2000 р.).

У дискусії взяли участь:
Григорій Халимоненко – доктор філоло-

гічних наук, професор Київського націо-
нального університету імені Тараса Шев-
ченка; Юрій Кочубей – головний редактор
журналу “Східний Світ”; Агмед Самедов –
доктор технічних наук, професор Націо-
нального технічного університету України
(КПІ), дійсний член Академії будівництва

України, дійсний член Академії техноло-
гічних наук; Володимир Сергійчук – док-
тор історичних наук, професор, директор
Центру українознавства Київського націо-
нального університету імені Тараса Шев-
ченка; Елдар Велієв – доктор фізико-мате-
матичних наук, професор, провідний нау-
ковий співробітник Інституту радіофізики
й електроніки НАН України; Олександр
Богорош – доктор технічних наук, профе-
сор, відповідальний секретар української
частини підкомісій з науково-технічного
співробітництва країн ГУУАМ та ОЧЕС
Міністерства освіти та науки України;

Конференція схвалила попередній текст
статуту Асамблеї та обрала її керівників.

Ю.М. КОЧУБЕЙ



Східний світ №4 2005 177

Розділ І
ОПИС ДАВНЬОГО ЄГИПТУ

ВВИСОКІЙ країні (в горах) в еквато-
ріальній Африці є багато потоків та

джерел, вони, збігаючи з гір, течуть на
північ, збігаються в одно озеро, а з того
вже озера витікає р. Ніл. Перейшовши че-
рез екватор, Ніл приймає до себе чимало
річок, що течуть з гір Абісінських, остат-
ній приток Астаборос (Голубий Ніл). Ніл
розширюється в одному місці в озеро, що
давні люде звали Мерое, потім протікає
через пустинну сторону, що звалась ко-
лись Етіопія, потім тече по вузькій доли-
ні, межи червоними гранітними скелями,
що тягнуться двома високими, зубчастими
кряжами по обидва боки ріки. Далі доли-
на розширюється, гори низшають, ріка ді-
литься на рукави і тече до Середземного
моря долиною, що зветься Дельта через те,
що в тій долині рукава Ніла, спускаючись
до моря, розходяться і сама долина має три
кутки і ніби похожа на грецьку букву дель-
ту. Країна межи остатнім водопадом Нілу і
його Дельтою зветься Єгипет. Давні Єгип-
тяне звали свою країну Кемі, що значить
чорна, певне за для чорного мулу нільсь-
кого, що покривав часто долину. З одного
боку єгіпетську долину ограничують гори
Арабськи з другого Лібійські.

Єгипет, каже Геродот, не подібний зо-
всім до сусідніх країн Арабії, Лібії та Сірії.
В Єгипті земля чорна від мулу, що Ніл на-
носить з Єтіопії, в Лібії земля червона та
пісковата, в Арабії та Сірії вона глиняста й
кам’яниста. Геродот зве Єгипет дарунком
Нілу, Єгипет є справді оазіс посеред пус-
тині і певне піски засипали б його давно,
колиб не щорічна повідь (розлив) Нілу, що
покриває Єгипет мулом, та змиває сипучі
піски нанесені вітром. Ще ж і високі гори
з обох боків захищають країну від піско-
вих вихрів. Повідь нільська походить від
того, що в південній та середній Африці
що року випадають великі тропічні дощі,
вони сповняють водою потоки, від котрих

починається Ніл, тоді повстає велика по-
відь і ріка виступає з берегів. В самому
Єгипті дощ дуже рідко буває, та й то тіль-
ко в Дельті. Повідь зачинається в середині
літа, найвищого ступня досягає в осени
(12-го Сентября), потім починає зменша-
тись, люде починають засівати, а весною в
Єгипті жнива. Нема країни, де б так лехко
було вправляти ріллю. “Єгиптянам, каже
Геродот, не треба орати, ралити, борони-
ти, сапати та копати землі, як то робиться
по инших краях, річка сама поливає і від-
новляє землю, людям же зостається тілько
посіяти і чекати жнив”. Але все таки треба
сказати, що Єгиптяне теж орали, тілько не
глибоко, всього раз і лехкими, дерев’яними
ралами. Але в Єгипті не досить води, щоб
там могли добре рости дерева, однак все
таки там ростуть садові дерева та пальми,
найбільше фінікова. За те там добре рос-
те усяка ярина та кущі овочеві і виноград.
Надто ж добре там росли здавна дві водяні
ростини: лотос та папірус і вони надавали
особливий вид стороні.

В Нілі було дуже багато різних пород
риби, але теж і крокодилів та бегемотів чи-
мало. Потім, як сторона стала більше засе-
лена, то їх стало менше, так само як і левів,
гієн та леопардів, всі вони мусіли відійти
далі в пустиню. Єгиптяне з давніх дуже
часів уміли присвоювати звірів; на найдав-
нійших малюнках є вже гуси, качки, воли,
осли, кози і навіть газелі свійські, пізнійше
з’являються коні, верблюди, барани, кури
і т. д. Диких птиць, надто болотяних, було
дуже багато в Єгипті, було теж чимало га-
дюк отруйних та комах і кузок всяких, над-
то багато з’являлось їх після повіді Нілу.
Єгиптяне, бачивши, як нарождається нове
життя після кождого розлиття Нілу, почали
думати, що все живе походить з нільсько-
го мулу, і що навіть вони самі вродилися з
нього. Думали вони теж, що з їхньої країни
розійшлися по світі всі люде, які є на зем-
лі. Про се вони вірили так: колись на зем-
лі добро в образі бога Гармаку боролося з
лихими людьми, що були йому противні,

Леся Українка

ІСТОРІЯ ЄГИПТЯН

ÑÏÀÄÙÈÍÀ
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ото добрі люде зосталися жити в Єгипті, а
лихих, ворогів своїх, Гармаку розігнав по
всьому світі. Одні пішли на південь і стали
Кушітами (Неграми), другі пішли на пів-
ніч і стали Аму (Азіатами); треті пішли на
захід і стали Тамагу (біла раса), четверті
пішли на схід і стали Шазу (Араби та всякі
бродячі народи).

Мову єгипетську де які вчені прилу-
чають до мов семітічних, як, напр., давня
жидівська, халдейська, ніби до сих се-
мітських мов єгипетська подібна дуже і
корнями слів і грамматичними формами,
тілько вона все таки багато відрізняється
від них. Другі вчені знов кажуть, що вона
не має жадної подібности з семітськими
мовами.

Люде, що тепер живуть в Єгипті (Фел-
лахи або Копти), говорять мовою дуже
подібною до давньої єгипетської, і та мова
зветься коптською. Отже де які вчені ува-
жають ту мову осібною і зовсім не подіб-
ною ні до яких відомих нам мов.

Теперешні Копти та Бербери дуже подіб-
ні тілом та складом лиця до давніх Єгиптян
і дуже одрізняються від чорних Негрів та
инших африканських народів. Тіло мають
червонясте, темне, губи досить товсті, ніс
з горбиною, вуха дуже високо уміщені, очі
довгасті, волосся чорне, плечі широкі, бед-
ра вузькі. Надто заховався тіп сей у про-
стого люду.

Розділ II
ДАВНЯ ДЕРЖАВА

Невідомо напевне, чи Єгиптяне були
одразу першими мешканцями Єгипту, як
вони самі казали, чи з Азії прийшли, коли
вірити Жидам. Як що й прийшли, то неві-
домо напевне звідки, чи з півночі Азії, чи
з полудня, і чи йшли пустинею Арабською
через Суецький перехід, чи може вони пе-
реправились через море Червоне. У всякім
разі въ Єгипті ніколи не знайдено инших
давніх нам’ятників, окрім тих, що належа-
ли до єгипетської (коптської) раси.

Через те, що в Єгипті лехко було вправ-
ляти землю, Єгипет здавна був дуже ба-
гатою і сильною країною. Через пустині
та високі гори, що захищали Єгипет, дикі
розбійницькі народи не могли часто набі-
гати та руйнувати Його. На півночі Єгип-
ту в давнійші часи Дельта була дуже бо-
лотяна і непроходима. Долина єгипетська

була досить вузька та довга і через те там
не могло бути якогось одного державно-
го осередку. Городи та села тяглися дво-
ма довгими рядами по обидва боки Нілу.
Час ті поводі Нілу примушували мешкан-
ців жити так, щоб можна було мати захист
від води в часи заливання і щоб можна
було робити собі якийсь запас для годівлі
на ту пору. Через се в Єгипті люде дуже
рано покинули бродяче життя і звернулись
до хліборобства та осідлого життя. Через
те вони хутко навчилися строїти будови і
будови ті були різних стілів в різних час-
тинах Єгипту, се залежало від ріжниці
матер’ялу будівничого. Ті різні стілі мог-
ли повстати і розвиватись одночасне і да-
ремне було б розшукувати котрий, стіль
стародавнійший від инших. В Єтіопії та
горному Єгипті почали найперше видов-
бувати в скелях домівку собі, в долині ж
ближче до Нілу мусіли здавен навчитись
робити цеглу з мулу та з глини, в Дельті ж
люде могли найперше почати ставити хати
з дерева, бо там його було більше, ніж в
других місцях. Пізнійше по цілому Єгипті
розійшовся спосіб будування з каміню, але
все ж і ті кам’яні будови були різніх стілів
в різних місцях.

Було б дуже цікаво прослідити історію
сеї самостійної цівілізації, такої незалеж-
ної від чужих впливів, але ж перші її ступні
нам невідомі, і ті пам’ятники, які знайдені,
самі найдавнійші, показують уже високий
ступінь цівілізації народу, що міг їх зроби-
ти. За найдавнійших відомих нам часів у
Єгипті вже було рільництво, будівництво,
малярство, різьбярство, письмо, релігійна
наука в досить розвиненому стані. Звідки
і як це все взялося, невідомо, Єгиптяне ка-
зали, що всього того людей навчили боги.
Звідси де які вчені вивели, ніби святці зда-
вен були найстаршими в Єгипті, але ж такі
росповіді про божу науку єсть у кожного
народу, бо кожний народ звик все таєм-
не виводити від богів. Що ж до давнього
строю громадського в Єгипті, то певне він
був спочатку патріархальний, як і у всіх
країнах (як напр., було у первістних Арій-
ців), а потім перейшов у стрій монархіч-
ний. Відколи Єгипет з’являється в історії,
він завжди є країною монархічною.

Єгиптяне не знали такої хронології
як новітні народи, вони лічили роки від
вступлення на царство нового царя. Вчені
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грецькі знайшли великий список царсь-
ких дінастій (родів), де написано, скілько
царів було з кожної дінастії, скілько кож-
ний з них царював і скілько літ панувала
кожна дінастія, при ньому була історія тих
царських дінастій, аж до Олександра Ма-
кедонського. Історію сю писав Монетон,
єгипетський історік, він же сам жив в піз-
нійші часи єгипетської монархії. До нас
дійшли тільки уривки тої історії та списку
і то в перекладі христіянських вже вчених.
Окрім того ще знайдено скілька пам’ятни-
ків єгипетських, теж досить порізнених, та
непевних, а з усіх їх можна вже було скла-
сти досить повну хронологію єгипетську.
Але все таки в найдавнійших часах та хро-
нологія зостається непевна, бо в давні часи
царювання над верхнім і нижнім Єгиптом
часто належало до двох різних дінастій, що
царювали одночасно і незалежно одна від
другої, через те часто бувало трудно роз-
бірати, чи єгипетські історікі говорять про
дві одночасні дінастії, чи про дві чергові.
Часи царювання пізнійших дінастій уста-
новлені певнійше. 20-та дінастія єгипетсь-
ких царів панувала за 1300 літ до Р. X., це
було вилічено таким способом: на одному
пам’ятнику було написано про схід зірки
Сотіс, астрономи теперішні вирахували,
що схід зірки тої в таку-то годину міг бути
тілько в 1300 р. до Р. X. Від того часу вже
лехче було провадити далі хронологію.

Єгипетська монархія була дуже довго
на світі, одні кажуть 5000 літ, другі 4000
літ. Жадна монархія на світі не стояла так
довго. Учені розділяють історію Єгипту на
5 періодів (розділів): 1-й звуть “давньою
державою”, і так звут царювання перших
10-ти дінастій; 2-й період – “середня дер-
жава”, 6 дінастій, в сей період був напад
на Єгипет дикіх бродячих народів – Гіксів;
3-й період – “нова держава”, тоді були виг-
нані Гікси, сей період продовжується аж до
перського завоювання; 4-й період, під сей
час Єгиптяне скілька раз губили і знов вер-
тали свою незалежність, під час цього пе-
ріоду панувало 5 єгипетських дінастій; 5-й
період, завоювання Єгипту Олександром
Македонським і панування македонської
дінастії Птоломеїв, хоч ся дінастія була й
чужа, але вона так прийняла звичаї і віру
єгипетську, що ії можна теж уважати націо-
нальною, 5-й період закінчується римсь-
ким завоюванням і тоді вже скінчилося

незалежне життя державне Єгипту. Тут
ми будемо описувати тільки перші три пе-
ріоди, бо вони становлять собою історію
чисто єгипетську, а при других двох так
часто приходиться споминати історію чу-
жих народів (напр., Греків), що не знаючи
її, трудно було б розуміти як слід всі істо-
річні подїї.

Перший відомий царь єгипетський
звався Мена. Вчені признали його за осо-
бу історічну, а не легендарну. Невідомо,
чи він був вибраний народом, чи сам за-
хопив силою владу. Царство єгипетсь-
ке було поділене на невеликі округи, що
Греки звали “номи”, сам Мена був з номи
Тені, що була на границі горішнього та се-
реднього Єгипту. В ті часи місто Тені було
осередком державного єгипетського жит-
тя, але потім його значіння перейшло до
міста Абідосу, де була ніби то могила бога
Озіріса. Геродот пише, що сей царь Мена
заснував місто Мемфіс трохи вище Дельти
і зробив греблю Кошейш, де були шлюзи,
що управляли Нільским розливом. Нове
місто було присвячене богові Пта  (Phtah),
отже свята його назва була Га-Ка-Пта (На-
Ка-Рhtah), звідки Греки взяли Aigyptos
(Єгипет по нашому) і перенесли сю назву
на цілу країну, тоді як самі Єгиптяне зва-
ли свою країну Кемі. Другий історік каже,
що Мена заложив Місто Крокодилів (Кро-
кодилополіс) і збудував великий Лабірінт.
Про се єсть ось яка легенда: одного разу
на Мену напали на полюванні його власні
собаки, він утік від них в озеро Меріс, там
його приняв крокодил і потім переніс його
на своїй спині на той бік. За для вдячно-
сті для сеї звірини, царь казав збудувати
міс то, назвав його Містом Крокодилів і за-
боронив мешканцям забивати крокодилів і
навіть озеро було присвячено їм, як богам.
Там же стоїть і могила сього царя – велика
піраміда, там єсть і великий Лабірінт.

Перша дінастія царювала 253 р. Від неї
не зосталося ніякого пам’ятника. Друга ді-
настія походила теж з міста Тені, вона ца-
рювала 302 р. За сеї дінастії почалося по-
важання святих звірів, принаймні найваж-
нійших: вола Апіса, що вважався постатею
бога Пта, йому поклонялися в Мемфісі
найбільше; вола Мневіса, що був у місті
Он (Геліополіс по грецьки); святого цапа
в окрузі Мендезійському. Від другої діна-
стії зосталась піраміда на п’ять  уступів,
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 могила царя, отже вона єсть найдавнійший
пам’ятник з цілого світа; вона збудована
трохи иначе, ніж всі инші піраміди: ті всі
мають підмурівок рівносторонній, а ся має
довгастий, вона має низькі вузькі двері,
ними йдеться до хати в середині піраміди,
де колись стояла труна царева, але труну
ту забрано до Берлинського музею. Піра-
міда ся зветься Саккара.

Третя дінастія царювала 214 р., вона по-
ходила з Мемфісу. Від неї зостався цікавий
пам’ятник: великий барельєф, що з’являє
царя Сневру. Царь той заложив єгипетсь-
ке місто на Сінайському півострові, щоб
там здобувати мідь. Царь стоїть і тримає
за волосся якогось ворога подоланого, що
впав перед ним на коліна, другого рукою
царь здіймає над головою ворога зброю.
Над царем напис: “Царь обох Єгиптів,
Горус переможець, Сневру, великий бог”.
Барельєф сей дуже грубої роботи. Три ста-
туї трохи кращої роботи, що тепер стоять
в Парижському музеї, були зроблені пев-
не близько того часу, що й барельєф. Єсть
то статуї якогось Сепи, урядовця, родича
царського та ще святця білого вола з жін-
кою Назою, що теж названа царською ро-
дичкою.

Від четвертої дінастії зосталися найзна-
комитійші пам’ятники: дві піраміди царів
з сеї дінастії, Хуфу і Шафри, Геродот зве
сих царів Хеопс і Хефрен. Найдавнійша
піраміда Хеопсова (Хуфу), вона ж є і най-
більша, при землі має 248 метрів кожний
бік її. Заввишки вона має 133 метра.

Піраміди будувалися терасами з каміню
вапняного, середина тих терас набивалася
землею, а вся піраміда зверху накладалася
рівними камінями полірованими.

Але на Хеопсовій піраміді нема сього
лицювання (на инших воно єсть), вона має
206 уступів (сходів) кожний заввишки в 2
або 3 локті. Велика піраміда має двері з
північного боку, що провадять у вузьку га-
лерею, галереєю можна зайти до кімнат, в
одній з них стояла царська труна. Над тією
кімнатою є ще п’ять инших, зовсім по-
рожніх, вони зроблені для того, щоб верх
піраміди не був дуже тяжкий над царсь-
ким склепом. Всі ті кімнати вироблені по-
середині цілої піраміди. В другій піраміді
кімната зроблена низче при землі, виру-
бана в цілій скелі, і над нею нема порож-
ніх хат. Над дверима Хеопсової  піраміди

один німецький мандрівець видовбав ве-
личезними гієрогліфами імення короля
Прусії і тим, звичайно, показав увесь свій
 вандалізм.

Обчислено, що на одну піраміду велику
пішло стілько каменю, скілько треба було
б на обведення муром цілої Франції, як би
той мур був у 2 метра заввишки. Хто знає,
скілько життя і сили людської пішло на бу-
дівлю сих камінних гір, поки то вони були
поставлені. Ще ж тоді не знали як слід ні
механіки, ні архітектури1. Геродотові ка-
зали єгипетські святці, що на будування
великої піраміди пішло 30 років. Геродот
росповідає так про те будування: “Хеопс
почав з того, що зачинив усі церкви, за-
боронив поданки і заставив усіх єгиптян
робити на себе; одні мусіли лупати гори
Арабські та возити камінь до Нілу, а потім
переправляти його через Ніл; другі прий-
мали його та тягли аж до Лібійських гір.
3 місяці 100.000 людей були при сій робо-
ті. Десять літ робили мощену дорогу, щоб
нею возити се каміння, не лічучи сюди ще
часу того, коли робили над тею горою, де
мала стояти піраміда, та над підземною ха-
тою, де мав бути колись похований царь.
На саму ж піраміду пішло 20 літ. Потім
Хеопс умер, процарювавши 50 років, і на-
став брат його (по других історіках син)
Хефрен, той теж почав будувати піраміду і
мучити над нею людей. Він царював 66 ро-
ків. Отак то Єгиптяне будували 106 років,
а увесь час церкви були позамикані”.

Не все справедливо в сій росповіді,
бо сії царі не тілько не замикали церков,
а ще й нові будували, єгипетські історіки
кажуть, ніби Хеопс на старість, покаявши-
ся, навіть святі книги писав. Він же казав
відновити церкву богині Атор. Хефрен же
збудував церкву з білого алебастру перед
великим сфінксом.

Довго спорилися новітні історіки, для
чого власне ставилися піраміди, але на
останку археологи дізнали, що то таки
піраміди були царські могили, як то го-
вориться у Геродота та в инших давніх
історіків. Могили простійших людей теж
були подібні до пірамід, тілько що були
 маленькі.

Так мучили царі народ над пірамідами,
народ же, хоч не смів повстати, однак ча-
сом оддячував царям після їх смерті тим,
що не давав їх ховати в тих пірамідах. Так
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сталося з двома царями, народ розлютив-
ся і казав, що коли ті царі будуть поховані
в пірамідах, то він витягне і роздере їх на
шмаття. Тоді родичі поховали їх так, що
ніхто ніколи не довідався, де були вони
 поховані.

Одного разу учені знайшли добиті ста-
туї царів, покидані в глибокий кам’яний
колодязь, певне то були статуї тих царів по
смерті яких повстав народ. На одній такій
статуї написане що то Шафра (Хефрен),
той що поставив другу піраміду. Статуя
та мало попсована, вона зроблена з твер-
дого каміню діоріту. Постать і поза царя
така, як завжди в єгипетськіх статуй: царь
сидить на троні випростаний, руки покла-
дені на коліна, в одній руці ніби звитий па-
пірус. На поруччях трону лев’ячі голови.
На боках трону зроблені рельєфом дві рос-
лини, лотос і папірус, емблеми горішнього
і долішнього Єгипту. Вираз цілої фігури
спокійний і величний. Робота досить гар-
на, особливо, коли пригадати страшенну
твердість матер’ялу, з якого зроблена ста-
туя. Недалеко від піраміди Хефрена є ве-
ликий сфінкс. Він витесаний з цілої скелі і
тілько там, де не вистачало скелі, докладе-
но привезеного каміню. Тіло сфінкса має
57 метрів наздовш, воно сливе ціле засипа-
не піском (остатнього часу його розкопали
з піску). З піску виринає тілько голова що
має 9 метрів заввишки, видно, що колись
вона була помальована на червоно. Де-не-
де вона пооббивана. На ній написано гіе-
рогліфами, що вона з’являє Гармаку, бога
зіходячого сонця. Перед ним стоїть коло-
на царя Тутмеса 1-го, 18 дінастії, але він
сам (сфінкс) був поставлений далеко ра-
нійше, бо єсть храм поставлений при царі
ІV-ї дінастії, Шафрі, і присвячений тому
самому сфінксові. Постать сфінкса часто
стрівається в пам’ятниках єгипетських.
Поєднання тіла звірячого (лев’ячого най-
частійше) з людською головою єсть ембле-
ма сили з’єднаної з розумом і тілько богам
та царям надавалася така постать. Сфінкси
в жіночій постаті трапляються дуже рідко.

Після Шафри настав Менкера (по Геро-
доту Мікерінос). “Він, росказує Геродот,
був трохи правдивійший від своїх предків.
Казав повідчиняти церкви и позволив по-
данки. І людей своїх розсужував краще,
ніж попередні царі. Коли хто був невдо-
волений з якого царського вироку, то царь

того загожував дарунком яким”. Він теж
збудував піраміду, але меншу од перших,
тілько краще оздоблену. Колись вона була
наложена зверху гранітом, тепер той гра-
ніт обвалився. Як і всі инші, вона в сере-
дині зруйнована дуже, видно там побували
Араби. В ній однак було знайдено великий
базальтовий саркофаг2 дуже просто оздоб-
лений і труну дерев’яну. Саркофаг поги-
нув у морі разом в кораблем, що перевозив
його в Англію. Труна ж і тепер в Британсь-
кому музеї. На труні напис гіерогліфічний,
в ньому царь названий богом Озірісом: “О,
Озірісе, царю Єгипту, Менкера, в вічности
живучий, небом урожений з лона Нут (бо-
гині неба), нащадку Себа! Твоя мати Нут
нахилидася над тобою, вона ж є небесна
безодня. Для твоєї боговитости вона зни-
щить всіх ворогів твоїх, о, царю Менкера,
в вічности живучий!”.

На тому полі, де стоять піраміди, був
колись, так званий, город мертвих (некро-
поліс), кладовище давнє єгипетське. Було
воно дуже велике, бо на ньому ховали лю-
дей з Мемфісу, що стояв по той бік Нілу, і
мертвих перевозили човнами на кладови-
ще. Там і тепер є багато могил, звичайне,
дуже розруйнованих. Єсть могили подібні
до пірамід, тілько менші; єсть просто хати,
у них у середині пороблені ями, наче коло-
дязі, від тих ям ідуть ходи попід землею до
льоху підземного, де вже стоїть труна. Сті-
ни сих могильних хат укриті малюнками,
але все то малюнки зовсім не релігійного
змісту. Богів та різні святощі почали єгип-
тяне малювати при “середньому царстві”,
а в давнійші часи, про які власне тепер
говоримо, вони малювали тілько людей
та звичайних світових істот. На могилах
намальований завжди покійник з своєю
семьєю, при якій небудь роботі, якою він
завжди при житті займався. Намальовані
різні сценки з його життя: от він на полю-
ванні, несе козу на плечах, а собак веде на
шнурі, або знов полює на болотах та в оче-
реті диких болотяних птиць; то знов він
стоїть на полі, наглядає над женцями, то
лічить мірки збіжжя, або часом він малю-
ється даючий поданки богам, але боги ті
не намальовані. Межи написами молитов
сливе нема, єсть тілько дуже коротенькі
молитви до Анубіса, бога-шакала, сторожа
могил та проводаря мертвих на той світ. В
хатах намогильних були тілько посередині
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столи для щорічних поданків, що прино-
сили родичі покійного, та ще в маленькій
замурованій хатці стояла зовсім на віки за-
мурована статуя покійника. В підземній же
ямі стояла труна з мумією. Такі самі моги-
ли робились і для різних святих звірів: во-
лів, баранів, гадюк, а надто для ібісів.

Єсть іще цікаві руїни двох пірамід
старого царства, що мали бути могилами
якогось царя і цариці; поставлені ті піра-
міди серед озера Мері; на тих пірамідах
стояли колись і статуї царя і цариці, але те-
пер їх нема. Само теє озеро, невідомо коли
власне було викопане; инші знов історікі
кажуть, що воно собі озеро натуральне, а
тілько його царі єгипетські розширювали,
гатили та проводили від нього канали, і се
скорійше, що так воно було.

Під кінець шостої дінастії відоме єсть
царювання цариці Нітокріс, але про неї
більше самі байки дійшли. Вона стала ца-
рювати по смерті свого брата і разом чоло-
віка. Звичай брати сестер за себе тримався
у царів увесь час, поки трималася монар-
хія єгипетська. Се було через те, що ніяка
друга людина не вважалася гідною стати
дружиною царевою, бо сам царь уважався
особою святою, і навіть чужі царі не могли
йому дорівнятись, отже треба було бра-
ти таку жінку, як сам, а такою могла бута
тілько сестра, або яка близька родичка; та-
ким тілько способом могла дотриматися в
чистоті висока царська порода.

Брат Нітокріс був забитий і вона знала,
хто його забив, і задумала помститися над
злочинцями. Вона казала зробити велику
хату підземну і запросила на бенкет у ту
хату усіх тих, що забили царя, коли ж вони
були всі за столом, вона пустила воду з
скритого каналу і затопила їх усіх в тій хаті
водою. Потім же, знаючи, що сама не вте-
че помсти, вскочила в яму повну гарячого
приску і там згоріла. Ціла ся історія єсть
певне легенда, яких так багато у Геродота.
В піраміді Менкери в тій хаті, що зроблена
вище покою з його труною, знайшли сарко-
фага синього базальту і там було написано,
що то цариця Нітокріс. Се часто лучалося,
що царі, не хотячи ставити окремої піра-
міди, казали ховати себе в пірамідах своїх
предків, прикрасивши та оздобивши ті пі-
раміди на свій кошт. В написі на саркофа-
гу Нітокріс названа “вродливою з облич-
чям рожевим”. Сю назву Греки  переклали

 відповідним словом грецьким “Родопіс”,
а потім видумали легенду, що ніби колись
в Єгипті царювала Грекиня Родопіс і що
вона збудувала піраміду.

Тут ми бачимо, що від історії полі-
тичної (себ то царської) давньої держави
зосталися тілько самі обривки тай то по
більшій часті легендарні. Але за те історія
культури та хисту єгипетського найкраще
відбилася в пам’ятниках сього давнього
Єгипту і її можна ясно вичитати, дивлячи-
ся на ті несчисленні малюнки, барельєфи,
статуї, ремісничі та всякі инші знаряди,
які зосталися нам від тих стародавніх ві-
ків. А се може власне і єсть найціннійше в
людській історії – історія культури. Шкода
тілько, що багато тих дорогих пам’ятників
було знищено та попсовано ранійше, ніж
учені могли їх відмалювати, зіпсував їх
час, дикі бродячі народи, а ще гірше євро-
пейські невігласи мандрівці виписуваням
своїх йменнів та різних дурниць.

З малюнків сих видно, що Єгиптяне
вже й в ті часи були народом культурним,
тямущим в господарстві, ремеслах, різних
промислах і навіть в хисті (як на ті часи).
І дивна річ! у ті давнійші часи малюнки
та статуї були кращі ніж в пізнійші часи
“нового періоду”, постаті були натураль-
нійші, не такі тонкі, довгі та безжилі, як
у пізнійшіх фігур, рухи були живійші, ці-
кавійші, не такі вимучені та одноманітні.
Самі теми малюнків були цікавійші: були
то сцени з щоденного життя, мало було в їх
величности та ідеї, але в них відбивалося
ціле життя людське. Ми бачимо на них, як
ті люде ріллю вправляли, бидло годували,
полювали, рибу ловили, хати ставили, ста-
туї робили, малювали, пряли, ткали і всяку
роботу робили; ми бачимо забави тих лю-
дей, танці, гімнастику; музичні струменти,
убори, одежу, покраси; оздоби зостались
навіть не тілько в малюнках, а й в натурі,
бо при мумії в труну часто клали різні перс-
тені, намиста та різні инші покраси, над-
то багато сього було при жіночих муміях.
Ремісникам клали в труну їхні ремісничі
знаряди. Що любив чоловік при житті, або
чим займався, те йшло за ним і в труну,
тілько живі істоти не ховалися з мертви-
ми у землю, як то бувало часом у инших
давніх народів. Різних святощів у той дав-
нійший період не вживали при погребі,
однак мумії вже бальзамували. Тоді видно
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віра єгипетська була подібна до давнійшої
браманської, поки ще там не було образів
жадних, а богам поклонялися тілько під
постатею святих звірів, або сил природи.

Писати Єгиптяне вміли теж з неза-
пам’ятних часів, бо вже на самих найдав-
нійших пам’ятниках є написи гіерогліфіч-
ні. Власне у них письмо мало одрізнялось
від малювання і може той і другий хист
повстали і розвивалися одночасно. Лічба
теж була їм давно відома, бо на малюн-
ках давнього періоду часто з’являється
писарь, що записує і лічить бидло та вся-
кі статки господарські. Хоч у Єгиптян не
було такої гарної і цікавої літератури, як,
напр., у Греків, однак писали вони багато;
у них був цілий великий гурт урядовців-
писарів, що писали різні державні записи
та накази царські, инші знов провадили
записи астрономічні та медицинські. Зви-
чайно писарство не було ще так розвито
в давній період, але й тоді вже були, так
звані, “царські писарі” і навіть “нагляда-
чі над книжними домами”, як це видно з
могильних написів над тими урядовцями.
Учені одкрили, що вже при шостій дінастії
були книжки і навіть “книжні доми”, себ
то бібліотеки. А коли пригадати, що тоді
всі книжки писалися руками, то певна річ
в такій стороні, де вже були бібліотеки, му-
сіло бути багато писарів, єгипетська літе-
ратура, як видно, не з поезії почалась, як
то було в инших народів. Найдавнійша єги-
петська книга єсть щось накшталт мораль-
ної розправи. Зветься вона: “Наука Птаго-
тепа”, вона подібна трохи до жидівських
заповідів, і найголовнійшою заповідею
ставиться покірність дитяча: “Слухняний
син буде щасливий за свою слухняність,
дочекає старощів і матиме царську ласку.
Я сам (автор писання) дожив до старощів
на сім світі. Сто десять літ прожив я, царь
до мене ласкавий і старі люде мене похва-
ляють, бо я завжди був слухняний”.

Другі книги подібні до медицинських
збірників з рецептами та з заговорами від
слабостів. Єсть іще уривок з якоїсь фан-
тастичної розповіді, подібної до казок
“Тисячу і одної ночі”. Але все таки в той
давній період література і теоретична на-
ука мало були розвиті, надто коли порів-
няти з розвитком ремесел та будівництва.
Історії своєї країни єгиптяне давніх віків
зовсім не писали, а з написів на царських

 могилах теж мало що можна було довіда-
тися. Ні одна з бібліотек давнього періоду
до нас не дійшла.

Треба спогадати знакомиту статую
царя давнього періоду Ра-Ем-Ке: фігура та
з дерева, а очі їй зроблені зо шкла і під-
биті фарбованими цвяхами, так що зовсім
видається, ніби статуя дивиться. Статуя
ся має дуже натуральний вигляд, над-
то коли порівняти її з иншими статуями
 єгипетськими.

Розділ III
СЕРЕДНЯ ДЕРЖАВА.

НАПАД ПАСТУХІВ
Від VII, VIII, IX и X дінастій не зоста-

лося жадного пам’ятника. Відомо тілько,
що вони були не з Мемфісу, а з міста Гнес,
в середньому Єгипті. ХІ-та дінастія була з
Теб, і з неї починається середня держава,
і царі починають жити в Тебах. Вона теж
мало відома. Від неї зосталося тілько дві
дерев’яні труни зроблені, як мумії; там
лежали колись мумії двох царів, що зва-
лись обоє Антев. Одна дуже проста, друга
оздоблена, вся позолочена і очі їй зроблені
з емалю, на ній зроблена покраса наче два
крила, що вкривають усю постать. На ній
написана молитва до бога Анубіса. Потім
ще написано, що сю труну зробив царь
Антев молодший для свого брата Антева
старшого. Дінастія Антевів є перша діна-
стія Тебанська і одинадцята, коли лічити
від початку єгипетської держави. XII та ді-
настія, теж із Теб, царювала 213 років і то
був час влади і сили військової для Єгипту;
тоді ж і громадське життя було дуже роз-
вите. Всі царі сеї дінастії звалися Аменема
(Amenhema) або Узортезен (Ousortesen).
Царі тиї часто воювалися і прилучили ба-
гато нових країв до своєї держави; вони за-
панували над північно західною Арабією
та над Нубією або нижньою Єтіопією.

Про тих царів ходило потім багато ле-
генд поміж людом, і до їхнього царювання
відносили часом такі войни та перемоги,
що були зовсім за инших царів; люде каза-
ли навіть, ніби войська тих царів знакоми-
тих заходили до Індії та Бактріани, але вже
то ніяк не могло бути в ті часи, і відомо
напевне, що тоді Єгиптяне дальше Арабії
в Азію не заходили. З тих легенд єгипетсь-
ких Греки зложили казки про Мейнона та
Сезостріса і ті казки довго приймалися на
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віру історіками пізнійших часів, але потім
було доказано, що тих Мемнонів та Сезо-
стрісів не було зовсім, а тілько до їх імен-
нів приточені діла зовсім инших людей.

Та не так славна ХII-та дінастія своїми
войнами, як своїм управленням Єгипту, та
своїми работами над каналізацією Єгип-
ту, та направленням поводі нільської. Від
Нілу залежало все життя і добробут єги-
петського народу, а сама повідь нільська
багато залежала від державця, який пану-
вав над Єгиптом. Від царя бо залежало за-
ряжування работами громадськими і всіма
коштами державними. Царь настановляв
начальників над шлюзами та греблями
нільськими, сам наглядав за добрим на-
правленням поводі, щоб ніхто для власної
користі не пустив на свою землю більше
води і тим би не одібрав від другого округу
потрібної для життя води. Оце направлен-
ня нільської сили, того божого дару, надто
надавало цареві боговитости та святости
в очах народу. Отже, коли царь був розум-
ний, дбав о добро народу, настановляв тя-
мущих урядовців і дивився, щоб вони по
совісті справляли свої обов’язки, то і земля
краще родила і голоду не було, бо Ніл був
належито направлений, канали утримува-
лися в порядку, греблі не розвалювалися,
шлюзи не захаращувалися. Коли ж царь
був недбалий, неспосібний, то в країні все
йшло аби як і Ніл був занедбаний і люде
голодні.

Є в Римі хороша статуя Нілу, роботи
греко-римської. Ніл зроблений в постаті
діда величного у вінку з колосків; він ле-
жить, спершись на сфінкса та на ріг до-
статку. На нього повлазили 16 дітей, кожне
в локоть заввишки, вони мають з’являти
16 локтів потрібних для доброї поводі, себ
то, щоб урожай був добрий, то треба було
щоб Ніл під час поводі здійнявся на шіс-
надцять локтів вище своєї звичайної рівні.
Повідь Нілу міряли осібними “нілометра-
ми”, була то довга палка з зарубинами і
нею мірялась вода в Нільських криницях
при спокійному стані води і при поводі.
Коли вода не доходила до потрібної міри,
то одчиняли шлюзи усіх малих притоків
озер і пускали воду з озера Меріс; коли
ж води було занадто багато, то одчиняли
шлюзи на Дельті та инші канали до озера
Меріс, що були вище того озера, і таким
способом вода скорійше зливалася в море

та в Меріс, і повідь ущухала. Звичайно, що
тут мусів бути дуже бачний нагляд, треба
було часто міряти воду, і день і ніч мати
сторожу та урядовців при шлюзах. Для
Єгипту однаково погано було коли повідь
була за мала чи за велика, так: коли вода
здіймалася тілько до 12 локтів, то значило,
що буде страшний голод, бо сливе цілий
Єгипет зостанеться неполитим; коли вода
сягає тілько до 13 локтів, то буде недорід
все таки великий, коли ж до 14-ти, то вже
можна прожити; коли до 15-ти, то вже й
зовсім добре, коли ж 16, то великий до-
статок, багатство і щастя для всеї країни.
Але ж знов, коли вода здійметься до 17 або
до 18 локтів, тоді біда, бо повідь затопить
села та міста, земля намокне занадто, вода
не хутко ущухне, сівба почнеться пізно,
жнива підійдуть під початок другої поводі,
трава повимокає, почнуться болотяні повіт-
ря і край занапащений років на два. Тепер
можна зрозуміти, чого єгиптяне так по-
клонялися Нілові, як богові, і чого кожний
царь найбільше хвалився своїм управлен-
ням Нілу, чого святці запевняли народ, що
вони владають нільською силою і мають
найбільшу ласку у нільських богів. Царь
і святці тримали Ніл у своїх руках, отже
тримали і люд. Не дивно, що тепер Єгипет
такий запущений та вбогий, бо Ніл тепер в
занедбанні. Чужий уряд, чи то римський,
чи турецькій не дбає за Ніл, озеро Меріс
запущене і висихає, канали давні завали-
лися, греблі знесені, шлюзів і знаку нема, і
там, де колись був край багатий, родючий,
там тепер пустиня мертва, суха. Відомо
напевне, що середня високость нільської
води тепер на 7 метрів менша, ніж була за
давніх часів.

Близько озера Мері був великий дво-
рець, що звався Лопе-ро-гунт (Lope-ro-
hount), що значить – дворець над озером,
а з тої назви Греки зробили Лабірінтос
(Labyrin thos). Цей Лабірінт був дуже зна-
комитий здавен по всіх країнах. Був він по-
ставлений певне при ХII-й дінастії бо на
стінних написах часто стрівається ймен-
ня царя Аменема, а як відомо, те ймення
мало багато царів XII дінастії. Геродот
каже, ніби він був збудований за пізніших
часів. От як описує Геродот сей Лабірінт:
“Я бачив його і зважив, що він вартий сво-
єї слави. В ньому є 12 дворів, обведених
мурами, і стілько само брам: шість брам
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 виходять на північ, шість на південь. В са-
мій будові 100 кімнат, а ще стілько само під
землею. Я був тілько в верхніх кімнатах і
росказую тілько про те, що сам бачив; що
ж до підземних кімнат, то а знаю про них
з чужих слів, бо єгиптяне-сторожі не хтіли
мене туди допустити, через те що там ле-
жать поховані святі крокодили та царі, що
збудували Лабірінт. Отже, про підземну
частину я знаю тілько по слуху. Що ж до
верхньої, то я сам її бачив, і вважаю її за
найвеличнійшу будову в світі. Не можна
не дивуватися на ті закручені та химерні
переходи та суточки, що ведуть з двора
в двір, з кімнати в кімнату. Всі ті будови
з каміню і дахи на них камінні; на стінах
скрізь малюнки та покраси. Кожний двір
оточений колонадою з білого каменю. На
кінці Лабірінту є височенна піраміда і на
ній вироблени різьбою великі звірі (баре-
льєфи)”. Невідомо навіщо був збудований
той Лабірінт. Одні кажуть, що то просто
був царський дворець; другі кажуть, що
то був надгробий пам’ятник царя Меріса;
инші знов думають, що то була церква,
сонцеві присвячена; инші догадуються,
що може то була радна палата, куди збірав
царь начальників єгипетських ном (окру-
гів) на раду і де розражали над краєвими
справами. Все то може бути, але ніщо не
певне.

Єсть біля давніх Теб руїни могил кня-
зів XII дінастії. Там знайдено найдавнійші
єгипетські колони. Мають вони дуже прос-
ту форму: просто обтесаний стовп з квад-
ратними накладками вгорі і внизу, видно,
що сі колони хоч і зроблені з каміню, але
зроблені на подобу дерев’яних стовпів. Де
які історікі почали догадуватися, що може
Єгиптяне перейняли сі колони від Греків,
або що може Греки перейняли від них фор-
му своїх дорійських колон. Але ж тут пев-
не нема чого шукати якогось переймання,
бо поставити простий стовп, та обтесати
його рівненько з різних боків можна лехко
і без чужої науки.

Ті руїни княжих могил, де єсть оті коло-
ни, з’являють собою просто печери вибиті
в скелі і тілько вхід до тих печер прикра-
шений колонами, та ще в кожній печері
в середині є по чотирі колони. В середи-
ні стіни печер помальовані, хоч там так
темно, що малюнків тих без світла навіть
невидко, але ж єгиптяне не дбали, чи хто

 бачитиме їх роботу, коли прикрашували
свої могили. Малюнки ті подібні до тих,
що в могилах “давньої держави”, все то
сцени з життя щоденного і нема між ними
жадного малюнку релігійного змісту. На
тих малюнках намальовано багато людей
різних чужих племен; видно, що Єгиптяне
в ті часи вже пізнали багато чужих афри-
канських та азіатських племен, торгуючи
та воюючи з ними. Між иншим там єсть
цікавий малюнок, що представляє пересе-
лення чужого племена в Єгипет. Племено
те названо в написі Аам, було воно племе-
но семітське з Палестини. Намальований
великий гурт людей, попереду йде стар-
шина і веде цапа за роги, видно на дару-
нок краєвому цареві; за старшиною – його
товариші узброєні списами та луками, далі
діти їдуть на ослі, за ними гурт жінок (жін-
ки нагадують жидівський тип), позаду чо-
ловік граючий на лірі і ще один з луком.
Ні коней, ні верблюдів нема на сьому ма-
люнку, тілько осли. Взагалі кінь з’являєть-
ся тілько на малюнках “нової держави”, а
верблюда нема нігде на жадному малюнку
єгипетському.

Власне сі могильні печери не єсть мо-
гили царів, але князів начальників над
номою Мег. Єгипет в ті часи був поділе-
ний на округи номи, і в каждій номі був
князь; князівство переходило від батька
до сина з роду врід, а часами воно пере-
ходило і до инших родин через шлюб або
яке инше споріднення. Разом з тим кож-
ний князь мусів бути утверджений царем
Єгипту і царь міг, коли хотів, скидати кня-
зів і настановляти нових. Але все ж се не
були такі урядовці, як сатрапи перські,
що були настановлені від царя і не могли
зоставляти сатрапії в спадок своїм дітям.
Як сатрапи, так і начальники ном, мали
за головний обов’язок збірання податків
для царя і помагання йому своїм військом
при войнах, але вони не мали такої неза-
лежности та волі, як сатрапи. Се залежало
від того, що вони були не так далеко від
свого царя, як сатрапи від Перського, і що
в Єгипті не було стілько чужих народів по-
доланих, над котрими усяке збиткування
допускалось би. Все таки царь свій рідний
народ для власної користі не повинен був
давати на поталу князям, хоч сам немало
морив той народ на роботах та на вой-
нах. Але певна річ, що народові не лехко
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 приходилося від тих князів та царів. Князі
повинні були правити суд у своїй стороні
і дбати за громадське добро в краю. Ось
як один такий князь номи Мег, на ймен-
ня Амені, хвалиться своєю справедливою
службою цареві: “Я служив своєму влада-
реві, коли він ходив бити ворогів у чужій
стороні. Коли ж його величність повернув-
ся в мирі, побивши ворогів в поганій Куші,
я прийшов служити йому. Ні один з моїх
вояків не втік, коли я випроважував золото
до найсвятійшого царя Узортензена 1-го,
живучого навіки вічні”. Далі він хвалиться
правленням краю: “Я завжди був добрим,
лагідним владарем. Ніколи не образив ди-
тини, не зневажив удовиці, не скривдив
рибалки, не зайняв пастуха. При мені ні-
коли не було голоду, ніколи не лишав я без
помочі бідної людини після лихих жнив. В
околиці Мег земля була управлена від пів-
ночі до полудня. Однаково було в мене і
вдові і замужній жінці; ніколи я не судив
гірше убогого ніж багатого”.

Але ось картина життя простих ро-
бочих людей. Зосталась одна рукопись
якогось письмовця старого, де він радить
своєму синові, чим той має займатись,
яку роботу має вибрати, і при сьому опи-
сує кожне ремесло з лихого боку, щоб син
тямив, що вибірає: “Я бачив, пише він,
коваля при горні. Руки в нього порепані,
як шкура крокодилова, рибьячою икрою
тхне від нього. В ночі, коли всім належить
бути вільними, він ще робить при світлі.
Каміняр мусить тесати тверді каміння, він
зранку до вечора гнеться над тяжкою ро-
ботою, і коліна та спина йому, як перебиті.
Голяр голить до пізньої ночі; він ходить від
хати до хати, шукаючи роботи; він мучить
собі руки, щоб догодити животові. Мис-
ливий (що полює на болотах) пливе аж до
Нато (міс то в Дельті), щоб мати заробіток;
коли ж він скінчить роботу, по роботі на-
бьє диких гусей та фламінго; не вспіє він
вернутися до дому, до свого багаття, як
знов мусить геть мандрувати. Я роскажу
тобі, як муляр в лиху негоду мучиться, бу-
дуючи колони з капітелями, подібними до
квіток лотосу; руки йому болять від робо-
ти, одежа пошарпана, він сам себе їсть, бо
руки його, то хліб його, він тілько раз на
день вмивається; він приходить до дому і
бьє свої діти, заробивши їм хліба. Ткач, що
робить в кого в дома, єсть  нещасливійший

від  жінки, коліна йому аж до серця при-
гнуті, він немає часу вільно дихнути. Коли
ж якого дня він не зробить умовленої робо-
ти до кінця, то його в’яжуть, мов той лотос
болотній. Тілько тоді має він просвіток,
коли підкупить сторожу придворну”. Далі
автор описує ще багато инших ремесел, а
потім радить синові стати письмовцем (або
писарем), обіцяючи йому, що тоді матиме
і честь, і славу, і користь не так великим
коштом.

В початку середньої держави Єгипет
досяг великого багатства та влади над чу-
жими народами, але межи чотирнадцятого
та сімнадцятою дінастіями, учені не мо-
жуть напевне встановити коли, – спала на
Єгипет несподівана біда, набігли бродячі
азіятські народи і завоювали Єгипет. На-
роди ті звались Гіксоси.

Ось як Манетон про те розповідає: “Був
тоді царь Аменема, при ньому не знаю як
то сталось, тілько бог повіяв напроти нас,
і люде нікчемного роду прийшли від схід-
ного краю, несподівано напали на нашу
сторону і без войни заволодали нею. Вони
наложили руку на наших старших, попа-
лили міста і сплюндрували церкви божі.
Вони дуже знущалися над нами, одних
вбивали, других завдавали в неволю з жін-
ками та дітьми. На останку вони вибрали
свого царя, що звався Салатіс. Він оселив-
ся в Мемфісі, наложив податки на верхній
та нижній Єгипет і поставив своє військо в
найвидатнійших містах. Надто узброїв він
східні краї, боячися, що Асірійці, набрав-
шись сили, нападуть на Єгипет. Вважаю-
чи ному Саіську добрим місцем, – вона
лежить при ріці Бубастіті, – він поставив
сильного війська 40 тисяч. Він приходив
туди щороку на жнива і там оплачував
своє військо, що було дуже добре вивчене
на страх ворогам”. Далі Манетон згадує
ще п’ятьох царів, що були після Салатіса, і
каже, що чуже панування тривало 200 літ;
“за той час чужинці силкувалися викоре-
нити Єгипет. Сі чужі люде звались Гіксо-
си, бо Гік на святій мові значить царь, а
Сос на простій мові значить пастух. Де хто
каже, що то були Араби”.

Новітні досліди вчених показали, що не
такі вже дикі та люті були ті Гіксоси, яки-
ми їх представляє Манетон. Знайдено було,
напр., чотирі сфінкси та скілька царських
статуй, і що були зроблені за  Гіксосів, і всі
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ті статуї, хоч і як одмінні від єгипетських,
однак не гірші, а може ще кращі від тих,
що були роблені в той самий час в Тебах,
де ще царювали єгипетські царі. Сфінкси
ті були з круглим лицем, широким носом,
на устах немов вираз призирства, а лев’яча
грива ще додавала більше величности тому
обличчю. На сфінксах написи єгипетські, і
сам царь називає себе так, як і єгипетсь-
кі царі, “богом благодатним і сонцевим
сином”, і теж пишеться по єгипетському;
отже видно, що не так вже силкувались
Гіксоси “викоренити рід єгипетській”.
Гіксоси не тілько не знищили статуй єги-
петських царів, а ще й понаписували на
них, на честь їм, свої ймення гіерогліфами.
Переможці прийняли у великій мірі віру,
мову й звичаї подоланих. Але, звичайно,
завоювання не могло обійтися без насилля
і руйновання, а єгиптяне все ж були народ
гордий і не могли того вибачити чужинцям,
що пригналися непрошені в їхню сторону.

Дивно, як могли Гіксоси так лехко зво-
ювати сильну єгипетську державу, може
хіба, що тоді Дельта була найслабійшою
частиною держави, бо дуже “далеко лежа-
ла від осередка царства, Теб. Може знов
люд, змучений своїми царями, не дуже
енергічно боронив свої землі.

Довго царювали Гіксоси. Помалу вони
почали переймати віру єгипетську, але все
таки багато зміняли в тій вірі; деякіх бо-
гів не так поважали, де яких нових своїх
настановили. От тоді почалися релігійні
сперечки межи царями тебськими, що те-
перь вже поробилися князями півладними
мемфісським Гіксосам, і самими Гіксоса-
ми царями. Може тут не так була справа
за віру, як за царську владу, але ж инакше
трудно було довести простий люд до по-
встання, не роспаливши його релігійним
фанатизмом. Царі Гіксоси надто поважа-
ли свого бога Сутека (Єгиптяне приймали
його за свого Сета), але, може навмисне,
нехтували богом Аммоном, давнім дер-
жавним царським богом. Ось як говорить-
ся в одному давньому папірусі про початок
війни проти Гіксосів: “Сталося, що Єгипет
впав у руки ворогам, і від того часу ніх-
то вже не був царем. Тілько царь Тіаакен
став князем у верхньому Єгипті. Вороги
були в Геліополісі і старшиною над ними
був Аваріс. А царь їхній Апепі вибрав собі
бога Сутека за владаря і не служив більш

ні одному богові в цілому краю. Він поста-
вив йому церкву гарної роботи, дуже міц-
ну. Тіаакен хотів поклонятися Аммонові,
Аммон же був богом Теб. Апепі за се роз-
сердився, почав робити утиски. Тіаакен,
надіючись на инших князів та на народ,
назвався царем і почав війну”.

Гікси царювали 500 літ, а щоб їх вигна-
ти зовсім з країни, треба було ще 150 літ.
Війна проти них велася довго і кінчив
її царь Амозіс або Амес, захопивши та-
бор Аваріса в Геліополісі. Один вояк, що
брав участь в тій війні і був начальником
над кораблями, описав сю війну: “Коли я
вродився в замку Ейлейтії, мій батько був
військовим старшиною при царі Тіаакені.
Я ж сам був потім старшиною на кораблі
“Теля” при покійному цареві Амесові. Я
поплив на північ, щоб воюватися. Там ми
обложили Таніс і я воювався перед царем.
Потім я перейшов на корабель “Перемога
Мемфісська”. Була війна на воді на Та-
нісському озері. Царь волив мене похва-
лити і подарував мені золотий нашийник
за одвагу. Ми напали на ворожий табор з
полудня. Табор був звойований і там я взяв
одного чоловіка і дві жінки, і їх царь дав
мені в неволю”. Потім повойовані Гіксо-
си просили помилування і відступили в
Сірійську пустиню. Було їхнього війська
сто сорок тисяч; хотіли вони йти далеко
в Азію, але зупинилися в Палестині і не
йшли далі боячись Асірійців.

Розділ IV
НОВА ДЕРЖАВА

Після вигнання Гіксосів, почала царю-
вати вісімнадцята дінастія єгипетських ца-
рів. І від сього часу вже починається нова
держава. Вона одрізняється від попередніх
держав надто великою владою святців і
великим розвитком религії. Се ж так і му-
сіло статися, бо коли війна проти Гіксосів
мала характер релігійної війни, то потім та
релігія, котра перемогла, мусіла добре за-
панувати в країні. Військо теж заняло по-
важнійше становище. Тілько що прогнав-
ши Гіксосів, Єгиптяне кинулися до нових
войн. Царь Амес (той, що скінчив війну
проти Гіксосів) оженився з етіоплянкою і
прилучив етіопську країну до Єгипту ще
міцнійше. При його нащадках Аменоте-пах
та Тутмесах єгипетські  перемоги  пішли
ще далі. Кушітські сторони покорились
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їм, Сірія була повойована, Фенікія теж.
Було зроблено скілька щасливих походів
в Асірію та Месопотамію. Єгиптянам од-
крили широкий шлях утікачі Гіксоси. По
єгипетських містах раз у раз ходили дивні
процесії, то вертались войська єгипетські
з далеких країв, вели полон, чужих людей,
дивних звірів, азіятські скарби. Сила на-
роду бігла за тими чудними процесіями,
святці, співаючи святі гімни з бубнами,
сістрами, флейтами, йшли на зустріч пере-
можцям. Довго пам’ятав люд єгипетський
той славний для себе час і вихваляв тих
Аменотепів та Тутмесів, що посилали його
погибати в азіятських та лібійських пусти-
нях. П’ять віків провадив Єгипет свої не-
скінченні войни.

Під той час в краю запанувала віра і
святці. Скрізь будувались церкви, а над-
то в тих величезних “стоворотих” Тебах.
Церкви будувалися при дворцях царських,
в церквах малювалися часом царські похо-
ди та перемоги, в дворцях скрізь по стінах
були боги, так що церква і дворець сливе
не одрізнялись між собою. Скрізь видно
царів, що при помочі бога топчуть ворогів
під ноги3. Скрізь дивні релігійні емблеми,
невидані до тої пори, де далі вони роблять-
ся все дивнійші, все фантастичнійші.

Від нової держави багато лишилося
руїн, а ще більше підземних могильних пе-
реходів, там сила малюнків та барельєфів,
хоч туди ніколи не западає соняшне світ-
ло. Царські могили, звичайно, найкраще
оздоблені, в тих могилах знайдено чимало
дорогого каміння, надто в могилах цариць.
Багато тих могил є в горах лібійських.

Теби були збудовані по обидва боки
Нілу. Будувалися вони довго, скілька віків;
не одна дінастія царів поставила там свої
дворці. То було найкраще, найбагатше міс-
то в цілому Єгипті. Відколи ж зруйнували
їх Перси, прийшли Теби в упадок і вже за
римських часів були вони сливе тим, чим
тепер, величезними сумними руїнами, та
де не-де між ними стояли селянські хатки.
При початку нашого XIX-го століття, ще
б можна було відбудувати багато тебансь-
ких пам’ятників, але ніхто про теє не дбав,
Турки та Араби разносили каміння з тих
пам’ятників для своїх будівлів. Однак ще
й тепер зостались великі руїни при тепе-
рішньому містечку Карнаку. Треба знати,
що на руїнах Теб поміщаються чотирі

 містечка: Карнак, Луксор, Курнаг та Меді-
нег-Табу.

Східна частина Карнакських руїн
зветься Тутмозейон, бо вона з’являє со-
бою дворець початий Тутмесом І і достроє-
ний його нащадками, теж Тутмесами. Сей
Тутмозейон одділяється від иншого двор-
ця, збудованого при царях XIX-ї ХХ-ї та
ХХІ-ї дінастії, великим двором, де стоять
два обеліски, один цілий, другий вже роз-
битий. Обеліск, єсть то великий стовп, у
горі гостро затесаний. Ті два обеліски4

поставила цариця Гатасу з роду Тутмесів.
По смерті Тутмеса І-го вона стала царю-
вати замість своїх двох братів. Вона часто
казала робити свої статуї в мужеській по-
статі і з бородою. Вона поставила в Тебах
по другий бік Нілу велику церкву, на сті-
нах тії церкви намальований великий по-
ход в сторону Пунт (Фенікію), намальо-
вані люде, що несуть різну здобич, взяту
на війні, і цілі дерева для пересажування
в Єгипет. Далі намальовані човни, там теж
переможне військо, що сурмить у сурми і
тримає корогви з і цілий написом ймення
цариці Гатасу.

Третій двір в Тутмозейоні прикрашений
колонами з постатями бога Озіріса, вироб-
леними високим рельєфом. Далі йдеться
до двірця Тутмеса III-го, найславнійшого
царя XVIII дінастії. В тому дворці є, так
звана, “кімната предків”, вона була дуже
розмальована і там були виписані ймення
60-ти Тутмесових предків, яких він вибрав,
щоб їм честь давати. Тепер та саля дворець
дуже зруйнований.

Перед дворцем Тутмеса III-го є руїни
церкви поставленої ще при Узортезенах
(XII дінастія), там же багато кімнат, збудо-
ваних в різні часи при різних царях. Вид-
но, що єгипетські царі, як і Перські, лю-
били будувати свої дворці при давнійших
предківських і таким способом повставало
ціле царське місто. В Тутмозейоні багато
малюнків та написів про походи Тутмесів,
але про краєву власне єгипетську історію
з них дуже мало можна довідатися, хіба
тілько що можна дослідити розвиток хис-
ту будівничого та малярського та деяких
нових звичаїв релігійних. Дивна річ, на де-
яких малюнках чогось то старанно позби-
вані голови у тих фігур, що мали з’являти
царського бога Аммона, так само і ймення
сього бога теж скрізь повидовбувані. Що
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то мало значити, чи який протест народу
проти віри, чи проти царя, невідомо.

Аммон в Тутмозейоні зветься царь бо-
гів і владарь небесний, а цар – добрий бог,
владарь обох країн (верхнього і нижнього
Єгипту), владарь корон. За ним змальова-
на богиня з луком, стрілами і боєвою соки-
рою. Вона має з’являти собою Тебоіду.

В Тутмозейоні знайдена одна поема,
де прославляються походи царя Тутмеса
III-го. Так говорит бог Аммон Ра: “Моя
воля в тім, щоб твій крик войовничий лу-
нав скрізь по чужих сторонах і щоб царі
всіх племен з’єдналися під твоєю рукою.
Моя воля, щоб ти стоптав під сандаліями
твоїми всіх ворогів і щоб ти побив, як я
тобі наказав, усіх старшин нечистих на-
родів. Увесь світ, як довгий, як широкий,
від Сходу до Заходу, мусить тебе послуха-
ти. Ти досягнеш до кожного народу, серце
твоє звеселиться, твоєї ж царської землі
ніхто не стопче під ноти, я ж буду тебе
скрізь провадити. Ти великий переможець,
ти перейшов велику річку в Месопотамії,
так я тобі приказав. Вороги в своїх сховах
чують твій військовий крик, я ж одіймаю
їм дихання життя. – Ось я; моя воля, щоб
ти вдарив на князів Тагі, я кидаю їх і їхні
краї тобі під ноги. Нехай вони бачать твою
величність, тебе, владаря світла, ти засяєш
над ними, як мій образ. – Ось я; моя воля,
щоб ти знищив чужинців азіятських, щоб
заполонив старшин їхніх, хай вони бачать
твою величність в військовому уборі, при
зброї на боєвому возі. – Ось я; моя воля,
щоб ти вдарив на східню країну, щоб прой-
шов по всіх містах святої землі, щоб всі ба-
чили твою величність, наче ту зірку Сехет,
що кидає проміння і росу. – Ось я; моя воля,
щоб ти вдарив західню країну; Кефа та Азі
жахом пойнялися; нехай бачать вони твою
величність, як молодого вола з одважним
серцем, він оздоблений міцними рогами,
ніхто не встоїть перед ним. – Ось я; моя
воля, щоб ти знищив усіх, що сидять при
морі. Країна Матен тремтить перед тобою,
нехай бачить вона твою величність, наче
бегемота, страшного владаря вод, ніхто не
сміє до нього наближатись. – Ось я; моя
воля, щоб ти знищив тих, що живуть на
островах, ті що живуть серед моря, нехай
чують твій голос, нехай бачать вони твою
величність, як переможця, що топче подо-
ланого. – Ось я; моя воля, щоб ти знищив

Тагенну. Острови Тана під владою твого
розуму. Нехай бачать вони твою велич-
ність, наче того лева, що лежить на трупах
посеред долини. – Ось я; моя воля, щоб ти
знищив приморські краї, все морське око-
ло під твоєю рукою; хай всі бачать твою
царську величність, наче того яструба, що
сягає поглядом, де йому подобається”.

Трудно довідатися, про які власне сто-
рони говориться в сій поемі. Видно все
таки, що походи Тутмеса III-го сягали
досить далеко, – як на ті часи, але все ж
не були вони такі вже надзвичайні, як го-
вориться в хвалебних написах. Що року
єгиптяне ходили в поход. Покоривши яку
країну, вони зоставляли там такий уряд,
який був ранійше, тілько заставляли пла-
тити собі податки, не лічачи того, що за-
біралося на війні.

В Азії царство єгипетське доходило до
Тігру, а в Африці десь аж до Алжиру те-
перішнього, бо там знайдено одну колону
Тутмеса ІІІ-го. Єгиптяне теж завоюва-
ли південні береги Малої Азії та скілька
островів Архіпелагу. Певне що морські
войни помагали Єгиптянам вести Фенікій-
ці, бо самі Єгиптяне ніколи не були моря-
ками. Але всі ті перемоги були дуже не ста-
лі: як лехко покорялися ті різні народи, так
лехко і знов визволялися з-під єгипетської
влади. Одна тілько Єтіопія міцно тримала-
ся з Єгиптом; вона мала однакову з Єгип-
том мову, письмо, віру, і був навіть такий
час, коли етіопська дінастія царювала в
Єгипті. Окрім того Єтіопія була прилучена
не самими тілько войнами, а й царськими
шлюбами, торговлею і взагалі культурою,
котра була у Єгипті висша.

Після Тутмеса III-го найглавнійшим
царем XVIII дінастії був Аменготеп III.
Він поставив Луксорську церкву і сполу-
чив її з Тутмозейном довгою вулицею, об-
ставленою по обидва боки сфінксами та
баранами, було їх: усіх до 600, але тепер
зосталося дуже мало, тай то пооббивані.
На лівому березі Нілу близько могиль-
них печер теж була Аменготепова церква,
але тепер з неї тілько невиразні звались-
ка зостались, отож коло тії церкви стояли
дві величезні статуї, що Греки звали ко-
лоссами Мемнона. Се дві сидячі фігури
20 метрів заввишки (такі як дім на чотирі
поверхи). На них написано ймення Амен-
готепа III. Одна статуя перебита на двоє
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і перекинута. Одні історікі кажуть, що її
розвалив Камбіз, а другі кажуть, що земле-
трясення. В давні часи з тих статуй що дня
при сході сонця йшов якийсь гук, подіб-
ний до гуку ліри. Через те Греки видума-
ли, що то статуї Мемнона, сина ранньої
зорі, і що то він вітає свою матір що ранку.
На п’єдесталах статуй багато грецьких та
римських написів, де говориться про той
надзвичайний спів статуй. Один римський
імператор казав поправити ті статуї і зама-
зати на них всі щілини, після того статуї
перестали співати. Певне, що то роса, спа-
даючи через ті щілини в середину статуй,
лунала гуком подібним до гуку струн на
лірі, а може повітря, пробиваючися через
щілини так гуло.

При кінці ХVІІІ-ї дінастії зайшла зміна в
єгипетській релігії. Тоді були скрізь позби-
вані написи ймення бога Аммона і всі його
образи сплюндровані. Замість того з’явив-
ся бог Атен-Ра. Малювався він наче сонце
з промінням, а кожний промінь кінчався
рукою. Над ним завжди писалося: “Атен-
Ре (Ра) на горі небесній, Атен-Ре владарь
неба, владарь набожної хвали Атен-Ре на
соняшній горі!” Здається, що поклонення
сьому богові мало витіснити собою віру в
инших богів і таким способом перейти в
монотеізм. Думають, що та віра розвива-
лася під впливом матері Аменготепа ІV-го,
цариці Таі. Вона не була Єгиптянкою; на
могильному малюнку вона змальована з
білим лицем і може що вона була Сіріян-
ка або Жидівка. Слово Атен трохи нагадує
Адоная жидівського бога. Але то все тіль-
ко догадки. Може просто Аменготеп хотів
завернути колишню простійшу єгипетську
віру, і для того вибрав головним богом сон-
це, його ж Єгиптяне здавна шанували.

Як би там не було, тілько ся нова віра не
втрималася в Єгипті; хутко віра в Аммона
перемогла, а Атен-Ра згинув на завжди; ті
нащадки Аментотепа, що хотіли таки за-
тримати Атен-Ра, нічого не осягли, їхні
ймення були скрізь позбивані, як колись
ймення бога Аммона. Однак віра все таки
трохи одмінилась: XIX-та дінастія була з
роду Гіксосів і при ній надто ввійшо в силу
поклонення Сетові (Сутек Гіксосів), для
того навіть царі де які мали ймення Сеті.
Найславнійший з них був Сеті І, він знов
прилучив до Єгипту азіатські племена, що
вже були відділились від нього. Взагалі

ті азіятські племена ніколи не трималися
міцно Єгипту. А власне на той час племена
азіятські вступили межи собою в спілку, і
не хотіли платити податків Єгипту; стар-
шими у тій спілці були Хети. Сеті напав на
них в країні Аморейській, взяв їхнє велике
місто Кадеш, потім лишив залоги міцні в
містах Газі, Аскалоні та Магеддо. Потро-
ху Сеті знову запанував над тими краями,
що були завойовані при Тутмесі III. Багато
зосталося малюнків, з’являючих ті походи
та перемоги.

В Карнакському дворці єсть одна саля
збудована при Сеті І, се дуже величний
пам’ятник єгипетського хисту будівни-
чого. Вона має 100 метрів завширшки,
50 метрів завдовшки і 23 метри заввишки;
в ній в 12 колон 10 метрів завтовшки кож-
на, колони ті мають капітель подібну до
квітів лотосу; де які знов простійшої фор-
ми, такі колони найчастійше стрічаються в
єгипетських будовах. Вікна в тій салі були
не дуже великі і закратовані, так що в салі
світло було не дуже ясне і через те стрі-
лющі барви на малюнках не так різали по-
гляд. Малюнків тих дуже багато скрізь по
стінах та на колонах, але більшість їх була
пороблена не при Сеті І, а при синові його
Рамзесі Мейамуні. Той же Рамзес казав ви-
малювати всі походи свого батька.

XIX дінастія, як уже сказано, була чужо-
го племени, але Сеті перший ще при житті
свого батька Рамзеса І оженився з дочкою
Аменготепа III-го і таким способом порід-
нився з тебанськими царями. Сина їхньо-
го Рамзеса другого Єгиптяне вже вважали
правдивим єгипетським царем і Сеті І ко-
ронував його ще при житті своєму. Пізній-
ше Рамзес II прибрав ще ймення Рамзеса-
Мейамуна, що значить друг Аммона. Але
народ назвав його Сезу. Може бути, що де
що з його царювання дало повод до утво-
рення легенди про “Великого Сезостріса”,
але ж то певне, що власне такого царя Се-
зостріса і таких походів, які йому Греки
надавали, ніколи не було.

Рамзес ще при житті свого батька хо-
див на повсталих народів Куші та Шарі
в Етіопії. В Нубії в одній давній церкві
єгипетській намальовані на стінах ті похо-
ди, потім тріумфальний поворот до дому
Рамзеса, що веде до свого батька подола-
ного князя етіопського і двох його синів,
а за ним військо несе багату здобич та
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веде  полоннених і дивних звірів середньої
 Африки.

У великій підземній церкві Абу-Сім-
бельській намальовані великі походи
 Рамзеса II проти Кушітів та Негрів в Афри-
ці та в Азії проти Хетів, що збунтувались і
зірвали договор, зроблений з Сеті І.

Тиї Хети, по думці де яких історіків,
були Скіти, а по думці инших, то були Хет-
тейці, одно палестинське племено. Про сей
поход дійшла до нас одна поема. Поеми тої
велика частина єсть написана на одному
давньому папірусі, що тепер у Британсь-
кому музеї, а багато уступів з неї понапи-
сувано по стінах різних дворців та церков
в Абу-Сімбелі, в Рамзессейоні Тебському,
в Карнаку, в Луксорі. Видно, що та поема
була у великій славі. Поема та досить дов-
га, – як одна пісня Іліади, а зложив її поет
званий Пентаур. Ось деякі уривки з неї, з
того місця, де то описується царь покину-
тий сам один серед несчисленного воро-
жого війська: тоді його величність силь-
ний, живий і потужний, став як той бог
Мут, здійняв свою зброю військовую. Так
узброєний він був подібний до Баала в час
його потужности... Розігнавши свій повоз,
він кинувся в середину війська нікчемних
Хетів, сам він був і при ньому нікого. Його
оточили дві тисячі п’ятсот повозів, на зуст-
річ йому ринулися найпрудчійші вояки
нікчемного Хети і всі несчисленні наро-
ди, що були з ним, а царь не мав при собі
ні князів, ні начальників, ні старшин над
стрільцями та повозами. “Мої стрільці та
їздці мене покинули (так каже царь до Ам-
мона), нема жадного з них, щоб воюватися
при мені. Що замислив батько мій Аммон?
Невже батько забува свого сина? Чи не
йшов я по слову твоєму? Чи не святкував
я для твоєї слави свят препишних, чи не
сповнив я твого дому скарбами своїми? Я
заколов для тебе тридцять тисяч волів. Я
побудував церкви з кам’яних скель, я по-
ставив для тебе вічні дерева. Я спровадив
обеліски з Елефантіни, я казав привезти
вічні каміння... До тебе, волаю, батьку
мій! Я сам посеред товпища невідомих на-
родів, і нікого нема при мені. Мої стрільці
та їздці покинули мене, коли я кликав їх.
Але кращий для мене Аммон від мілліар-
дів стрільців, від мілліонів їздців. Людсь-
кі заходи не варті нічого, Аммон їх всі
перевершить”.

“Ось я при тобі (каже Аммон), я батько
твій, сонце. Моя рука над тобою, я біль-
ше вартий для тебе ніж мілліони людей. Я
владарь всіх сил, я люблю одвагу. Я поба-
чив, що серце твоє без страху, і моє серце
звесилилось і моя воля сповниться!”

“Подібний до Мута (каже царь) я кидаю
стріли праворуч ліворуч, я жену ворогів.
Дві тисячи п’ятсот повозів, що навколо
мене, розбиті в дразки перед моїми кінь-
ми. Жадному не стало руки для бою, серце
тремтить їм у грудях і страх підкосив їхні
тіла. Вони вже не тямлять кидати стріл,
сили не знаходять, щоб тримати списи. Я
жену їх у воду, як крокодилів; вони лежать
ницьма, один на другому, я побиваю їх”.

“Се не людина серед нас (кажуть Хети).
Се Сутек, вояк величний, се Баал сам. Се
не людські діла, що він робить; сам, самі-
сінький, він одбиває сотні тисяч, сам без
вояків, без старшин. Спішімося, втікаймо
від нього!”

“Коли мій конюх побачив, (каже царь),
що я зостався оточенний численними воза-
ми, він обімлів, серце йому затремтіло, ве-
ликий жах пройняв його тіло. І він сказав
своєму цареві: Добрий мій владарю, царю
веледушний, єдиний заступнику Єгипта
в день війни, ми лишилися самі серед во-
рогів, зупинися рятуймо дихання життя
 свого!”

“О, вояки мої (каже царь), ви бачите
мою перемогу, а я був сам. Аммон дав мені
силу, його рука була при мені. Що скаже
весь світ, коли почує, що ви покинули мене
без помочі? Що жаден князь, жаден на-
чальник над повозами, чи над стрільцями
не прилучив своєї руки до моєї? Я воював-
ся, я одбив безліч люду сам один! Мої коні
великі були: перемога Тебська та Нура За-
гожена. Їх тілько знайшла моя рука, коли
був я сам серед ворогів. Я накажу годувати
їх при мені, коли я буду в своєму дворці,
бо вони тілько не покинули мене серед во-
рогів..! Великий лев, що біг біля коней, во-
ював при цареві, лютість розпалила його
тіло, хто наближався до нього, падав до
долу. Посічені в шмаття лежали перед кінь-
ми трупи їхні купою крівавих  останків”.

“Сонцевий сину! (каже царь Хетів).
Хай цілий Єгипет і народ Хетів буде не-
вільником у тебе під ногами! Ра доручив
тобі владу. Ти можеш знищити своїх рабів,
вони в твоїй волі, ніхто з них не повстане.
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Вчора ти прийшов і побив безліч їх. При-
ходиш сьогодні, не провадь далі кари... Ми
всі долі лежимо, готові слухати волі твоєї.
О, царю одважний, славо усіх вояків, да-
руй нам дихання життя!”

“Слава тобі, милий наш сину Рамзесе!
(кажуть боги). Ми даруємо тобі життя на
літа несчисленні. Зоставайся вічно на тро-
ні батька твого Аммона, і топчи всіх чу-
жинців під свої сандалії”.

Сю перемогу над Хетами поет оцінив
надто високо. Через який час війна знов по-
чалась і скінчилася тілько через 14 літ. По
скінченню була закінчена умовою, що на-
гадує трохи теперішні умови діпломатич-
ні. Та умова написана на мурах в Карнаку.
З неї видно, що обидва племена, Єгиптяне
і Хети, вступили в спілку військову проти
инших ворогів, і повіддавали один друго-
му всіх полоненних і злочинців. На знак
приязні Рамзес узяв до двору дочку хетсь-
кого князя.

Рамзес II царював 68 літ. Він мав час
добудувати багато предківських будов і
ще й нових настановити. Скрізь по цілому
Єгипті стоять пам’ятники його царюван-
ня. В одній церкві Абідосі знайшли багато
написів давніх царів, що казав виписати
Рамзес II; ті написи багато помогли при
розбіранні гіеорогліфів. При давнійших
церквах та дворцях в Карнаку та в Луксорі
є теж колони, статуї та обеліски Рамзеса.
Скрізь повиписувано ймення Рамзеса з
різними хвалебними виразами, як то було
в звичаї у царів єгипетських.

На західному березі Нілу, в долині Кур-
наг є руїни Рамзесового дворця. Дворець
той подібний до Карнакського: довгі ряди
сфінксів, колони, подвійні колонади навко-
ло дворів, стовпи зо статуями і салі з коло-
нами в середині. Там сила малюнків та ба-
рельєфів, єсть і величезна статуя Рамзеса.
На місці давнього Мемфісу теж знайдена
друга така статуя.

Єсть один малюнок єгипетський, де
представлено як, перевозили такі статуї.

Абу-Сімбельська підземна церква теж
збудована при Рамзесі. Там є колосси ви-
січені в цілій скелі. Там же в церкві богині
Атор є статуї царя, цариці і їхніх дітей, при
церкві тій багато є колон з головою богині
Атор. В церкві бога Фре єсть чотирі колос-
са Рамзеса II, що тримає сина на колінах.
В сій церкві є ще статуя Рамзеса, що стоїть

перед єгипетською соняшною трійцею: Ра,
Горусом і Фта. Окрім того ще сила малюн-
ків походів Рамзесових.

Хоча й Рамзес побудував багато різних
будов, однак люд не заховав злої пам’яти
по ньому, як по инших будівничих. Рамзес
бо мало заставляв Єгиптян робити, все те
було побудовано невільниками бранцями
з чужіх народів. Може навіть деякі його
походи мали єдину мету – здобування не-
вільників для роботи. Через те в Єгипті де
далі зібралось дуже багато чужого невіль-
ного люду, що погибав на тяжких робо-
тах. Між тим людом були і Жиди (Гебреї).
Знайдений є на руїнах Теб малюнок, що
представляє Жидів на роботі під доглядом
Єгиптян. Власне Жидів часто заставляли
ходити на будівничі роботи. Здається що
Жидам найтяжче було при Рамзесові II,
вийшли ж вони з Єгипту при його синові
Менефта, або при внукові його Сеті її; так
думають де які історікі, але ж се невідо-
мо напевне. Жидівські ж книги зовуть усіх
царів єгипетських Фараонами.

Могила Рамзеса II стоїть на Царський
долині в Лібійських горах на захід від Теб.
Місце те дуже сумне і пустинне. В горах
повибивані підземні ходники, їх звуть сі-
рінгі або гіпогеї (підземелля). Там похова-
но багато царів. Могили всіх царів подібні
між собою, тілько що одні краще, другі ж
гірше прикрашені. Котрий царь довше ца-
рював, того й могила оздобнійша. Бо кож-
ний царь починав прикрашувати свою мо-
гилу від дня вступлення на царство. Коли
ж він помірав, то його клали в могилу, а
двері до неї замуровували на віки. Найкра-
ща могила Рамзесова, там сила малюнків,
богів, царів, там є кімнати з колонадами. В
найкращій кімнаті стояв саркофаг з білого
алебастру, там мала бути мумія Рамзеса,
але саркофаг знайдено порожнім. Сарко-
фаг той тепер у Британському музею.

При цареві Менефта, синові Рамзе-
са II, на Єгипет напали Лібійці та ще різ-
ні бродячі народи. Вони ще при Рамзесі ІІ
мали заміри напасти на Єгипет, але Рам-
зес утримував їх то страхом, то війною, то
мирними умовами. Після його смерті вони
всі зібралися під владою лібійського царя
Мармайу і набігли на Єгипет. Вони захо-
пили Мемфіс і збіралися йти на Теби. Се
було подібне до набігу Пастухів. Народи
ті йшли цілими племенами з жінками та
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дітьми. Сила їх була велика. Але все таки
їх побили в средньому Єгипті і вони мусі-
ли вернутися назад. Царь Менефта не був
таким одважним, як його батьки, отже він
сам не виходив проти ворога, послав тілько
військо велике, сам же втік геть далеко і в
Тебах заперся, – боги йому звістили у сні,
щоб він не йшов сам на війну. Однак все
таки двірські поети складали йому хвалу
за “перемогу над ворогом”. Вороже війсь-
ко зоставило після себе деякі зостанки і
вони вже оселилися в Єгипті під умовою
платити податкі цареві.

При тому ж таки Менефта вийшли і
Жиди з Єгипту, як думають де-які істо-
рікі. Жиди в своїх святих книгах опису-
ють різні чуда, що ніби творилися перед
їхнім виходом з Єгипту і під-час погоні
єгипетської. Про ті дива буде спогадано в
історії жидівській; в єгипетських історіків
та в пам’ятниках нічого не згадується про
них. Манетон подає одну народну легенду
про вихід Жидів. Там говориться, що один
царь єгипетський забажав раз побачити
богів на власні очі, як бачили їх давні царі
єгипетські. Тоді один святець йому сказав,
що він тоді добачить богів, коли вижене
з Єгипту всіх нечистих та прокаженних.
Тоді царь зібрав 8000 тих нечистих і вис-
лав їх далеко на тяжкі роботи. Між тими
нечистими були де які учені святці. Тоді
той святець, що наказав цареві те зробити,
побоявся божої кари за образу святців, але
боявся теж сказати цареві божу провість
яку сам знав, а написав її на папірусі, по-
тім же сам себе забив. В тій провісті гово-
рилося, що нечисті нападуть на Єгипет і
будуть ним володати 13 літ. Царь тоді дав
нечистим місто Абаріс, що було безлюд-
не ще від часів нападу Гіксосів. Нечисті,
зібравшись там, вибрали собі за старшо-
го одного святця з Геліополісу, він звався
Озарсіф, і присягли йому на вірність. Він
тоді наказав їм не поважати святих звірів
і знатися тілько з такими людьми, що теж
звірів не поважають. Потім він обгородив
міцно Абаріс і зібрався війною на царя.
Окрім того він покликав на поміч собі Гік-
сосів, прогнаних з Єгипту при Тутмесі ІІІ.
Прийшло їх 200,000. Царь злякався і втік
до царя етіопського, що був його підда-
ним, забрав з собою Апіса, та ще багато
святих звірів, а в Єгипті лишив сина свого
Сетоса, – його звали теж Рамзесом, так як

дід його звався, з ним зосталося військо
велике боронити Єгипет. Нечисті руйну-
вали Єгипет і робили там усяку нечисть,
плюндрували церкви, розбивали божі ста-
туї, заставляли святців різати святих зві-
рів, а самих святців потім виганяли голими
геть. Озарсіф, що старшинував над ними,
зрікся свого ймення, що походило від Озі-
ріса, і назвався Моїсеєм. Нечисті який час
владали Єгиптом, але потім надійшов царь
з сином та з військом, вдарив на нечистих,
побив їх дуже багато, а тих що зосталися
прогнав геть аж до Сірії.

Після сього другого набігу Пастухів
Єгипет знов почав свої походи та перемоги.
Рамзес ІІІ, царь ХХ-ї дінастії, був царем-
вояком, як Тутмес ІІІ, Сеті І та Рамзес II
Він повоював Лібійців та Таккарів, потім
народів з Малої Азії і з островів, що були
напали на Єгипет з моря та з Арабської пу-
стині. На пам’ятнику Рамзеса III описана
тая війна на воді: “Устя рікі було наче море
човнів різного шталту, човни тиї від деме-
на до стерна були засажені вояками узбро-
єними”. На суходолі ж: “Піхотинці були
мов леви на горах рикаючі. Коні тремтять
і прагнуть топтати ворогів під ноги”. Царь
Рамзес каже: “Я був наче бог Мут, я став
проти ворогів і вони бачили силу рук моїх.
Тії, що переступили мої границі не дочека-
ють більше жнив”. Рамзес оселив подола-
ний народ Філістимлян в південній Сірії.
Одному лібійському племені дав землю на
захід від Дельти. Хутко після того послав
морське військо на Фенікію і знов заставив
її платити собі данину.

Походи Рамзеса III змальовані на мурах
церкви і дворця, що стоять біля колоссів
Мемнона. Місце, де вони стоять, зветься
Медіне Табу, так звались давні Теби. Там
є велика церква Аммона з великими піло-
нами, колонами зо статуями і великими
круг лими колонами; перший двір сеї церк-
ви дуже зруйнований, але другий добре ще
доховався. Там зосталася велика колонада
покрита стелею, помальованою блакітною
барвою з білими зорями. На колонах та на
стінах сила малюнків. За тим другим дво-
ром було ще багато будов, але вони всі в
страшних руїнах. Скрізь по тих розвалених
мурах видко малюнки: все військові справи
царя Рамзеса III, та хвала йому за блиску-
чі перемоги. Далі є церква поставлена ще
за Тутмесів і прикрашена за різних царів
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єгипетських. Біля тії церкви знов дворець
Рамзеса III. Там теж багато малюнків: у се-
редині дворця по стінах  намальовані різні
сцени двірського життя: царь серед гарему,
царь граючій в шахмати і т. д. На надвірній
стороні знов військові сцени.

За Рамзеса Ш (инші кажуть, що за Рам-
зеса II) була змова у дворці на життя царя.
“Двірські вельможі та жінки гаремні за-
думали скинути царя і посадити на місце
його брата його. Вони уживали до того чар
бридких для богів і богинь. Царь казав їх
судити і їх присужено до темниці. Але ца-
реві той вирок здався надто лагідним і він
скарав на горло злочинців, суддів теж по-
карав за милосердя і казав їм зрубати голо-
ви”. Так говориться в одному єгипетському
пам’ятнику; Геродот же і Манетон роспо-
відають про се инакше. У Манетона царь
зветься Сетозіс, у Геродота ж Сезостріс.
Манетон так росповідає: Сетозіс воював
з Кіпром, Фенікією, Асірією та Медією.
Ідучи на війну, він доручив царство бра-
тові своєму Армаїсові, не дозволив йому
тілько носити корони і зневажати цариці
та гаремних жінок. Армаїс не слухав на-
казів царя. Тоді найстарший святець доніс
про те цареві, царь несподівано вернувся в
Єгипет і одібрав царство у брата. Геродот
каже, що царь, вернувшись у Єгипет, був
запрошений до дворця на обід, потім же
брат його казав підпалити той дворець, де
сидів царь з жінкою та дітьми. Сезостріс
радився з жінкою, що йому робити, і жінка
порадила взяти двох дітей, покласти їх че-
рез огонь і по них перейти до дверей як по
мості. Царь її послухав і зробив так. Двоє
тих дітей згоріли, але царь з жінкою та з
иншими дітьми вирятувались.

У Луврському музеї стоїть саркофаг
Рамзеса III. Саркофаг той з рожевого грані-
ту, на ньому намальоване сонце переходяче
підземні країни. Могила Ремзеса III велика,
має скілька хат, багато прикрашена цікави-
ми малюнками різного змісту побутового і
релігійного. Там змальовані всі доби року
в Єгипті, по одному малюнку на кожний
місяць. Там єсть і два знакомиті “арфісти”,
що то їх кожний мандрівець змальовує.
Тілько всі ті малюнки дуже попсовані ди-
мом від факелів мандрівців вчених і невче-
них, та написами різних йменнів спогляда-
чів; инші споглядачі навіть повідломували
собі чимало шматків “на спомин” либонь.

Як будуть панове мандрівці так далі справ-
лятися, то може хутко від давніх малюнків
і сліду не стане.

Нащадки Рамзеса III всі звалися Рамзе-
сами, але про них мало що відомо. Инші
вчені відносять до ХХ-ї дінастії байку, що
росповідає Геродот, але вона більше ціка-
ва яко байка, з котрої пішло дуже багато
варіантів у різних народів, ніж яко істо-
річний факт. Геродот росповідає, що був
колись в Єгипті царь на ймення Рампсініт.
Царь той мав великі скарби. Щоб краще їх
заховати, царь казав збудувати велику ка-
меницю, одна стіна тії камениці виходила
по-за ограду дворця. Але будівничий, що
мав лихі заміри, приладив каміння таким
способом, що два чоловіка лехко могли
їх вийняти. Як була скінчена камениця,
Рампсініт казав перенести туди свої скар-
би. Через який час будівничий, чуючи
смерть, покликав своїх двох синів і сказав
їм, що, будуючи каменицю, він ужив спо-
собу, щоб зробити своїх синів багатими,
щоб вони жили в достатку. Він росказав їм
докладно, який то камінь, де він, як його
виймати, і сказав, що коли вони зроблять
все так, як він їм казав, то вони будуть гос-
подарювати над царськими скарбами. Бу-
дівничий вмер, а сини взялися до роботи.
Вони пішли в ночі до дворця, знайшли той
камінь, лехко його вийняли і забрали дуже
багато грошей. Одного дня царь, прийшов-
ши оглядати свої скарби був дуже здиво-
ваний, побачивши, що посудини, в які він
ховав гроші, були порожні. Він не знав, хто
б міг те зробити, тим більше що всі печаті,
які він сам поробив на дверях, були цілі.
Він приходив ще два чи три рази і кожний
раз бачив, що скарби зменшались і злодії
не переставали красти. Тоді царь казав по-
робити пастки і порозставляти їх поміж
посудою з грішми. Злодії знов прийшли,
один пішов просто до грошей і попався в
пастку. Попавши в такий лихий стан, він
кличе свого брата, наказує йому, щоб як
найшвидче одрубав йому голову, аби ніхто
його не пізнав і щоб не сталось потім яко-
го лиха родині. Признавши, що брат каже
по правді, другий брат так зробив, потім
вийшої геть, заложив знову камінь і пішов
до дому, забравши голову братову. Друго-
го дня царь знов пішов до свого скарбу.
Увійшовши, він дуже зчудувався, побачив-
ши тіло без голови, зловлене в пастку, а в
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 будові не видко було жадної дірки, жад-
ного виходу. Серед такої непевности він
от що придумав: казав почепити трупа на
мурі, поставив при ньому сторожу і нака-
зав приводити до дворця кожного, хто буде
плакати над трупом, або виявить який не-
будь признак жалю.

Мати злодія, довідавшися, що роблять
з її мертвим сином, наказала другому си-
нові, щоб він яким хоче способом одв’язав
трупа од муру і приніс би їй. Вона казала,
що коли се не буде зроблено, то вона сама
піде і про все роскаже цареві. Хлопець, не
вмовивши матері і боячись її погрози, до-
брав способу. Він обладував ослів міхами з
вином і погнав ослів поперед себе. Коли ж
над’їхав близько сторожі, що стерегла його
брата, він розв’язав скілька міхів. Вино по-
текло, а хлепець вхопився за голову і по-
чав несамовито кричати, і неначе не знав,
до котрого осла йому кинутися. Сторожа
кинулася збірати вино, що бігло потоком,
силкуючися захопити його як найбільше,
надіючися на даремщину. Хлопець удав
розлюченого і почав їх лаяти, але вони по-
чали його просити і він нібито помирився
з ними, з’їхав з дороги і почав зав’язувати
міхи. Потроху він разговорився з сторо-
жею, вони підлещувались йому та жарту-
вали, а він ніби з добрости подарував їм
міх вина. Вони сіли, почали пити і запро-
сили й хлопця пити з собою. Він пристав
до них і дав їм ще міх. Сторожа попилась і
поснула. Як настала ніч, він обголив кож-
ному сторожеві по пів бороди на сміх, по-
тім одв’язав брата, положив його на ослів
і, сповнивши отак наказ матері, повернув
до дому. Потім царь казав своїй дочці не
дуже то чесним способом довідатися таки
про цілу справу. І довідавшися врешті, взяв
його в свою ласку і дав за нього свою доч-
ку, кажучи, що сей чоловік наймудрійший
з усіх Єгиптян, а Єгиптяне наймудрійші з
усіх народів.

Потім Геродот росповідає, як той самий
Рампсініт, спустився на той світ, як грав
там в шахи з богинею Деметер і то вигра-
вав, то програвав, а потім вернувся на сей
світ і богиня подарувала йому золотий об-
рус. І ніби в памятку сього, що року один
жрець їздив до церкви Деметер (Ізіди?) з
зав’язаними очима і на возі запряженому
двома вовками. Подібних “історічних”
байок чимало є у Геродота.

ПОЛІТИЧНИЙ УПАДОК
XX дінастія помалу почала приходити

до упадку, як то часто бувало, з єгипетсь-
кими дінастіями. Не тілько в царській ді-
настії, але й в звичаях народу самого, в
народній вірі зайшло чимало змін. Часті
походи в чужі краї і набіги чужих племен
принесли багато чужого в Єгипет. Багато
царів єгипетських брали собі жінок часом
з Єтіопії та Сірії та з инших країв. Не-
вільники з чужих країв як Жиди та инші
і помішники як, напр., Фенікійці занесли
в Єгипет своїх богів і свої звичаї, Єгиптя-
не прийняли до своїх несчисленних богів
ще й чужих Астартів та Баалів. Правда, що
за те і чужі народи переймали від Єгиптян
багато, може навіть більше, ніж Єгиптяне
від них.

Значіння богів, своїх і чужих, в Єгип-
ті часто мінялося. Так колись бог Сет став
наріві з богом Аммоном, а при пануван-
ні Гіксосів навіть переважив його, потім
Атен-Ре заслонив не на довго сих обох бо-
гів. Потім бог Аммон знов зайняв своє міс-
це, але вже Сет навіки зостався проклятим
і почав з’являти собою бога зла, подібного
до перського Ангра-Маніу. Культ Аммона
запанував міцно і великі святці Аммона
набралися великої влади під кінець XX ді-
настії. а після сеї дінастії святець Гер-Гор
став царем Єпипту. Сей святець, для біль-
шої законности (як то завжди робили такі
царі) взяв за себе жінку царської крови і
надав їй дивний титул “Дружина Аммо-
на Ра”. Може се ймення мало означати,
що вона служила в церкві Аммона. Після
вступлення святецької дінастії Єгипет роз-
ділився на двоє і в північному нижньому
Єгипті в місті Танісі запанувала окрема
дінастія і перший царь сеї дінастії був
Смендес. Після сього поділу Єгипет знов
стратив владу над народами азіятськими і
тоді в Палестині міцно запанувала монар-
хія жидівська.

Потім Танісська дінастія вигнала свя-
тецьку з Теб і запанувала цілим Єгиптом,
але святецька втікла в Єтіопію і там за-
снувала окрему монархію, незалежну від
Єгипту.

Після танісської (ХХІ дінастії, бо свя-
тецьку більшість історіків не признав за
праву дінастію) запанувала XXII дінастія,
що походила з Дельти з міста Вубастіса
і певне була азіатського роду, бо ймення
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всіх царів її асірійські. Від сеї дінастії зо-
сталась велика будова пристроєна до Кар-
накської церкви, і через се можна думати,
що дінастія мешкала в Тебах. Будова ся
дуже велика і построєна навколо церкви
Рамзеса третього, так що та церква стоїть
в будові як в хаті, а коли сама та церква
дуже велика, то можна собі здумати, яка
мусить бути будова, що скривав її в собі.
Перед будовою величезний пілон, дві ко-
лоссальні статуї і багато сфінксів.

Один царь XXII дінастії завоював жи-
дівське царство, але не утримав його на
довго.

У Манетона дуже непевно списана
історія сих часів постоянних розділів та
колотнечі, – він спогадує тілько ті дінастії,
які вважає за справедливі. Але з різних на-
писів можна було де що довідатись. Отже
відомо, що один царь з святецької дінастії,
на ймення Піанкі, прийшов з Єтіопії, за-
воював Єгипет і зробив його підданим
Єтіопії. Ся колотнеча межи верхнім і ниж-
нім Єгиптами не повинна так здаватись
дивною, бо зв’язок між сими країнами
був завжди дуже слабкий. Окрім того в
нижньому (північному) Єгипті набралось
багато Азіятів, а в верхньому Єтіопів, і сі
племена яко чужі, межи собою ворогува-
ли. Де які вчені навіть доказують, ніби зро-
ду єгиптяне верхнього і нижнього Єгиптів
не були одного племени, а що верхні похо-
дили з Єтіопії, а нижні з Азії. Однак се ще
непевна теорія.

По смерті царя Піанкі, князь Саісський
Вокенрауф захопив царство в свої руки, але
він панував недовго, бо внук Піанкі Шабак
(Геродот зве його Сабакос) узяв його в по-
лон і спалив живцем, яко бунтівника.

Єтіопську дінастію зве Манетон   ХХV-ю.
Геродот росказує, що Сабакос панував

50 літ, що за його царювання нікого не
карали на смерть, а тілько за великі про-
вини присужували на тяжкі роботи. Через
те скрізь міста єгипетські були в доброму
порядку, так само як і Нільські канали.

При Сабакосі на Єгипет напали Асі-
рійці, і хоч асірійські історіки хваляться
своєю тодішнею перемогою, але історіки
грецькі, єгипетські й жидівські говорять,
що діло було зовсім навпаки і що Асірійці
з соромом повернулися до дому. Єгиптяне
казали, що їх вирятував бог Пта, наслав-
ши на асірійській табор силу мишей, котрі

погризли всі щити і луки асірійські і тим
знищили всю їхню зброю.

Під час етіопсько єгипетської держави,
різні номи часто відпадали від монархії.
Надто часто відділялися Таніс та Саіс і
нераз навіть пробували князі саісські і та-
нісські заволодати цілий Єгиптом. Один
тілько етіопський царь Тарака злучив на
який час під своєю владою Єгипет і навіть
відновив єгипетську владу в Лібії, забірав-
ся в Європу і побив раз Асірійців. Але те
не довго тревало. Часи Тутмесів та Рамзе-
сів минули. Єгипет був ослаблений усо-
бицями, а се довело до того, що хутко над
Єгиптом почали панувати, то “нікчемні
Куші”, то “нікчемні Хети”. Двічі Асірійці
захоплювали Єгипет. Але по єгипетських
пам’ятниках про ті нещасливі часи мало
що можна довідатися, бо Єгиптяне люби-
ли записувати тілько перемоги.

Азіатські переможці настановляла кня-
зями над Єгиптом князів з Дельти. Двічі
одвойовував Єгипет царь Тарака і його на-
щадок Рут Амен, але вже не надовго, Єги-
пет раз-у-раз розбивався та роздрібнився
і в ньому не вгавала колотнеча князів та
царів. Ще князі південні як небудь при-
знавали владу Етіопії. Але князі Дельти,
їх було всіх 12, одділилися зовсім і всту-
пили між собою в союз 12-ти. Але хутко
князя саісського ІІсаметіка почали підоз-
рівати його товариші, ніби він на царство
важить.

Геродот росповідає історію чи легенду,
ніби оракул сказав князям, що той з них
стане царем всього Єгипту, хто буде зли-
вати вино в церкві Гефеста (Фта) з мідяної
чаші. Одного разу, коли всі князі зливали
вино богові в тій церкві, Псаметікові не
стало чарки, через помилку святця, і він
мусів злити з свого мідяного шолома. Тоді
князі перелякались, але все таки вважали
нечестю забити Псаметіка без вини, отже
вони одняли від нього князівство, а самого
заслали в болота, забороновши йому всякі
зносини з Єгиптом.

Ображений Псаметік питав оракула,
як може він помститися над товаришами.
Оракул сказав, що за нього помстяться мі-
дяні люде, що вийдуть з моря. Він не дуже
то вірив тому. Але через який час грецькі
пірати, втікаючи морем, прибули до Єгип-
ту і вийшли на берег узброєні мідно з го-
лови до п’ят, і почали грабувати країну.
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Один Єгиптянин сказав про се Псаметі-
кові і назвав Греків “мідними людьми”, бо
він ніколи не бачив так узброєних людей.
Тоді Псаметік поєднався з Греками, пішов
і звоював своїх колишніх товаришів, а сам
став царем цілого Єгипту.

Ймення етіопських царів були позбива-
ні. Однак всеж Псаметік взяв собі жінку з
етіопської дінастії. Він надгородив своїх
помічників Греків, давші їм землю в Єгип-
ті і зробивши їх почесною сторожею при
собі, се не було новиною, бо наймитів во-
яків давно вже було в Єгипті багато, та й
в краєвому війську було чимало єтіопів та
Лібійців. Однак військо розсердилося на
царя за ласку до чужинців і 200.000 воя-
ків помандрувало геть в Єтіопію з Єгипту.
Псаметік хотів їх затримати, нагадував про
рідний край, але, вони грюкнули списами
й щитами і сказали, що поки вони мають
зброю, то матимуть і рідний край, де їм
сподобається.

З того виходу вояків з Єгипту не було
ніякої біди для країни. Війська було і так
надто багато і свого і нанятого, воно по-
требувало багато коштів і клопотів, бо де
далі робилося все гірше вередливим та не-
слухняним, привикши до здобичі військо-
вої та грабунків по чужих краях. Псаметік,
ставши міцно на царстві, взявся до робот.
Міста, що були зруйновані підчас войн,
були відбудовані, нові церкви поставле-
ні, в країні процвіли знову хист, ремесла
і торг. З чужими племенами Псаметік став
підтримувати мирні зносини, він одкрив їм
вільний доступ до торгу з Єгипті і до пла-
вання по морі і по Нілові. Надто ж добре
він приймав Греків, так що вони могли за-
снувати чимало колоній в Єгипті, Псаметік
дозволив Грекам учити дітей єгипетських
грецької мови і через те потім повстало
багато перекладачів (драгоманів) у Єгипті,
котрі навіть населяли цілі квартали в міс-
тах. Від того часу почалися часті зносини
Греків з Єгиптянами і стала більше відома
історія Єгипту.

Псаметік став царем в 656 р. до Р. X.
і від сього часу хронологія історії Єгип-
ту може вважатися певною. Хронологія
XXVI ї дінастії (Псаметікової або Саіссь-
кої) вся є записана на пам’ятниках того
часу. Вона дуже одрізняється від Мане-
тонової, після того отже як були знайдені
сі пам’ятники, вчені почали критичнійше

дивитися на Манетона, ніж як було до
того часу.

Псаметік лічив роки свого царюван-
ня від смерти Тараки (666) і через те ви-
ходить, ніби він царював 54 роки, але в
дійсности він царював тілько 44 роки. Він
збудував у Мемфісі пілон до церкви Фта і
дворець для Апіса, в тій будові було багато
малюнків і великі статуї замість колон, але
вже тих будов зовсім нема тепер. Зоста-
лись же до наших часів тілько дванадцять
Псаметікових колон при церкві в Карнаку.
Хоча Псаметік і його нащадки не мешкали
в Тебах, однак там багато зосталося будов
після них, взагалі за саісської дінастії хист
процвітав у Єгипті.

За царя Псаметіка Скіти хотіли напасти
на Єгипет, біжучи з Європи через Азію,
та женучи Кіммерійців поперед себе. Але
Псаметік відкупився від них грішми і вони
повернули назад на північ. Але після того,
хотячи міцнійшим бути в Азії, Псаметік
сам напав на Палестіну, але не довів об-
логи до кінця і вже син його Неко пово-
ював Жидів та Сірійці в і настановив там
по своїй волі царя; однак він затримав
свою владу не надовго, бо хутко прийшли
Асіро-Вавілоняне і вигнали Єгиптян з Па-
лестіни і завладали нею самі. Отже Неко
згубив знов своє становище в Азії.

Царь Неко задумав було відновити один
нільський канал, що був викопаний ще за
Сеті І та Рамзеса ІІ, але потім був занесе-
ний пісками. Починався той канал трохи
вище міста Бубастісу і доходив до Нілу на
границі Дельти. Отже на каналі тому зги-
нуло 20.000 робітників і Неко запитав ора-
кула, чи має скінчити роботу, але оракул
відповів, що все одно та робота здасться
чужинцям, тоді царь залишив канал. Прав-
ду казав оракул, бо Перси докінчили ка-
нал. При Некові ото відбулося подоріжжя
Фенікійців навколо Африки, про яке гово-
рилося у нас в початку історії.

Неко царював 16 літ, а по ньому настав
син його Псаметік II, що царював 6 літ і
згинув під час походу в Єтіопію. Пото-
му настав Угобра і той задумав звоювати
грецьку колонію Кірену (на півночі Афри-
ки на захід від Єгипту), але боячись поси-
лати єгипетських Греків, він послав таки
єгипетське військо, але те військо збунту-
валося в дорозі, думаючи, що царь посилає
їх в таку непевну війну, аби збутися їх, а
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може таки й давно те військо ремствува-
ло на царя такого ласкавого з чужинцями.
Тоді Угабра послав старшину військового
Амеса, щоб той утишив бунт, бо Амеса
любили вояки. Поки Амес говорив до во-
яків, один вояк зайшов і надів йому шоло-
ма на голову, а всі инші гукнули, що хотять
собі Амеса за царя. Амес тоді став сам на
чолі бунтівничого війська. Угабра послав
тоді одного вірного слугу і наказав приве-
с ти перед себе Амеса живого чи мертво-
го, але слуга вернувся з нічим, та ще й з
відповідею від Амеса дуже зухвалою. Тоді
Угабра відтяв слузі ніс і вуха. Розлючений
народ єгипетський повстав і перейшов до
Амеса. Знати що народ не любив саісської
дінастії, що так підтримувала чужинців, а
може тут і недавні роботи на каналі при-
гадались. Угабра зібрав своїх наймитів
Греків і пішов чужим військом свій на-
род воювати, царство від Амеса одбивати.
Його побили, в полон забрали і посадили
бранцем у його ж власнім дворці. Амес
обходився з ним лагідно, але ж Єгиптя-
не видобули його собі і задавили. То був
20-й рік його царювання. Амес поховав
його в предківській могилі і за себе взяв
дочку Псаметіка II.

Амес хоча й став царем через нарід єги-
петський і ненависть його до чужинців,
однак Грекам при йому стало ще краще.
Він дозволив Грекам сидіти ще й в місті
Невкратісі в Дельті, дозволив їм будувати
свої церкви, і Греки побудували їх скіль-
ка на кошт своїх багатих земляків. Амес
подарував свої статуї різним містам і дав
навіть гроші на відбудування церкви в
Дельфах, коли вона згоріла. Він взяв собі
за жінку Грекиню і поєднався з Самоським
тіраном (князем) Полікратом та з Крезом
лідійським. Тілько з Кіпром мав він війну
і наложив податок на Кіпр. Він, як і Пса-
метік, дуже дбав за торговлю та хист, але
від його пам’ятників зосталася тілько одна
капелла з цілої скелі рожевого граніту, та
ще підземелля біля Курнагу теж, здається,
належать до його часів.

Амес, яко давній вояк, не любив царсь-
кої пихи і поводився в своїй господі да-
леко простійше, зовсім не по царському;
після того як одправляв що дня суд і всі
громадські свої повинности, він собі зо-
сідав до столу і бенкетував з товаришами
по просту. Вельможі казали йому, що його

простота не подобає цареві, але він їм од-
мовляв, що сагайдак не може завжди бути
натягненим. Коли спочатку царювання де
хто закидав, що царь простого роду, то
Амес, довідавшися про те, казав зробити
статую бога з того шаплика золотого, де
сам ноги мив, і всі люде молилися тому
богові. Царь сказав тоді: “От так і я, перше
був простим, а теперь я цар, теж мусите
мене поважати й шанувати”. Тай справ-
ді став його люд шанувати, може власне
того, що він був простійшим царем ніж
инші. Геродот росповідає про його закон
проти лінощів: усякий Єгиптянин мусів
доносити своєму князеві, з чого він живе,
а коли ж князь довідувався, що той чоловік
не чесною роботою живе, а лихими спра-
вами, то такого чоловіка на смерть карано,
взагалі ж, після слів Геродота, ніколи ще в
Єгипті не було такого доброго ладу, як за
царя Амеса.

Але той добрий лад загинув так раптом
несподівано. Отож власне тоді Персія рос-
ла і лишилось їй ще Єгипет зажерти, вона
ж його й зажерла. 525 р. до Р. X. був повойо-
ваний Єгипет5. Під час єгипетсько-персь-
кої війни умер Амес, незабаром згинув і
син його Псаметік III у перській неволі.
Про полон сього нещасливого царя є дуже
драматична росповідь у Геродота: “Камбіз
дуже гостро обходився з царем, він казав
посадити його і вельможних єгиптян біля
мійської брами. Царівна та дочки вель-
мож, убрані як невільниці, йшли з кухлями
по воду6. Плачучи переходили вони перед
батьками-бранцями, а ті стогнали, дивля-
чися на їхню недолю. Псаметік те побачив
і спустив погляд до долу. Потім Камбіз
казав привести царевича і вельможних
хлопців на стричку і з вудилами в зубах.
Їх вели на смерть, щоб помститися за по-
битих зрадників грецьких. Царські судді
наказали забити десять найвельможній-
ших Єпиптян. Псаметік поглянув на них
і пізнав свого сина, всі Єгиптяне навколо
нього плакали й лементували, але царь по-
водився однаково, як тоді коли вглядів доч-
ку свою.

Коли хлопці перейшли, царь завважив
діда, що перше обідав при царському сто-
лі, тепер же сей бідний ограбований чоло-
вік, колись багач, ходив і жебрав у вояків і
навіть у Псаметіка та бранців. Псаметік не
міг стримати сліз, вдарив себе в голову і
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покликав свого нещасного друга. Сторожа
донесла про се Камбізові. Той здивував-
ся і послав спитати Псаметіка. “Камбіз,
твій пан питає тебе, чому ти не плакав, не
 стогнав, бачивши свою дочку невільницею
і сина йдучого на смерть, а тепер журишся
отим дідом, він же, як відомо, тобі не родич
і не свояк?” Царь відповів: “Сину Кіровий,
недоля моя надто велика, щоб можна було
її оплакати але зла доля друга, колись щас-
ливого, а теперь на старість доведеного до
жебрацтва, здається мені вартою сліз”. Ся
відповідь здалась правдивою. Як кажуть
Єгиптяне, Крез, що прийшов при Камбізі
в Єгипет, заплакав, і Перси, що були при
тому, плакали. Навіть сам Камбіз був по-
рушений, він помилував царевича, але вже
було пізно, – царевича стратили найперше
всіх. Може б царь Камбіз доручив управ-
лення Єгиптом Псаметікові, але ж боявся
зради. Псаметік же спробував здійняти
повстання, але то йому не вдалось і він
 загинув.

Як поводився Камбіз в Єгипті, як скін-
чився його поход в Єтіопію та на оазіс Ам-
мона, ми знаємо. Тут же тілько скажемо,
що з самого початку Камбіз ще стримливо
відносився до віри єгипетської, обороняв
церкви од знущання свого війська і сам по-
казував повагу до віри подоланих. Але все
те було нещиро і не довго тревало, бо віра
єгипетська, а надто її обряди були дуже
противні для Персів, що не поважали нія-
ких образів ні навіть церков не мали. Отже
хутко почалися ті знущання та лютування
Камбізові, про які вже говорено свого часу.
Взагалі панування Камбізове було люте і
вередливе, бо то був справжній деспот
азіятський, до того ще й божевільний на-
певне. Може б Перси довше й міцнійше
затримали панування своє в Єгипті, коли б
не такий початок, але врешті віра і звичаї
єгипетські так одрізнялися від перських,
цівілізація єгипетська була настілько вища
від перської, що згоди між сими двома на-
родами бути не могло, отже відносини пе-
реможців і подоланих завжди зоставалися
між Персами та Єгиптянами.

Дарій повів було справу зручнійше. Він
навіть скарав на смерть лютого сатрапа,
що гнітив Єгиптян. Коли вмер Апіс, то
царь надів жалобу і пообіцяв сто золотих
талантів тому, хто знайде нового Апіса. Да-
рій хотів поставити свою статую в церкви

Фта поруч статуї Сезостріса (Рамзеса II).
Святці сказали йому, що він ще не дорів-
нявся славою до Сезостріса, бо не звоював
Скітів. Дарій тим не образився, а тілько
сказав, що коли він проживе так довго, як
Сезостріс, то постарається йому дорівня-
тися. Він казав збудувати церкву Аммонові
в Тебах, він же докінчив і канал царя Неко.
Однак нічим не міг він погодити єгиптян,
з Персами, бо все таки царі перські ніко-
ли не прийняли віри, звичаїв і мови Єги-
петських і зоставалися чужими в краю.
Єгипет скілька разів повставав і при тому
йому завжди Греки допомогали. Через сто
двадцять літ Єгипет знову став незалеж-
ним і мав три своїх дінастії XXVIII, XXIX
и XXX7. Але потім знов напали Перси і
царь єгипетський втік без бою в Єтіопію,
як колись Менефта від “нечистих”, Єгипет
вдруге підпав під Персів і царь перський
Охос лютував і знущався над Єгиптом не
менше від Камбіза. Єгипет був забраний
вдруге 345 р. до Р. X.

Отже як прийшов Олександр Маке-
донський, то був він прийнятий, як несучий
рятунок, і названий сином Аммоновим, себ-
то справжнім царем єгипетським. Дотеп-
ний Птолемайос Лагід, один з начальників
війська Олександра Македонського, став
потім царем у Єгипті і заснував дінастію
Птоломеїв або Лагідів, і хоч та дінастія була
чужого коріню, однак вона так прийнялася
в краю, що її можна вважати національною.
Лагіди прийняли мову, віру і звичаї Єгипту.
Потім надійшли Римляне і зробили Єги-
пет своєю провінцією, але ще й за Римлян
Єгипет не втеряв своєї сили і Олександрія
(царське місто Лагідів) була першим містом
в цілому світі після Риму. Хист єгипетський
заховав ще свій стіль і, не знаючи гіероглі-
фів, нічого не можна було б відчитати на
пам’ятниках Лагідів та й римських Цезарів.
Олександрія стала осередком греко-єги-
петської філософії, і та філософія одбилася
в більшій частині христіянської філософії.
Але ж коли хрис тіянсьтво розійшлося по
світі і захопило Рим, тоді прийшов кінець
Єгиптові, римські імператори христіяне
казали руйнувати “поганські” єгипетські
церкви і нищити “поганських идолів”. Та
й сам люд зрікся потім свого “погансьтва”
а разом з тим і свого хисту, своєї культури.
Що ж не було знищене, те було оберну-
те на  користь  христіянсьтву, але ж церкви
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 Аммона, втративши “поганську” відправу,
не стали як слід христіянськими, так було
і з народом єгипетським. Потім надійшло
мусульманське завоювання, то вже до кінця
добило Єгипет, мусульмане нищили одна-
ково і христіянсьтво і те, що зосталося від
погансьтва.

Новітній європейський протекторат теж
не багато поміг давній руїні: коли віце-ко-
роль будує казарму, то бере каміння з піра-
мід та церков – для економії!..

Так сповнилася провість смутная єги-
петського філософа Гермеса Трісмегіста:
“О, Єгипте, Єгипте, від релігій твоїх не
лишиться нічого, крім непевних байок,
але їм не повірять нащадки; окрім слів
на камінах, що промовлятимуть про на-
божність твою. Скіт, чи Індієць, чи який
инший чужинець Єгипет заселить. Святе
все повернеться в небо, країна ж єгипетсь-
ка лишиться самотною вдовою по людях і
 богах!”.

1 Видно в ті часи не вміли зводити склепіння, бо його нема ніде в хатах пірамідних.
2 Саркофагом зветься велика скриня з каміню, куди ставилася труна деревляна або папірусна.
3 При новій державі вперше почали малювати коней та вози.
4 На тих обелісках написане, що на роботу їх пішло 7 місяців часу.
5 Дивись про се історію Персії, розділ IV. Камбіз.
6 Ношення води уважалося у всіх давніх народів дуже низькою роботою, невільницькою власне.
7 Перська дінастія зветься XXVII.
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SUMMARIES

O.B. Bubenok
THE PROTO-BULGARIANS AND SARMATO-ALANS

IN LATE V–VII CENTURIES AD
The article is dedicated to ethnogenesis of proto-Bulgarian tribes and participation in this

process of the tribes of Sarmatian and Alanian origin. According to the data of some Medieval
written sources, archaeological excavations and linguistic studies we can assume that in V-
VII centuries Sarmatian groups of the Low Volga region were included as separated clans into
the tribal structure of Central Asian foreigners called Onogurs who were known as Bulgarians
of Azov sea region. Some time later in VII century these tribes were united by the Hunnic clan
Dulo in Great Bulgaria. In this period contacts between proto-Bulgarians and western groups
of North-Caucasian Alans were very intensive. As a result, in early Middle Ages Turkic-Ira-
nian ethno-cultural symbiosis appeared in North-Caucasian steppes.

A.L. Zelinsky
POSIDIPPUS’ EPIGRAMS IN CONTEXT OF PTOLEMAIC PROPAGANDA

Discovery of unknown collection of epigrams attributed to Hellenistic poet Posidippus be-
came a notable event. Content and structure of the collection reflect the number of propagandis-
tic and foreign policy measures, implemented by Ptolemaic rulers during author’s life. Namely,
epigrams narrate introduction to dynastic cult, stories about successful participation of royal
house representatives in pan-Hellenic competitions (agons), and Ptolemies’ claims on the role of
Alexander’s successors. The collection also reflects the return of Cyrene to the Egyptian orb of
influence, and permanent struggle of Ptolemies and Seleucids for regional hegemony.

V.O. Kiktenko
SURVEY OF THE DEVELOPMENT

OF THE CHINESE STUDIES IN THE GREAT BRITAIN
The present article covers the origins and growth of Chinese studies in the Great Britain;

the histories of the individual institutes of Chinese studies; the eight universities in the Great
Britain offering honours degrees in Chinese studies: Cambridge, Durham, Edinburgh, Leeds,
London (SOAS), Oxford, Sheffield and Westminster; the Needham Research Institute and the
British Association of Chinese Studies.

S.V. Netesa
CRIMEAN TATARS IN INDEPENDENT UKRAINE:

RELIGIOUS AND CULTURAL ASPECTS
The arising of an independent Ukrainian state created real conditions for comprehensive

satisfaction of religious and cultural needs of Crimean Tatars. Their returning made it possible
to revive Islamic religion in Crimea. In spite of financial assistance from Turkey in building
and restoration of Islamic cult structure, Islamic holidays, different competitions etc. orga-
nized by Religious Administration for Muslims in Crimea and national cultural organizations,
this process is corning slowly. It is necessary to make everything possible to keep Crimean
Tatars religious and cultural heritage and help them to reintegrate it into their everyday life.

Kemal ÖZCAN, Ferhad TURANLY
THE COSSACK FACTOR IN THE FOREIGN POLICY OF THE HIGH PORTA:

ESTABLISHMENT OF THE UKRAINIAN-CRIMEAN UNION IN THE MIDST OF
THE XVII CENTURY, ITS IMPORTANCE AND CONSEQUENCES

The article is a study of the Ukrainian-Ottoman interstate relations, the Cossack Embassy
before Bakhchisarai, the union between the Crimean Khanate and Ukraine, a documentary
confirmation of the Hetman’s attitude to the Islamic religion, as well as of the national libera-
tion struggle of the Ukrainian people. There have also been studied the grounds for changing
the foreign political orientation of the hetman government.
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The author demonstrates that historic events that took place in the XVII century also re-
quire more detailed political and judicial assessment when defining the status of the countries
that participated in making treaties and establishing unions.

E.G. Tsygankova
THE WAY TO REBIRTH

(ORIENTAL STUDIES IN SOVIET UKRAINE AFTER THE WORLD WAR II)
The paper comprises short outline of the development of Oriental studies as a research

branch before proclaiming independence in Ukraine.

I.F. Chernikov
TO THE ELABORATION OF THE TOPIC ABOUT

THE RENAISSANCE OF TURKIC STUDIES IN UKRAINE AFTER THE 1930-S
The article is dedicated to the very important stage of Ukrainian turkology – Renaissance,

which has set in, at author’s opinion, after the 30s of the XXth century. A tremendous contribu-
tion to the revival and further development of the turkological studies in Ukraine was made
by such eminent scholars-orientalists as academicians Agatangel Krymsky (1871–1942), Om-
eljan Pritsak; professors Andriy Kovalivsky (1895–1969) and Toufik Kezma (1882–1958).

The proclamation of Independence in Ukraine in 1991 created favorable conditions for all-
round Renaissance of oriental, especially Turkic studies. Now the Turkish language is tough
in Kyiv, Lviv, Simferopol. From the second half of the 1940-s up to the beginning of the XXIth

century many publications on Turkic studies appeared in Ukraine.

S.B. Rybalko
OUTSTANDING FIGURES OF MEDIEVAL JAPAN: IKENO TAIGA

The image of one of the outstanding Nanga School representatives - Ikeno Taiga has been
considered in this article. The basic features of his biography which show correlation with
eastern concept of an outstanding figure have been clearly recognized on the basis of written
sources’ analysis.

N.M. Akchurina-Muftiyeva
“OYMA” – THE CUT THROUGH PATTERN OF CRIMEAN TATARS

For the first time the question of Crimean Tatar “oyma” (decorative pattern cut from pa-
per) as a type of folk art is revealed in this article. Considerable attention is paid to traditions,
materials, techniques, principals of classification, artistic and stylistic peculiarities of “oyma”
usage. Museum archives revealed new names of “oyma” masters and their creative work was
shown there. The authorship of several works found in Russian Ethnographic Museum was
defined on the basis of contrastive analysis.

O.N. Berdnikova
ROLE OF SEMITIC COMPONENT IN THE YIDDISH LANGUAGE

The article exposes general principles and laws of appearance and evolution of the Semitic
component in Yiddish; on the basis of the Semitic material it also finds out the main tendencies
of development of the Yiddish lexical system. For the first time Semitic component was used
as an autonomous source in examining the process of the development of the Jewish people,
and was taken in its historical dynamics.

N.Ya. Vozna
HISTORY OF STUDIES ON THE ARABIC TRANSLATIONS OF BIBLE

This article provides a survey of research literature concerning Arabic versions of Bible. In
XVII-XX centuries European scholars studied Arabic Biblical texts though encountered many
problems because of lacking critical editions for the majority of texts from a huge number of
Arabic versions of Bible. A few scientists succeeded to classify existed Arabic manuscripts of
Biblical texts.
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V.S. Rybalkin
QUR’ĀN. UKRAINIAN TRANSLATION FROM ARABIC WITH COMMENTARIES.

SŪRA VIII: THE SPOILS. SURA IX: REPENTANCE
Continuation of the first complete translation into Ukrainian (has being in publishing prog-

ress since 2002) with notes and commentaries based upon indigenous exegetical tradition,
Medieval national lexicons and Western interpretations of the Muslim Holy Scripture.

V.I. Ryzykh
NONFLEXIBLE NOUNS IN ARABIC

The article contains detailed analysis of Arabic words, which have invariable final inflex-
ions and which were not considered in the previous articles. The special attention is given to
demonstrative pronouns, which are expounded in various places of Arabic sentence. As for
other words with invariable final inflexions, such as verb names and combined names, they
are given in a general way according to their role in Arabic. All investigations are based on
original Arabic sources.

O.O. Khamray
TEMPORALITY AND ASPECTUALITY OF ARABIC VERB

The author investigates traces of the former status of tense that, according to author’s
opinion, had another position in whole system of aspectual gradations of archaic Semitic and
classical Arabic verb, due to semantic determinative of the grammatical system at the archaic
period of the development of the Semitic languages.

V.M. Sklyar
THE AZERBAIJANIS IN UKRAINE:

STATISTICAL DATA AND LANGUAGE STRUCTURE
ACCORDING TO THE CENSUSES OF 1959, 1989 AND 2001

Changes in population and language structure of Azerbaijani ethnic minority in Ukraine
according to the censuses of 1959, 1989 and 2001 have been discussed in the article. The
author also considers differences in level of language assimilation of the Azerbaijanis depend-
ing on their geographical distribution. He defines particularities in statistics of the Azerbai-
jani-speaking, Ukrainian-speaking and Russian-speaking Azerbaijanis within the two periods:
1959–1989 and 1989–2001.
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