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Становлення і розвиток візантинознав-
ства в Україні має свою складну, часом тра-
гічну історію. З великими труднощами по-
первах, долаючи нерозуміння і уперед-
женість наукового співтовариства, візанти-
нознавство виборювало своє місце в істо-
ричній науці. Воно зазнало періодів підне-
сення і стагнації, інтерес до нього то спа-
лахував, то згасав, воно підпадало під ідео-
логічні деформації, наражалося на політи-
зацію, протягом багатьох років було забло-
кованим. Та всупереч гіркій долі візанти-
нознавство приваблювало дослідників і з
новою силою відроджувалося й розвивало-
ся в їхніх працях.

Вагомий внесок у формування наукових
підвалин візантинознавства зробили викла-
дачі заснованого 1805 р. Харківського уні-
верситету. Почасти торкався проблем візан-
тиністики у своїх лекційних заняттях і на-
укових працях професор Михайло Михай-
лович Лунін (1806–1844). Упродовж бага-
тьох років він працював над монографією
з всесвітньої історії – із найдавніших до
нових часів, йшлося і про Візантію, але
закінчити її не встиг, і рукопис після його
смерті не зберігся.

Свого часу не мав собі рівних як істо-
рик Греції професор Владислав Петрович
Бузескул (1858–1931), академік РАН з
1922 р., академік ВУАН з 1925 р.

Вихованець Харківського університету
(1880), з 1885 р. – доцент, з 1890 р. – про-
фесор всесвітньої історії, В.П. Бузескул
майже 40 років викладав у Харківському
університеті [Синяговський 1958]. Спеціа-
лізувався переважно на історії античності.
В “Истории афинской демократии” (1909),
наприклад, він  простежив еволюцію
грецького соціально-політичного ладу, по-
чинаючи з часу виникнення афінської
демократії до доби її занепаду. Перші два
томи монографії “Всеобщая история и ее
представители в России в ХІХ и начале ХХ
века” (1929–1931) містила огляд опрацю-

вання в Россії західноєвропейської історії,
третій том – “Візантологія та студії над сло-
в’янським світом у Россії в ХІХ і на почат-
ку ХХ віку” залишився в рукопису і мав
навести розвиток наукової думки в галузі
візантиністики та славістики.

Важливе значення для розвою українсь-
кого візантинознавства мали праці Миколи
Олексійовича Лавровського (1825–1899),
академік з 1890 р., який очолював кафед-
ру російської словесності в Харківському
університеті протягом 1852–1875 рр. Уче-
ний опрацьовував проблему візантійських
впливів на формування російської культур-
ної традиції. У магістерській дисертації  “О
византийском элементе в языках договоров
русских с греками” (1852) в результаті гли-
бокого літературно-лінгвістичного аналізу
Микола Олексійович виявив візантійський
вплив на зовнішню форму, мову та
структуру укладених русичами договорів.
Монографія має цінність для досліджень
візантійської дипломатики, історії російсь-
кої дипломатики, відносин Візантії з Рус-
сю в Х ст.

Упродовж 1848–1863 рр. у Харківсько-
му університеті викладав випускник Голов-
ного педагогічного інституту Олександр
Павлович Зернін (1820–1866). Він видав
друком нариси про життя і діяльність імпе-
раторів Костянтина Багрянородного та Ва-
силя Македонянина, а також Константино-
польського патріарха Фотія, чим збагатив
жанр візантійської наукової біографістики.

Вихованець Харківського університету
(1862), професор і декан історико-філоло-
гічних факультетів Харківського (1870;
1872–1891) та Новоросійського (1891–1894)
університетів Василь Карлович Надлер
(1840–1894) читав курси з історії Візантії,
історії середніх віків, російської історії. У
1877 р. В.К. Надлер видав друком низку
нарисів “Османские турки и балканские сла-
вяне во второй половине ХІV в.”, в яких
шукав пояснень перемоги османів на Бал-

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ
ВІЗАНТИНОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
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канах у царині моральності. Він стверджу-
вав, що перемога османів була обумовлена
їх високими духовними якостями на
відміну від порочної вдачі слов’ян, розбе-
щених візантинізмом. Узагальнення профе-
сора потребують перегляду, але за умови
критичного ставлення до його концептуаль-
них побудов дослідники можуть викорис-
товувати багатий фактологічний матеріал,
зібраний В.К. Надлером.

Одним із опонентів В.К. Надлера з ба-
гатьох принципових питань був професор
Марин Степанович Дринов (1838–1906).
Болгарин за національністю, М.С. Дринов
у 1865 р. закінчив Московський універси-
тет і виїхав у тривале наукове відрядження
до Німеччини, Франції, Італії, Румунії.
Зібраний у закордонних бібліотеках та архі-
вах матеріал він поклав в основу магі-
стерської (“Заселение Балканского полу-
острова славянами”) і докторської (“Юж-
ные славяне и Византия в Х в.”) дисертацій,
які захистив у Московському університеті
відповідно в 1873 і 1876 рр. У 1876 р.
М.С. Дринов був затверджений професо-
ром Харківського університету, в 1898 р. –
обраний членом-кореспондентом академії
наук [Горина 1986.].

Марин Степанович спеціалізувався пе-
реважно на історії Болгарії, але в багатьох
працях глибоко досліджував політичну і
культурну історію Візантії, тісно пов’яза-
ну з Болгарією. Він побудував концепцію
поетапного заселення слов’янами Бал-
канського півострова, висунув гіпотезу
щодо утворення болгарської народності,
достовірніше попередників висвітлив
болгарсько-візантійські стосунки упро-
довж Х ст., охарактеризував соціальний
характер богомильського руху, обґрунтував
висновок про розпад єдиної Болгарії на-
прикінці правління Петра, навів перебіг
історичних подій у Східному і Західному
Болгарських царствах, довів збереження
Західною Болгарією суверенітету після за-
воювання її східної частини Візантією в
971 р. і т.ін. [Дринов 1876].

Вчений позитивістського спрямування,
фахівець у галузях історії, етнографії,
фольклористики, філології, М.С. Дринов
вільно оперував найрізноманітнішими пер-
шоджерелами і широко використовував їх
у своїх працях. Певною мірою “антивізан-

тиніст”, він часом не дуже покладався на
твори візантійських авторів, але попри не-
довіру до візантійських текстів, М.С. Дри-
нов суттєво доповнив слов’янське джере-
лознавство численними пам’ятками часто-
густо саме візантійського походження (ли-
сти візантійського патріарха до болгарсь-
кого царя Симеона, грамоти візантійсько-
го імператора Василія ІІ болгарській архі-
єпіскопії та ін.).

Майже одночасно з М.С. Дриновим на
кафедрі богослов’я працював у 1869–1910
рр. почесний доктор церковної історії, про-
фесор Амфіан Степанович Лебедєв (1833–
1910). Випускник Московської духовної ака-
демії (1856), професор (1869), заслужений
професор (1894), він понад 40 років викла-
дав у Харківському університеті курс історії
візантійської та російської церков ІХ–ХІХ
ст. А.С. Лебедєв опублікував ряд наукових
праць з цінними свідченнями щодо розпов-
сюдження на південнослов’янських землях
візантійської культури. Переконаний слов’-
янофіл, у своїх дослідженнях учений нама-
гався довести, що православ’я – найкраща
форма християнства, гусизм – один із про-
явів прагнення чехів до зближення з право-
слав’ям [Лебедев 1869].

Заслуговують на увагу праці Євгена
Олександровича Черноусова, який викладав
на кафедрі всесвітньої історії. Вчений дос-
ліджував широке коло візантинознавчих
проблем з політичної, економічної, культур-
ної історії візантійського середньовіччя.
Знавець історії Римської імперії, він нама-
гався у своїх працях простежити за еволю-
цією соціально-економічних інституцій
Візантії як спадкоємниці відповідних уста-
нов Римської імперії [Вестник… 1991].

Ґрунтовно досліджував мистецтво
Візантії вихованець Новоросійського уні-
верситету (1888), магістр теорії та історії
мистецтв, професор (1901) Єгор Кузьмич
Редін (1863–1908), який працював у Хар-
ківському університеті з 1893 р. Магі-
стерська дисертація Є.К. Редіна “Мозаи-
ка равеннских церквей” (1896) присвяче-
на розробці основ методології вивчення се-
редньовічного мистецтва. Вчений надавав
важливого значення монументальному жи-
вопису для вивчення християнського мис-
тецтва давньовізантійської доби (V–VI ст.),
тобто періоду формування своєрідних ху-
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дожніх стилів та іконографічних типів.
Після ретельного вивчення мозаїк Равен-
ни Є.К. Редін дійшов висновку, що їх мож-
на віднести до пам’яток візантійського
мистецтва на ґрунті Італії, лише з ледь по-
мітним впливом на них західних зразків.
Єгор Кузьмич визначив основні характерні
риси візантійського мистецтва: аскетизм,
глибоко моральне і урочисте вираження,
догматизм, бездоганний склад композицій,
своєрідні способи декоративної техніки
церковних розписів – золоті та срібні фони,
сувора, але розкішна орнаментація. У мо-
нографічній праці “Христианская топогра-
фия Козьмы Индикоплова” вчений розіб-
рав твір Козьми, як віддзеркалення нового
світогляду, що започаткував космографічні
уявлення середніх віків і здобув поширен-
ня серед російського населення. На жаль,
цікава розвідка, підготовлена Є.К. Редіним
як докторська дисертація (не встиг захис-
тити через хворобу і передчасну смерть),
так і залишилася в рукопису.

Є.К. Редін виявляв щиру прихильність
до України. Він був у захваті від давніх
українських церков, досліджував їх оз-
доблення, виявляв у них риси візантійсь-
кого мистецтва. Вчений опублікував низ-
ку праць із царини українських церков-
них старожитностей, наприклад “Мате-
риалы к изучению церковной старины
Украины” (1903).

Якось у листі до свого доброго прияте-
ля професора Миколи Федоровича Сумцо-
ва Єгор Кузьмич попрохав: “…не забывай-
те меня, бедного великоросса, любящего
Малороссию, старающегося работать для
нее…” [Письма… 1913, 55]. Ґрунтовні
праці професора Є.К. Редіна увічнили по-
стать вченого-великороса, світлу пам’ять
про якого повік буде вшановувати Україна.

У 1876 р. було засноване Харківське
історико-філологічне товариство, першим
головою якого був обраний В.К. Надлер. У
товаристві проблеми візантиністики прак-
тично не розроблялися, оскільки з самого
початку в ньому превалювало місцеве ук-
раїнознавство: “и хотя с течением времени
программа деятельности Общества все
расширялась одновременно с ростом и уси-
лением его сил и значения, главными темами
трудов Общества все же оставались вопросы
украиноведения” [Плевако 1915, 57].

Здобуло розвитку візантинознавство у
працях професорів заснованого в Києві
1834 р. Університету Cв. Володимира.

Киянин Володимир Степанович Ікон-
ников (1841–1923), академік Петербурзь-
кої академії наук з 1914 р., академік УАН
з 1920 р., після закінчення 1865 р. Київсь-
кого університету впродовж кількох років
викладав у Харківському університеті. В 1868
р. після захисту магістерської дисертації він
розпочав роботу у Київському університеті
як доцент кафедри російської історії, 1870
р. обраний професором цього університе-
ту, у 1873–1913 рр. був головним редакто-
ром “Университетских известий”, протя-
гом 1877–1880 рр. і 1883–1887 рр. обіймав
посаду декана історико-філологічного фа-
культету.

В.С. Іконников ґрунтовно вивчав ро-
сійську історіографію і його найвизначні-
шою працею є “Опыт русской историогра-
фии” (1891–1908). Крім того, Володимир
Степанович досліджував вплив візан-
тійської культури на Росію і присвятив
цій проблемі докторську дисертацію
“Опыт исследования о культурном значе-
нии Византии в русской истории” (1869).

Значний поштовх у розвитку візантиністи-
ки зробив випускник Московського уні-
верситету (1876), з 1881 р. – доцент, у
1888–1920 рр. – професор Київського універ-
ситету Юліан Андрійович Кулаковський
(1855–1920). Сформувавшись у першій по-
ловині життя як класичний історик і філо-
лог, з другої половини 80-х років ХІХ ст.
Юліан Андрійович заглибився в історію
Риму і 1888 р. захистив докторську дисер-
тацію “К вопросу о начале Рима”. Посту-
пово від студій над царською добою римсь-
кої історії Юліан Андрійович перейшов до
вивчення історії Візантії [Матвєєва 1998].
Вчений завжди ретельно вивчав першодже-
рела, і траплялося, що його передмови до
Російських перекладів текстів візантійсь-
ких авторів перетворювались на самостійні
наукові дослідження. Так сталося, наприк-
лад, із коментарем до пам’ятки візантійсь-
кої літератури ХІІІ ст. “Аланское послание
епископа Федора”, що переріс у велику
розвідку “Аланы по сведениям классичес-
ких и византийских писателей” (1899) [Ку-
лаковский 1899].

Ю.А. Кулаковський – автор розвідок
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про фемний устрій, військову справу
Візантії, деякі візантійські документи
тощо. Він видав друком першу в Росії уза-
гальнюючу тритомну монографію “Исто-
рия Византии” (Т. 1–3; 1910–1915). Якщо
у попередніх працях учений приділяв ува-
гу економічним і соціальним питанням,
то в “Истории Византии” він розглянув
переважно політичну історію Візантійсь-
кої імперії, яка постала у його монографії
продовженням стародавньої римської
держави. Не випадково ж він називав
Візантію Новим Римом [Кулаковский
1910, VI]. Головні суспільні й політичні
інститути Візантії учений вважав спад-
коємцями римських порядків та установ.
На противагу Ф.І. Успенському, Ю.А. Ку-
лаковський недооцінював вплив слов’ян
на суспільний устрій Візантії, зменшу-
вав їх роль у виникненні фемного уст-
рою і т. ін. “История Византии” Ю.А. Ку-
лаковського побудована за історико-хро-
нологічним принципом, тобто за царю-
ванням імператорів, діяльність яких
докладно охарактеризована у контексті з
тогочасною політичною ситуацією. Мо-
нографічне видання Ю.А. Кулаковського,
попри деякі концептуальні похибки і ок-
ремі недоліки, безцінне джерело багато-
го фактологічного матеріалу.

Почасти торкався окремих питань з
історії Візантії професор (1877), декан
історико-філологічного факультету
(1887–1890), ректор Київського універси-
тету (1890–1902) Федір Якович Фор-
тинський (1846–1902). Відомий історик-
медієвіст цікавився переважно соціально-
економічними і політичними проблема-
ми середніх віків, характером слов’яно-
німецьких відносин тощо. Добре обізна-
ний з міжнародним правом і дипломати-
кою, Ф.Я. Фортинський порушував у
своїх історіографічних працях питання
щодо наукового опрацювання хрестових
походів, прямо або побіжно торкався
інших проблем візантинознавства.

Історія Візантії у контексті із історією
південних слов’ян становила предмет
дослідження вихованця Петербурзького
університету (1876), доцента, з 1888 р. –
професора, багаторічного декана історико-
філологічного факультету Київського уні-
верситету Тимофія Дмитровича Флоринсь-

кого (1854–1919). Його монографія “Юж-
ные славяне и Византия во второй четвер-
ти ХІV в.” (1882 р. магістерська дисерта-
ція), що побудована на порівняльному
аналізі візантійських та сербських джерел,
стала новим словом у дослідженнях суті й
особливостей соціально-економічних змін
у сербів протягом відповідного періоду.
Скрупульозне вивчення і зіставлення візан-
тійських та сербських пам’яток ХІV ст.,
докладна реконструкція складних пери-
петій політичної боротьби тієї доби забез-
печили праці Т.Д. Флоринського немину-
ще наукове значення [Флоринский 1882].
Монографія “Памятники законодательной
деятельности Душана, царя сербов и гре-
ков” (1888 р. – докторська дисертація) та-
кож ґрунтується на солідній джерельній
базі. Автор докладно висвітлив у ній внут-
рішню політику Стефана Душана, підкрес-
лив дві основні риси його характеру: “Это
– постоянное преследование широких по-
литических планов и страстное увлече-
ние византинизмом” [Флоринский 1887].
Т.Д. Флоринський охарактеризував хрисо-
вули і новели сербських царів, навів кла-
сифікацію рукописів “Законника Стефана
Душана”, розглянув сербські компіляції
візантійських законів. Він, зокрема, зазна-
чив, що опублікована ним і “подробно рас-
смотренная краткая редакция “Закона царя
Юстиниана” важна не только сама по себе,
по своему значению в Душановом кодексе
законов, но и как живая свидетельница о
практическом значении византийского
права в сербских землях в более древнюю
эпоху” [Флоринский 1888, 490]. Учений
довів, що “Законник С. Душана” і стислі
редакції “Синтагми М. Властаря” і “За-
кону царя Юстініана” – складові єдиної
законодавчої бази Сербії за Стефана Ду-
шана. Цей принципово новий висновок
помітно вплинув на подальший розвиток
славістики та візантинознавства.

Т.Д. Флоринський надавав важливого
значення публікації наведених у стрункій
системі першоджерел та їх критичному
коментуванню, оскільки, на його погляд,
правильні висновки і наукові узагальнен-
ня, об’єктивний аналіз епохи гарантують
якнайповніші зводи фактологічного мате-
ріалу. У статті “Политическая и культур-
ная борьба на Греческом Востоке в первой
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половине ХIV века” (1883) Тимофій Дмит-
рович зосередив увагу на Дипломатарії, що
містив цінні документи до історії грець-
кого Сходу за перші 50 років ХІV ст.
Т.Д. Флоринський у своєму дослідженні
порушив проблеми щодо становища підко-
рених латинянами греків, взаємин Венеції
та Візантії, розглянув проекти нових хрес-
тових походів для повторного завоювання
Візантії, виникнення союзів проти турків,
розібрав чвари латинян за політичні й еко-
номічні переваги на Сході й т. ін. [Флорин-
ский 1883]. Праця Т.Д. Флоринського за-
повнила свого часу білі плями в історії
грецького Сходу в найзагадковіший істо-
ричний період. Окремим проблемам із ца-
рини сходознавства Т.Д. Флоринський при-
діляв увагу в багатьох інших своїх дослід-
женнях.

Учений широкої наукової ерудиції, фа-
хівець у галузях історії, літературознавства,
лінгвістики, етнографії, фольклористики
слов’янських народів, Т.Д. Флоринський
відрізнявся надзвичайно реакційними по-
глядами. Панславіст і великодержавний
шовініст, він не визнавав українців окре-
мим слов’янським народом, всіляко галь-
мував поширення української мови, розви-
ток української культури, чим викликав
обурення не лише українських, але і дея-
ких закордонних учених. В історію Украї-
ни Т.Д. Флоринський увійшов як висо-
кокваліфікований славіст та візантиніст,
але водночас як запеклий українофоб, що
залишив по собі недобрі згадки.

Деякі аспекти візантиністики розробляв
вихованець Московської духовної академії,
професор Пилип Олексійович Терновський
(1838–1884), який викладав у Київському
університеті церковну історію. В 1877 р. він
захистив докторську дисертацію “Изучение
византийской истории и ее тенденциозное
приложение в древней Руси”, що була вида-
на друком як монографія. У цій праці Пи-
лип Олексійович назвав історичний період
від падіння Візантії до Петровських ре-
форм “эпохой тенденциозного приложения
и руководящего значения византийской ис-
тории по отношению к русской жизни [Тер-
новский 1874, с. 23]. П.О. Терновський
провів історичні паралелі між Візантією і
Руссю, розглянув хронографи, хроніку Г.
Амартола та інші твори з викладенням

візантійської історії, які вивчалися на Русі,
навів багато прикладів, коли російські дер-
жавні й церковні діячі при обгрунтуванні
своїх дій і рішень зверталися до візантійсь-
кої історії. Він підкреслив, що на західно-
українських землях візантійська історія
згадувалася лише під час полеміки між
католицькою і православною церквами у
питаннях щодо верховенства Папи
Римського і введення Брестської Унії у
1596 році. Пилип Олексійович дійшов
висновку що: “Период византийского вли-
яния на Руси закончился временами царей
московских. При Петре І вместо Москвы,
второй Византии и третьего Рима, возник-
ла новая столица, Петербург, проводник за-
падноевропейского влияния” [Терновский
1876, с. 280]. П.О. Терновський зауважив,
що відтоді візантійська історія перестала
цікавити росіян і лише останнім часом роз-
почалося наукове опрацювання історії
Візантійської імперії.

  П.О. Терновський – автор численних
досліджень з історії церкви, зокрема візан-
тійської. В 1885 р. посмертним виданням
у Києві опублікована його “Русская и ино-
странная библиография по истории визан-
тийской церкви ІV–ІХ вв.”.

Почасти торкалися у своїх працях
візантинознавчих проблем інші професори
Київського університету.

У заснованому в Києві 1872 р. Історич-
ному товаристві Нестора Літописця, яке
з 1874 р. функціонувало при Київському
університеті, перевага надавалася дослід-
женням з історії, археології, історичної гео-
графії й т.ін. українських земель. Візанти-
нознавча проблематика посідала другоряд-
не становище. Лише зрідка на наукових збо-
рах товариства (читаннях) заслуховувалися
доповіді з царини візантиністики: П. Тер-
новського – “Византийские хронографы
и влияние их на русское летописание”,
Ю. Кулаковського – “Где находилась
Вичинская епархия Константинопольско-
го патриарха?”, Н. Красносельцева – “Пат-
риарх Фотий и византийское богослужение
его времени”, Т. Флоринського – “К вопро-
су о народности македонских славян” та ін.

Потужним поштовхом у розвитку на-
уки в Одесі стало відкриття в 1865 р.
Новоросійського університету. Першим
деканом історико-філологічного факульте-
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ту був призначений вихованець Харківсь-
кого (1833) і Дерптського (1838) універси-
тетів, який понад 25 років очолював до того
кафедру історії та літератури слов’янських
наріч Казанського університету, професор
Віктор Іванович Григорович (1815–1876)
[Успенский 1890]. Він по праву вважаєть-
ся одним із перших російських професій-
них славістів, багато хто з учених називає
його і першим в Російській імперії візан-
тиністом.

В “Опыте изложения литературы словен
в ее главнейших эпохах” (1843 р. – магі-
стерська дисертація) В.І. Григорович вив-
чив слов’янські літератури з IХ до ХV ст. у
контексті з історичними долями народів. У
цій праці вчений обґрунтував концепцію
про спорідненість слов’янських мов, вия-
вив загальні закономірності літературно-мов-
ного поступу слов’ян, розглянув еволюцію
літературного процесу окремих слов’янсь-
ких народів як часток єдиного цілого.

У 1844–1847 рр. Віктор Іванович
здійснив тривалу подорож з науковими
цілями в слов’янські землі. Він відвідав
Константинополь, Солунь, Афон, Македо-
нію, Болгарію, деякі райони Румунії та
Угорщини, зупинився у Відні, звідки виру-
шив до Сербії й Хорватії. Результатом
відрядження став “Очерк ученого путеше-
ствия по Европейской Турции” (1848, 2-ге
вид. – 1877 p.). У нарисі автор навів цінні
свідчення з історії, етнографії, писемності,
топоніміки, історії церкви і т. ін. народів
Балканського півострова. Праця не вільна
від принципових помилок і неточностей,
наприклад, щодо визначення сфер поши-
рення окремих граматичних категорій та їх
значення, але містить і багато наукових
відкриттів.

Наприкінці 50-х років ХІХ ст. візантині-
стика посіла центральне місце у науковій
діяльності В.І. Григоровича. Завдяки
дослідженню “О Сербии и ее отношениях
к соседним державам, преимущественно в
ХIV–ХV столетиях” (1859) та іншим пра-
цям В.І. Григорович здобув репутацію блис-
кучого знавця візантійських джерел і візан-
тійської історії. Помітним внеском у візан-
тиністику стало дослідження Віктора Івано-
вича, підготовлене в одеський період діяль-
ності, “Как выражались отношения Кон-
стантинопольской церкви к окрестным се-

верным народам и преимущественно к бол-
гарам в начале Х столетия”, яке увійшло до
посмертного видання його праць 1916 р.

Нову добу в розвитку візантиністики
відкрив Федір Іванович Успенський
(1845–1928), акад. з 1900 р. Випускник Пе-
тербурзького університету, він 1874 р. пе-
реїхав до Одеси у зв’язку із обранням до-
центом на кафедру всесвітньої історії Но-
воросійського університету. Ф.І. Успенсь-
кий рішуче спростував поширену серед на-
уковців думку про Візантію як імперію
відсталості, консерватизму, придворних
чвар тощо. Він довів помилковість тракту-
вання історії Візантії, як поступового роз-
паду імперії зла, вказав на факти, що
свідчать про розвиток держави, наявність
в ній гострої економічної та політичної бо-
ротьби, зіткнення інтересів провінцій та
центру, формування своєрідної культури і
т. ін. Свою вступну лекцію “Значение ви-
зантийских занятий в изучении средневе-
ковой истории” (1874) присвятив обґрун-
туванню тези: Візантія не повинна й надалі
залишатися на узбіччі розвитку історичної
науки, історію середніх віків опанувати
неможливо без досконалого вивчення
історії Візантії [Успенский 1875].

Упродовж 20-ти років (1874–1894)
Ф.І. Успенський жив і працював в Україні.
В Одесі, у Новоросійському університеті
він набув значного досвіду викладацької
роботи, підготував докторську дисертацію
(яку успішно захистив 1879 р. у Петер-
бурзькому університеті), здобув профе-
сорське звання (1879), став ученим-візан-
тиністом широкого профілю. В Україні
Федір Іванович на основі глибоких дослід-
жень опублікував багато праць із найріз-
номанітніших проблем візантиністики й
розпочав їх синтезування для реалізації
велетенського проекту – створення цілісної
історії Візантії. Через об’єктивні обстави-
ни “История Византийской империи” (Т.1.
– 1913; Т.2. – 1926; Т.3. – 1948) Ф.І. Успенсь-
кого побачила світ багато років потому, але
велика частина напрацьованих матеріалів
припала саме на одеський період діяль-
ності ученого.

Ф.І. Успенський глибоко і всебічно вив-
чив проблему взаємовідносин Візантії та
слов’ян: визначив час і характер перших
слов’янських вторгнень у межі Візантії,
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етапи подальшої колонізації слов’янами
візантийських земель, форми громадської
організації слов’ян, їх культурний рівень,
розвиток державотворчих процесів у
південних слов’ян, що відбувався під силь-
ним візантійським впливом, всесвітньо-істо-
ричне значення Кирило-Мефодіївської місії
в культурному самовизначенні слов’ян,
вплив слов’ян на внутрішній устрій Візан-
тійської імперії, її правове законодавство і
т.ін. [Успенский 1879]. Він уперше відкрив
і опублікував багато писемних, а пізніше й
матеріальних пам’яток, які відтоді станов-
лять вагому частку фонду історії Візантії.

Важко переоцінити внесок Ф.І. Успенсь-
кого в опрацювання політичної історії
Візантії. На основі великих масивів упер-
ше введених до наукового обігу пер-
шоджерел і більш адекватного коментуван-
ня вже відомих пам’яток Федір Іванович
виправив хронологічні похибки у визна-
ченні перебігу історичних подій у Візантії
і світі, відкоригував хибні трактування істо-
ричних фактів, розкрив їх справжній зміст
[Успенский 1901].

На противагу своїм попередникам
Ф.І. Успенський не обмежився зовнішньою
історією Візантійської імперії, але глибо-
ко вивчив її внутрішній устрій. Вчений
досконало опанував візантійську податко-
ву та аграрно-правову термінологію, що
дозволило йому об’єктивно реконструюва-
ти традиції та специфіку візантійського
села. Ф.І. Успенський вперше відтворив ад-
міністративний устрій візантійського міста,
виявив особливості організації збройних
сил імперії. Федір Іванович розкрив зміст і
еволюцію багатьох важливих соціально-
економічних і державних інститутів
Візантії. Вчений охарактеризував різні фор-
ми землеволодіння у Візантії, спростував
гіпотезу В.Г. Васильєвського про те, що се-
лянська община у Візантії була заміщена
великим землеволодінням у ХI ст., і
довів, що община продовжила існуван-
ня до ХIV ст. і навіть пізніше, вона лише
роздрібнилася та у деяких регіонах ослаб-
ла, але зберегла своє важливе значення [Ус-
пенский 1888; Успенский 1900].

Проблеми історії освіти, філософсько-
богословської думки, громадсько-політич-
ної ідеології, духовної культури Візантії
завжди перебували у центрі уваги Ф.І. Ус-

пенського. Сучасні вчені констатують:
“Тема религиозных корней новоевропей-
ской науки достаточно нова в литературе
по истории науки и философии. … За те-
мой “наука и теология” стояла всегда тема
“философия и теология” или “разум и
вера”… Под знаком этого противопостав-
ления веры и разума рассматривалась вся
история мысли и в особенности история
философии” [Катасонов 1997, 142]. Такий
підхід часто-густо не дозволяв зрозуміти
витоки становлення систем знання, які при-
вели до теперішньої науки, а надто філо-
софії. Лише з середини 90-х років ХХ ст.
почали виходити у світ численні праці, при-
свячені вивченню формування філософсь-
ких систем із церковно-теологічних уяв-
лень. При підготовці таких досліджень
можуть стати у пригоді розробки Ф.І. Ус-
пенського, який одним із перших пов’язав
історію філософської думки з боротьбою
богословських учень, розвиток духовності,
яку ідентифікував з релігійною вірою, роз-
глянув як феномен культури, угледів за про-
тистоянням богословських шкіл політичні
мотиви [Успенский 1891].

Досліджуючи розвиток візантійської
культури, Ф.І. Успенський виходив із сфор-
мульованого ним поняття “візантинізму”.
Вчений ввів періодизацію історії культури
Візантії, пояснив фактори, що сприяли її
найбільшому піднесенню, визначив причи-
ни занепаду та деградації.

Свої праці Ф.І. Успенський будував на
основі суворого об’єктивізму із застосуван-
ням порівняльно-історичного методу
досліджень, історичні процеси і явища, що
відбувалися у Візантії, він порівнював з
перебігом подій на Заході, оскільки багато
фактів західноєвропейської історії в той час
вже були “вполне установленные и объяс-
ненные как по их значению и вытекающим
из них последствиям, так и по преемствен-
ной связи и зависимости одного от друго-
го” [Успенский 1913, 3].

Одеський період діяльності Ф.І. Ус-
пенського був надзвичайно результатив-
ним. Його захоплення візантиністикою
передавалося колегам і незабаром навко-
ло Федора Івановича склався гурток вче-
них із спільними науковими зацікавлен-
нями. До однодумців Ф.І. Успенського
належав Никодим Павлович Кондаков
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(1844–1925), академік з 1898 р., вихова-
нець Московського університету (1865),
з 1870 р. доцент, з 1877 р. професор ка-
федри красних мистецтв Новоросійсько-
го університету, відомий знавець візант-
ійського мистецтва. Він автор численних
наукових праць, зокрема ґрунтовної мо-
нографії, підготовленої під час перебу-
вання в Одесі, “История византийского
искусства и иконографии по миниатюрам
греческих рукописей” (1876 р. – док-
торська дисертація). Н.П. Кондаков од-
ним із перших застосував порівняльно-
історичний метод у дослідженнях в ца-
рині мистецтвознавства.

З метою збільшення фактологічного
матеріалу вчений неодноразово вирушав у
тривалі науково-пошукові експедиції у
країни Західної Європи, Балканського
півострова, побував у Сирії, Палестині, Ту-
реччині, Італії, Греції. Найзначущіші свої
праці Никодим Павлович зазвичай публі-
кував не лише російською, але й німець-
кою, англійською, французькою мовами. Ряд
наукових положень, сформованих Н.П. Кон-
даковим у галузі візантійського мистецтва,
були сприйняті європейською наукою.
Значне зацікавлення може викликати його
“История и памятники византийской эма-
ли” (1892). У візантійському мистецтві ака-
демік намагався виділити і своєрідні особ-
ливості, і риси слов’янської середньовіч-
ної культури. У праці “Македония” (1909),
наприклад, Н.П. Кондаков дійшов виснов-
ку, що як російська, так і культури півден-
нобалканських народів формувалися у
подібних умовах під греко-візантійським
впливом. Багато проблем, порушених
Н.П. Кондаковим, у прийдешньому стали
темами окремих наукових досліджень і
визначили загальний напрям розвитку
візантійського мистецтвознавства.

Співпрацювали з професором Ф.І. Ус-
пенським фахівець у галузі візантійської
літератури Олександр Іванович Кирпични-
ков, учений-славіст Олександр Олександ-
рович Кочубинський та інші.

Оскільки Одеське товариство історії та
старожитностей не планувало ґрунтовної
розробки проблем візантинознавства,
віддаючи пріоритет лише дослідженням
Чорномор’я, а “Записки Новороссийского
университета” виходили в світ не регуляр-

но, для розширення можливостей публі-
кації, систематизування дослідних робіт з
візантиністики, координації наукових роз-
робок, залучення спеціалістів, і, в першу
чергу молоді, для опрацювання даної про-
блематики. Ф.І. Успенський влітку 1888 р.
порушив перед урядом питання про засну-
вання в Одесі спеціального Візантійського
товариства. Він звернувся до генерал-гу-
бернатора Х.Х. Роопа з клопотанням тако-
го змісту: “В среде ученых давно уже со-
зрела потребность более внимательного и
разностороннего изучения православного
Востока, с которым Россия тесно соедине-
на единством веры, тысячелетними преда-
ниями в прошлом и общностью политичес-
ких и религиозных интересов в будущем.
...В научном отношении восточная полови-
на Римской империи остается загадкой.
...Прежде всего, нужно объединить част-
ные попытки изучения Византии и напра-
вить их к одной цели. Для этого лучшим
средством служило бы учреждение в Рос-
сии ученого общества для изучения Визан-
тии” [Успенский 1922, 119].

Христофор Христофорович Рооп із ро-
зумінням поставився до ініціативи Ф.І. Ус-
пенського й запропонував Федору Іванови-
чу підготувати і представити йому на
розгляд докладну програму робіт майбут-
нього товариства та проект його статуту. До
виконання цих відповідальних завдань
Федір Іванович вирішив приступити після
попередніх консультацій з провідними схо-
дознавцями Росії. У першу чергу він звер-
нувся з листом до Василя Григоровича
Васильєвського (1838–1899), академіка з
1890 р., із проханням висловити свою дум-
ку щодо концепції діяльності Візантійсь-
кого товариства, яке мало відкритися в
Одесі. Та Василь Григорович був не у зах-
ваті від самої такої ідеї, про що і сповістив
Ф.І. Успенського. “Признаюсь, – писав у
відповідь корифей візантиністики, – что
Ваша идея об учреждении особого визан-
тийского общества, как я ни стараюсь, ни-
как не может расшевелить ни моего сердца,
ни моего ума. Вам лично, Вашему одушев-
лению и энергии я сочувствую, отчасти за-
видую, но в себе ничего не нахожу, кроме
сомнений и скептицизма. …Самому мне
ничего не приходит в голову кроме возра-
жений” [Успенский 1922, 121]. Мабуть, зад-
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ля очищення сумління Василь Григорович
все ж таки зв’язався з своїми московськи-
ми та петербурзькими колегами, щоб дізна-
тися й про їхню думку щодо проекту Ф.І.
Успенського. Але відомі сходознавці зали-
шилися байдужими до почину Федора Іва-
новича. Тому Ф.І. Успенський у справі зас-
нування Візантійського товариства міг роз-
раховувати лише на власні сили та підтрим-
ку й допомогу своїх одеських друзів.

Перешкода задумам Ф.І. Успенського
виникла і в особі попечителя Одеського на-
вчального округу, який за бажанням Федо-
ра Івановича заснувати в Одесі Візантійсь-
ке товариство схильний був вбачати суто
політичні мотиви. Врешті-решт натомість
Візантійського в 1889 р. міністерство народ-
ної освіти дозволило заснувати при Ново-
російському університеті Історико-філоло-
гічне товариство з друкованим органом “Ле-
топись”. Головою товариства був обраний
Ф.І. Успенський. У 1891 р. за його ініціати-
вою при товаристві відкрилося Візантійсь-
ке відділення, яке очолив Федір Євгенович
Корш (1843–1915, академік з 1900 р.) – ви-
датний учений у галузі слов’янського і
східного мовознавства, професор класичної
філології Новоросійського університету.
Найбільшу увагу вчений-поліглот приділяв
дослідженню метричних форм віршів і
пісень різних європейських та східних на-
родів. Ф.Є. Корш видав друком багато
цінних праць з класичної філології, по-
рівняльного індоєвропейського мовознав-
ства, іраністики, семітології, тюркології.

Блискучий знавець усіх слов’янських
мов і літератур, слов’янського віршобуду-
вання, фольклору та етнографії Федір Іва-
нович не став, на відміну від багатьох
своїх сучасників, фанатичним панславі-
стом-русофілом. У важкі часи тотальної
русифікації в Російській імперії Федір Іва-
нович захоплювався українською мовою,
літературою, піснею, він видав друком
низку змістовних і цікавих праць: “До
історії українського восьмискладового
вірша” (1910), “Український народ і украї-
нська мова” (1913), “Т.Г. Шевченко” (1814–
1914). Його літературне і суспільне зна-
чення” (1914) та ін., завжди відстоював
право українського народу на вільний на-
ціонально-культурний розвиток, поширен-
ня і вдосконалення української мови.

Візантійське відділення об’єднало над-
звичайно авторитетних учених. До його
складу, наприклад, входив відомий фахівець
у галузі візантійських і давньослов’янських
пам’яток, професор кафедри нової російсь-
кої літератури Василь Михайлович Істрін
(1865–1937), академік з 1907 р. Він автор
монографії “Откровение Мефодия Патар-
ского и апокрифические видения Даниила
в византийской и славянской литературах”
(1897 р. – докторська дисертація) і бага-
тьох інших праць. У 1902 р. за значні нау-
кові здобутки В.М. Істрін був обраний чле-
ном-кореспондентом Петербурзької ака-
демії наук. Василь Михайлович усіляко
сприяв розвитку візантиністики в Одесі,
був наступником Ф.І. Успенського на по-
саді голови Історико-філологічного товари-
ства, очолював його Візантійське відділен-
ня. У зв’язку з обранням академіком Пе-
тербурзької академії наук В.М. Істрін
1907 р. виїхав з Одеси до Петербурга, де
продовжив наукову діяльність у Відділенні
російської мови і словесності, з 1920 р. і
впродовж наступних десяти років був го-
ловою цього відділення.

Активним членом Історико-філологіч-
ного товариства став його учень – Олек-
сандр Васильович Ристенко (1880–1915),
який розпочав роботу у Візантійському
відділенні ще під час навчання на істори-
ко-філологічному факультеті Новорос-
ійського університету. Сфера наукової діяль-
ності О.В. Ристенка – текстологія слов’янсь-
ких перекладних творів, тобто вивчення
текстів за списками давньоруських, бол-
гарських, сербських ізводів, визначення їх
співвідношення з візантійськими оригіна-
лами, за допомогою мовних фактів дату-
вання часу і місця виникнення перекладів.

Член Візантійського відділення Михай-
ло Георгійович Попруженко (1866–1943)
також у минулому випускник Новоросійсь-
кого університету, приват-доцент (1891),
професор (1908) кафедри слов’янської
філології цього університету, спеціалізував-
ся на вивченні пам’яток південнослов’янсь-
кої писемності в Константинополі, Болгарії,
Бєлграді й т. ін. В 1917 р. Михайло Георгійо-
вич видав друком статтю “Славяне и Ви-
зантия” за неопублікованим рукописом дру-
гого тому “Истории Византийской импе-
рии” Ф.І. Успенського.

Т.О. Щербань
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Активно працювали у Візантійському
відділенні багато інших учених, завдяки
чому це відділення стало провідним в Істо-
рико-філологічному товаристві й вже через
рік після відкриття його чисельність сяг-
нула 64 осіб. Його членами були фахівці
не лише з Одещини, а й дослідники з Хар-
кова, Константинополя, Кишинева, Симфе-
рополя. Завдяки діяльності Візантійського
відділення і передусім Ф.І. Успенському в
Одесі сформувався другий за значенням
після Петербурга центр візантинознавства.

У 1894 р. Ф.І. Успенський виїхав з Оде-
си до Константинополя у зв’язку із призна-
ченням на посаду директора Російського
археологічного інституту. Візантійське
відділення, незважаючи на відсутність його
найактивнішого лідера, якийсь час продов-
жувало досить результативну діяльність.
Але поступово з тих чи інших причин його
почали залишати найкваліфікованіші спеціа-
лісти, зацікавленість візантиністикою в
Одесі почала згасати, інтенсивність робо-
ти відділення зменшилася.

У духовних закладах України приділя-
лася певна увага розробленню візантиноз-
навчих проблем у суто богословському ас-
пекті. На сторінках друкованих видань та-
ких установ, наприклад, у “Трудах Ки-
евской духовной академии”, виходили у
світ розвідки: Т. Каневського “Выходы ви-
зантийских императоров в церковь св. Со-
фии в праздники Рождества Христова и Бо-
гоявления” (1872), О. Дмитрієвського “Ма-
лоизвестный Константинопольский мона-
стырь ІХ ст. Богоматери Евергетидской”
(1895), І. Старицького “Византийские епар-
хии в южной Италии” (1907), Н. Гроссу
“Церковно-религиозная деятельность ви-
зантийского императора Алексея І Комни-
на” (1912) та “Отношения византийских
императоров Иоанна ІІ (1118–1143) и Ма-
нуила І (1143–1180) Комнинов к вопросу
об унии с западом” (1912) та ін.

Задля розвинення цікавості у вихованців
Духовної академії до православного Сходу,
влітку 1911 р. з дозволу Св. Синоду, відбу-
лася перша прочанська екскурсія у складі
десяти студентів у супроводі професора
А. Глаголєва та протоієрея Д. Дмитрієва на
Святу Землю. Екскурсанти оглянули чис-
ленні давньовізантійські споруди Констан-
тинополя, побували в інших містах.

Запроваджена радянським урядом анти-
релігійна боротьба, виховання молоді в дусі
атеїзму, зменшення серед населення авто-
ритету церкви унеможливили належний
поступ церковних наук, занепало і візан-
тинознавство.

Широкомасштабний інтенсивний розви-
ток багатьох галузей науки був забезпече-
ний завдяки заснуванню в 1918 р. Українсь-
кої академії наук. Небувалими до того
темпами відбувався поступ сходознавчих
досліджень, які концентрувалися переваж-
но в установах, очолюваних академіком (з
1918 р.) Агатангелом Юхимовичем
Кримським (1871–1942). За підтримки
А.Ю. Кримського в 1920 р. була утворена
Кафедра історії української церкви, на яку
за його поданням обрано професора Київсь-
кої духовної академії Федора Івановича
Міщенка. Кафедра проіснувала недовго,
замість неї під тим же головуванням неза-
баром відкрилася Кафедра історії культур-
но-ідейних течій в Україні.

У 1926 р. за ініціативою Федора Івано-
вича була заснована Комісія по вивченню
візантійського письменства та впливу його
в Україні, або Візантологічна комісія. Як
голова установи Ф.І. Міщенко залучив
до роботи в ній авторитетних учених:
М.І. Сагарду, М.Ф. Оксюка, В.П. Риб-
чинського, Г.Г. Поповича, П.П. Кудрявце-
ва, Б.І. Барвінка та ін. На першому засі-
данні Комісії 9 квітня 1926 р. Ф.І. Міщен-
ко визначив її головне завдання – вивчен-
ня Візантії у контексті розвитку українсь-
кої культури за свідченнями літературних
пам’яток. Для систематизації джерельної
бази Комісія перш за все приступила до
укладання каталогу літератури з візанто-
логії, що зберігалася у бібліотеках Киє-
ва, зайнялася підготовкою загальної
бібліографії праць у галузі візантинознав-
ства, починаючи з 1914 р. На засіданнях
Комісії робилися доповіді й повідомлен-
ня переважно інформаційно-бібліографіч-
ного змісту.

Плідна робота установи невдовзі була
загальмована наступом партапарату на
Академію наук. Нищівного удару зазнали
щонайперше колишні вихованці та викла-
дачі духовних закладів, зокрема випускни-
ка і професора Київської духовної академії,
фахівця з церковного права Федора Івано-

З історії розвитку візантинознавства в Україні
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вича Міщенка 1928 р. було позбавлено ака-
демічного звання.

На початку 1929 р. Візантологічну комі-
сію очолив А.Ю. Кримський, крім того,
ще одну штатну посаду керівника Комісії
обійняв П.П. Кудрявцев. Перше засідання
Петро Павлович Кудрявцев присвятив об-
говоренню програми діяльності Комісії. В
доповіді “Немає українознавства без візан-
тинознавства” він запропонував запровади-
ти дослідження передісторії України, а над-
то її північного узбережжя Чорного моря з
великими грецькими колоніями, в історич-
них зв’язках зі стародавньою Грецією та
Візантією. Вчений зробив огляд розробок
в галузі візантинознавства, починаючи з
ХVІІ ст., розповів про наукові здобутки
“Русско-византийской историко-словар-
ной комиссии АН СССР”, чітко окреслив
коло завдань очолюваного ним колективу
науковців – дослідження україно-візан-
тійських впливів у різних галузях культу-
ри. Крім того, на одному з наступних засі-
дань було ухвалено рішення про підготов-
ку збірника праць Комісії.

Наприкінці 1929 р. збірник був підго-
товлений до друку і містив статті О.І. По-
луляха (“Візантизм як об’єкт наукових
студій”), П.П. Кудрявцева (“Українознав-
ство й візантинознавство”), М.Т. Мухіна
(“Становище рабів у Візантії в початкову
добу її історії”), І.І. Соколова (“Побутовий
бік земельно-господарчих стосунків у
Візантії”) та ін.

Попри безумовну цінність збірника, що
репрезентував стан візантинознавства в Ук-
раїні наприкінці 20-х років, йому не суди-
лося вийти у світ, повністю укомплектова-
ний збірник був розпорошений. Нині Елла
Григоріївна Циганкова, яка вивчає пробле-
ми інституалізації сходо- і візантинознавства
в Україні, по крихті збирає дані до історії
Візантологічної комісії, з великими трудно-
щами вишукує в архівах  статті з неопуб-
лікованого збірника. Історія заснування і
діяльності Візантологічної комісії ВУАН
докладно висвітлена Е.Г. Циганковою в
статті, вміщеній у журналі “Східний Світ”
[Циганкова 1996].

1 лютого 1930 р. постановою Істори-
ко-філологічного відділу Візантологічну
комісію було реорганізовано у Комісію
для дослідів з історії Близького Сходу та

Візантії. Установа, яку номінально очо-
лював А.Ю. Кримський, під фактичним
керівництвом К.Т. Штепи поступово
змінювала проблематику до дедалі
більшої політизації.

Наприкінці 20-х років посилився тиск
партійних органів на Академію наук для
здобуття повного контролю над вищою на-
уковою інституцією України. Ще більше
ускладнилося становище академіка А.
Кримського, який намагався відстоювати
залишки демократизму і самоврядування
наукового співтовариства. Боротьба з ака-
деміком завершилася “успіхом” – протягом
1930–1933 рр. були ліквідовані всі схо-
до- та візантинознавчі установи (сам
А.Ю. Кримський пізніше був репресований
і помер у Кустанайській в’язниці) [Матвє-
єва 1995; Матвєєва, Циганкова 1997]. Внас-
лідок згубної урядової політики на багато
років розвиток візантинознавства в Україні
був заблокований.

Державна незалежність України
відкрила можливості інтегрування українсь-
кої науки у світовий науковий простір. У
1991 р. зі Сполучених Штатів Америки в
Україну приїхав професор Омелян Йоси-
пович Пріцак. Уродженець Львівщини, він
ще під час навчання у Львівському універ-
ситеті зацікавився сходознавством, під ке-
рівництвом професора І. Крип’якевича
підготував свої перші наукові розвідки.
Після здобуття вищої освіти став аспіран-
том академіка А. Кримського, але війна
перервала наукові студії молодого дослід-
ника. Натомість на юнака очікувала
військова служба, полон, Німеччина.
Після війни О.Й. Пріцак продовжив нау-
кову роботу, став доктором (1948) і доцен-
том (1951) Геттінгенського університету,
професором Гамбурзького (1957) і Гар-
вардського (1964) університетів. Праці
вченого з алтаїстики та тюркології здобу-
ли світове визнання. Та, перебуваючи
тривалий час далеко від Батьківщини,
О.Й. Пріцак не переривав з нею духовних
зв’язків. З другої половини 60-х років ук-
раїнознавство посіло центральне місце в
науковій діяльності вченого. Омелян Йо-
сипович, усвідомлюючи всю злочинність
політики денаціоналізації українців у ра-
дянській Україні, що супроводжувалася,
зокрема, науковими фальсифікаціями, ви-

Т.О. Щербань



1 6 Східний світ №1 2003

рішив: “Розбудувати вільну українську
науку за межами рідного краю, яка була б
здатною протистояти совєтській псевдо-
науці й нести правду світові про Україну,
її минуле та сучасне” [Кочубей 1999, 7].
Він видав друком численні праці з цари-
ни українознавства, став фундатором та
керівником багатьох українознавчих
інституцій за кордоном: Гарвардського ко-
мітету українських досліджень (1968),
українознавчих кафедр у Гарвардському
університеті (1973), Українського дослід-
ного інституту Гарвардського університе-
ту (1973). У 1977 р. разом із видатним
візантологом професором І. Шевченком
реалізував великомасштабний видавничий
проект – започаткував “Гарвардські ук-
раїнські студії”, став їх співредактором. У
1988 р. О.Й. Пріцак ініціював проведення
в Равенні міжнародного наукового конґре-
су до тисячоліття хрещення Русі, брав
активну участь в організації Міжнарод-
ної асоціації україністів у Неаполі (1988),
увійшов до її керівного органу.

Відтак, у важкі часи руйнування украї-
нознавчих галузей науки на Батьківщині,
видатні вчені за кордоном, й значною мірою
О. Пріцак, виконували месійні функції. Діас-
пора забезпечила поступ українознавства,
популяризувала його здобутки, сприяла по-
ширенню у світі знань про Україну.

10 травня 1990 р. О.Й. Пріцак був обра-
ний іноземним членом Академії наук Ук-
раїни. Він став ініціатором заснування і
першим директором заснованого 1991 р.
Інституту сходознавства ім. А. Кримсько-
го АН України. Вчений визначив загальну
концепцію діяльності установи, розробив
програму робіт, укомплектував науковими
кадрами, започаткував друковані органи
інституту тощо. О.Й. Пріцак створив не-
обхідні умови для відновлення в Україні
систематичних широкомасштабних науко-
вих студій в галузі сходознавства.

Добре налагоджена діяльність інсти-
туту незабаром була порушена через хво-
робу академіка, який змушений був скла-

сти директорські повноваження і повер-
нутися до США. Після від’їзду Омеляна
Йосиповича з Києва для інституту наста-
ли не найкращі часи. Але з’явився новий
лідер. Під проводом доктора історичних
наук Лесі Василівни Матвєєвої Інститут
сходознавства ім. А. Кримського НАН
України подолав період кризи й інтенсив-
но нарощує темпи діяльності. Всебічно
розробляється різноманітна сходознавча
проблематика у відділах: історіографії та
джерелознавства, класичного Сходу, су-
часного Сходу, функціонує науковий се-
мінар, працює аспірантура, виходять
у  с в і т  жур на ли  “ Сх ід н ий  С ві т” ,
“Сходознавство”, “Украина и Китай”,
інформаційно-аналітичний бюлетень
“Новости Центральной Азии и Кавказа”,
“Близькосхідний кур’єр”. Інститут про-
довжує започатковану О.Й. Пріцаком тра-
дицію проведення міжнародних конфе-
ренцій – Сходознавчих читань А. Кримсь-
кого, бере участь у багатьох міжнародних
наукових заходах з питань сходознавства.
Л.В. Матвєєва опікується зміцненням
матеріальної бази інституту, який осна-
щується сучасною розмножувальною та
друкарською технікою, найновішими
комп’ютерами тощо.

Л.В. Матвєєва у своїй науковій діяль-
ності ґрунтовно вивчає різні проблеми
сходознавства, опрацьовує історіографію
історії Візантії, глибоко аналiтично
досліджує наукову спадщину видатних
візантиністів минулого, з позицій сього-
дення оцінює їхній науковий доробок у
контексті із загальним поступом візанти-
нознавства. Наукові праці Л.В. Матвєєвої
завжди побудовані на солідній факто-
логічній основі. Як учений вона уперше
ввела до наукового обігу унікальні пер-
шоджерела, об’єктивно реконструювала
до того невідомі історичні події і явища.
Леся Василівна Матвєєва гідно продовжи-
ла справу, розпочату О.Й. Пріцаком щодо
відродження в Україні сходознавства, роз-
витку візантинознавства.

З історії розвитку візантинознавства в Україні
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З початком Османського панування у
Північному Причорномор’ї розгортається
різнобічна діяльність турецьких зодчих.
Насамперед це будівництво фортець, ре-
монт та перебудова фортець, заснованих
у передосманські часи з метою посилен-
ня обороноздатності, укріплень, розбудо-
ва міст-фортець у межах та поза межами
фортифікацій. Швидко формуються ос-
новні риси, притаманні османському
місту. Зводяться мечеті, медресе, караван-
сараї, торговельні вулиці, житлові кварта-
ли “махалле”, портові та захисні споруди,
житлові будинки для адміністрації міст,
солдатські казарми, комори, складські
приміщення, лазні (хамами), чешме.
Здійснюється благоустрій міст: мощені
дороги та дренаж, забезпечення водопос-
тачання та каналізація. Саме такі заходи
простежуються за результатами археоло-
гічних досліджень визначних міст-фор-
тець османського часу у Північному При-
чорномор’ї – Аккермана (сучасний Білго-
род-Дністровський) та Озю (сучасний
Очаків).

Історичні та археологічні джерела да-
ють змогу уявити загальні риси перетво-
рень та османського будівництва, накрес-
лити окремі етапи будівельної діяльності,
пов’язані з розвитком Османської імперії,
політичних змін в Україні, Східноєвро-
пейському просторі та в Європі в цілому.

Стратегічний напрямок діяльності ту-
рецької влади – укріплення нових володінь
на Чорноморському узбережжі, запровад-
ження релігійних ознак мусульманського
осередку, створення умов для перебуван-
ня адміністрації, війська, сприяння тор-
говельним відносинам, характерний для
Османського панування, поступово
втілюється як в Аккермані так і в Очакові,
але особливості запроваджень відрізня-

ються як за часом, так і за конкретними
проявами зрушень.

Діяльність османів в Білгороді–Аккер-
мані розгортається на великій твердині
молдавських господарів, збудованій у по-
передні століття, яка відповідала всім ви-
могам військово-інженерного мистецтва
того часу. Після капітуляції Білгородської
фортеці 5 серпня 1484 р., за часів Баязіда
II (1484–1512), тут спочатку не спостері-
гається нове велике будівництво об’єктів
військового призначення, принаймні, у ци-
таделі – класичному зразку візантійської
школи [Шлапак 2001, 193]. Насамперед
відбувається будівництво Великої мечеті у
громадянському дворі фортеці, мінарет якої
височить і нині. Загальна площа мечеті по-
над 400 кв.м. Згодом, у 1486–87 рр., ведуть-
ся ремонтні роботи, про які згадує Є. Че-
лебі. Перебудовуються куртини та башти.
Розпочинається будівництво у портовій ча-
стині – Карантинному дворі: тут споруд-
жується лазня (рис. 1), яку досліджує те-

пер українсько-турецька експедиція Інсти-
туту археології НАН України та Турецько-
го історичного товариства (керівники С.О.
Біляєва та Б. Ерсой). За чотири сезони
досліджень відкрито основні функціо-

ОСМАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД
У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

(ДЕЯКІ АСПЕКТИ
ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

С.О. Біляєва

Рис.1. Турецька лазня у Карантинному дворі
Білгород–Дністровської фортеці.
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нальні приміщення лазні, загальна площа
яких близько 200 кв.м. Це роздягальня, про-
холодна секція лазні, гаряча поливна сек-
ція, а також технічні секції опалення, по-
давання теплого повітря, підігріву води, си-
стема тяги, система водопостачання та
відведення використаної води, туалети та
каналізація. Виявлені багаточисленні за-
лишки фрагментів віконниць і навіть ула-
мок віконної рами. Вікна були розташовані
у купольній частині даху лазні, зокрема над
поливною секцією. В окремих секціях-
нішах сиджаклика, а також в інших при-
міщеннях лазні знайдені уламки мармуро-
вих помивок, фрагменти кранів, залишки
системи водопостачання та дренажу, фраг-
менти керамічних труб, уламки кахлів із
знаком майстра, деталі архітектурного оз-
доблення зовнішньої та внутрішньої час-
тини лазні тощо. За знахідкою османської
монети часів Баязіда ІІ підтверджується
рання дата будівництва лазні. Можливі й
інші будівельні роботи на території Каран-
тинного двору, де височить барбакан – ви-
нахід Сходу. Що стосується міста за межа-
ми фортеці, то воно як і у попередні часи
продовжує свій розвиток як відкрите посе-
лення, де також формуються риси, харак-
терні для мусульманських міст. В той же
час Аккерман не втрачає свого поліетніч-
ного характеру. Тут діють християнські
храми грецької і вірменської общини, пе-
ребувають торгівці із різних країн світу.

Майже через століття, як відомо з писем-
них джерел, у 1576 р. здійснюється ремонт
фортеці, і лише у 1657 р. – подальше укріп-
лення фортеці Мелек Ахмедом Пашою
[Шлапак, 2001, 30]. Е. Челебі, який був тут
саме в цьому році, зазначає: “Фортеця така,
що до неї ні з якого боку не підступитися“.
Він також описує тогочасну фортецю і особ-
ливо звертає увагу на потужність укріплень
та чудові османські гармати, за допомогою
яких була завойована фортеця, оборонний
та економічний потенціал гарнізону та ін.
[Челебі, 1961, 33–38].

В цілому з кінця ХVст. до кінця ХVІІ ст.
будівнича діяльність в Аккермані зосеред-
жується переважно на перебудові, ремонтних
роботах, будівництві нових об’єктів, зокре-
ма, надання рис, притаманних османським
фортецям-містам, та підвищенню обороноз-
датності. Але найбільші роботи пов’язані з

перебудовою фортеці, відповідно до нових
вимог фортифікації у зв’язку з вдосконален-
ням артилерії, мали місце у ХVIII ст.

У багаточисленній літературі, що сто-
сується історії Аккерманської фортеці,
існує декілька основних версій щодо на-
лежності складових елементів оборонно-
го комплексу фортеці до певних будівель-
них періодів (слов’янська, генуезська, ту-
рецька, молдавська). Але як би не були по-
ставлені ці питання архітекторами, істори-
ками та археологами, внесок османів у роз-
будову фортеці був надзвичайно великим.

На відміну від Аккермана, в якому ви-
сочіла велика потужна фортеця, в Очакові
існували лише руїни Старої фортеці, архі-
тектурний характер якої невідомий за пи-
семними джерелами.

Залишки давніх укріплень, можливо,
пов’язані з давніми валами у Пролетарсь-
кому тупику. Але матеріальні знахідки
ХІV–ХVІ ст. зустрічаються у різних час-
тинах історичного міста, насамперед, на
найвищому пагорбі, де, за свідченнями су-
часників, знаходилась Стара фортеця. Тому,
за свідченням Менглі Герая, він змушений
був будувати містечко на руїнах, а не укріп-
лювати колишню фортецю. Найвірогідні-
ше, укріплення були дерев’яні, тому і були
спалені наступного року.

З 1525 р. Очаків та його околиці увійш-
ли як санджак (адміністративна одиниця)
провінції Румелі, 1538 року в Аккермансь-
кий санджак. Стара фортеця, назва якої
збереглася за фортецею збудованої на місті
руїн найдавнішої дотатарської укріпленої
частини, у ХVІ ст., можливо, все ще була
дерев’яна, і не раз руйнувалася козаками.
У 1559 р. османи змушені були провести
роботи по відновленню фортеці. Засла-
нець Стефана Баторія Мартин Броневський
бачив Стару фортецю після відновлення у
1578 р. [Брун 1897, 183].

Лише з кінця ХVІ ст. була створена ок-
рема провінція Озю. До того часу адміні-
страція тут не мешкала, і новий відбудов-
ний період розпочинався на початку ХVІІ
ст. з наданням території нового статусу. За
свідченням Є. Челебі розбудова Старої
фортеці та збільшення кількості міських
структур належить до часу правління сул-
тана Ахмеда І, який правив у 1603–1617
рр. [Челебі 1961, 111–112]. За османським
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реєстром 1627 р. згадуються чотири
Очаківські фортеці, тобто до того часу вони
вже були побудовані [Ostapchuk 1987, 58].
Г. Боплан, який провів в Україні 17 років,
від 1630 до 1647р., залишив певні відомості
про Очаків першої половини ХVII ст. На
цей час, вказує він, порту там не було, лише
хороша якірна стоянка для галер. Під зам-
ком знаходились два “міста”, розташованих
поруч: одне на пагорбі, друге – у байраку.
Вони були добре захищені з південного
заходу та північного сходу. Стіни замку до
25 футів (7,62м завтовшки), але стіни міста
набагато нижчі. У місті, можливо, мешка-
ло до 2 тисяч людей [Боплан 1990, 47].

Є. Челебі був в Очакові у 1654 р. Він та-
кож згадує замок, або Стару фортецю Озю
на пагорбі та прибудовану до неї Середин-
ну фортецю. Крім того він наводить назву
фортеці, що була розташована нижче в на-
прямку Дніпра – “Нова фортеця Хасан
Паші”. Згадує він і розташовану навпроти
Кінбурна “Нову Паланку”. “Стара фортеця”,
яка височіла на найвищому пагорбі, чоти-
рикутна за формою. Мала 15 башт з покри-
тим деревиною дахом, оточена глибоким
ровом, через який перекинуто міст, що
піднімався щовечора за допомогою систе-
ми блоків.Стіни у два ряди завтовшки до 20
кроків (близько 18–20 м). На думку Є. Че-
лебі, фортеця була міцна та недоступна для
ворогів [Челебі 1961, 111–112]. На території
Старої фортеці він згадує цегляні будівлі:
мечеть з дерев’яним мінаретом, адміністра-
тивний будинок, палац бея, 200 будинків, об-
мазаних глиною, що мали верхній поверх з
садками та дворами, 20 маленьких комор.
Вулиці чистенькі, мощені, маленька лазня з
трьома басейнами, воду для яких привозили
на конях знизу. Крім того, тут був розташо-
ваний арсенал, зерносховище. У Старій фор-
теці була і підземна частина – “погреби”.

“Нова фортеця”, або Серединна, збу-
дована до 1627 р. Як згадує Челебі, саме
за час правління султана Мурада ІV у
1624–27 рр. вона була укріплена та обкла-
дена муром. Челебі згадує про десять її веж,
двоє залізних воріт, сто будинків під зем-
ляним дахом, двори, але без садків. На
відміну від замкової частини, вулиці не мо-
щені, брудні. У Новій фортеці також побу-
дована мечеть з цегляним мінаретом. Рову
не було. Інколи фортецю називали також

Піале Паша [Челебі 1961, 112]. На відміну
від спогадів Челебі про добре укріплену
фортецю, є повідомлення Халіла Паші від
27 липня 1639 р. про те, що стіни Нової
фортеці занедбані і знаходяться в жалюгі-
дному стані. Саме він висловлює пропози-
цію Османському двору про необхідність
ремонту фортеці і спорудження кам’яного
муру робітниками з Валахії та Молдавії
[Ostapchuk 1987, 57]. Можливо, що Челебі,
який був в Очакові в 1654р., бачив Нову
фортецю після ремонтних робіт та заходів
по укріпленню її.

На схід від Серединної фортеці була
розташована “Нова фортеця Хасан Паші”,
також побудована у першій чверті ХVІІ ст.
Вона з’єднана з Новою фортецею малень-
кими воротами. Пізніше була збудована
мечеть, 20 комор у ряд, 300 будинків із зем-
ляними дахами та маленькими дворами,
але без садків. У стінах 40 бійниць, критих
залізом і розташованих попереду башт.
Ровів не було.

Паланка Хасан Паші розташована на
південний схід від фортець, добре укріп-
лена, форт кам’яний з маленькими ворота-
ми на схід, над якими був напис про будів-
ничих та час спорудження. У паланці 5 бу-
динків, мечеть Мурада ІV, зерносховище,
арсенал. Рову не було. Побудована Хасан
Пашою за сім місяців.

Під час археологічних досліджень ви-
явлені лише окремі фрагменти колишніх
стін Старої та Нової фортеці, підземна ча-
стина міста. До споруд ХVІ–ХVІІ ст.ст. на-
лежить центральна частина мечеті, яку
перебудовано у ХІХ ст. у православний
храм Св. Миколи.

У суспільно-політичному плані період
з кінця ХV–ХVІІ ст., на який припадає роз-
будова фортець, ремонтно-відновлювальні
роботи і укріплення їх обороноздатності,
співпадає з часом активної діяльності ук-
раїнського козацтва, протидії встановлен-
ню та поширенню османського панування
на півдні та захисту інтересів Дніпровсь-
кої торгівлі, яка перебувала під контролем
козаків. Козацькі походи на міста-фортеці
османської порти були не єдиним засобом
вирішення проблем взаємовідносин Украї-
ни і Османської імперії. Вже перша За-
порозька Січ на чолі з Дмитром Вишне-
вецьким започаткувала і дипломатичні

Османський будівельний період у Північному Причорномор’ї
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відносини козацтва з османами. Восени
1553 р. відбулася поїздка українського кня-
зя до Стамбула, де він був добре прийня-
тий та отримав подарунки. Як відомо, че-
рез 10 років Д. Вишневецький був вбитий
за наказом султана у цьому ж Стамбулі.
Походи козаків на Очаків та Аккерман про-
довжуться і у другій половині ХVІ – першій
половині ХVІІ ст., зокрема, широкомасш-
табні акції 1589 р., 1594 р., 1601 р. та ін.
[Сергійчук 2001, 117–118]. Складні та су-
перечливі відносини між Україною і Ос-
манською імперією ХVІ – першої полови-
ни ХVІІ ст., безперечно, позначилися і на
розбудові фортифікацій, відновленні по-
шкоджених під час військових дій окремих
частин фортець та ін. Тому будівельна
діяльність османів цього періоду відпові-
дає завданням посилення захисту опорних
пунктів на Чорноморському узбережжі.

Інша, хоч і нестабільна ситуація, почи-
нає формуватися з середини ХVІІ ст., коли
боротьба за існування Гетьманської держа-
ви вимагала становлення союзу з Туреч-
чиною у боротьбі проти Речі Посполитої.
Б. Хмельницький намагався не псувати
відносини з Портою, а навпаки, зробити все
можливе для підтримки козацтва під час
Визвольної війни, врегулювання питань
торгової діяльності та перебування українсь-
ких купців на узбережжі, а отже, і у містах
та портах Північного Причорномор’я. Орієн-
тації на союз з Туреччиною у другій поло-
вині ХVІІ ст. дотримувалися у критичні мо-
менти як Б. Хмельницький, так і майже всі
його наступники всупереч забороні прямих
контактів з російським урядом
[Сергійчук 2001, 120–122]. Ще
одна сторінка підтримки пози-
тивних відносин пов’язана з
діяльністю Івана Мазепи після
1701 р., а згодом і Пилипа Орли-
ка, як протидія експансії Російсь-
кої імперії. Але треба відзначи-
ти, що козацькі походи на чорно-
морські фортеці продовжуються
і у другій половині ХVІІ ст.

 З кінця ХVІІ – початку ХVІІІст.
Османська влада опиняється в
обставинах реальної загрози для
своїх володінь на терені України
з боку Росії, тому змушена була
провести величезну реорганіза-

цію системи фортифікацій. При цьому
вдосконалення артилерії передбачало і по-
шук нових форм фортифікації, здатних про-
тистояти зростаючій вогневій потужності
зброї. Османська Порта не лише викорис-
товує здібності відомих архітекторів та зод-
чих Туреччини, а й звертаеться до інозем-
них інженерів, насамперед, представників
французської школи, відносно реалізації
планів реорганізації системи укріплень
фортець. Приблизно у 1707 р. були побу-
довані бастіони в Аккермані на замовлен-
ня султана Ахмеда ІІІ. Тоді ж були збудо-
вані бастіонні лінії і в Очакові. У 1705–1710
рр. проведені ремонтні роботи у Верхньо-
му замку, а також ремонт у нижньому зам-
ку. Відремонтована лазня, розташована у
паланці Хасан Паші. Але водночас існува-
ли великі проблеми від нестачі будівель-
них матеріалів. Нові пропозиції щодо знач-
ної реконструкції фортеці Озю висунуті
Ісмаїл Пашою в 1710 р. Вони торкалися
перебудови укріплень, побудови Великої
мечеті та нових господарчих приміщень.
Подальша розбудова Очаківських укріп-
лень пов’язана з наслідками російсько-ту-
рецької військової кампанії 1735–39 рр. та
захоплення Очакова військами Мініха. На
гравюрі ХVІІІ ст., де зображена схема роз-
ташування російських війск, добре помітна
структура планування верхньої та нижньої
фортеці – фортеці Хасан Паші, розташу-
вання мечетей та адміністративних бу-
динків (рис. 2). Напередодні бойових дій
фортеця мала три ряди огорожі, рови, бас-
тіони, редути та батареї. Зовнішня огоро-
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Рис.2. Очаків 1737р. Копія з грав’юри.



2 2 Східний світ №1 2003

жа – мурований земляний вал довжиною
3 км. Внутрішня огорожа – зубчаста ка-
м’яна стіна. Замок оточений кам’яною
стіною з баштами. Залишки стіни замку та
будівель, багаточисельні речові знахідки
того часу зафіксовані на розкопі у центрі
міста (розкопи Синагога та Левада). Після
повернення Очакова до османів у 1739 р.
були розроблені плани перебудови фортеці
та її зміцнення. Насамперед, це стосувало-
ся обов’язкового використання цегли у роз-
будові бастіонів. Роботи розпочалися у
1741 р. з найвразливішого боку фортеці –
узбережжя лиману. У 1748 р. побудовані
також дві нові казарми з побутовими при-
міщеннями. Ремонтні роботи торкнулися і
палацу паші – благоустрою приміщень.
Сліди перебудов чітко простежуються і за
матеріалами розкопок. На розкопі Левада
досліджені руїни лазні, водостік. Саме у
приміщенні лазні знайдена вставка із сер-
доліку до обручки з написом “Ісмаїл”, що
датований 1749 р. До цього ж часу належать
і знахідки різноманітного посуду, монет.

Археологічні дослідження підтверджу-
ють наявність юртоподібних споруд (житло-
вих та господарчих), які оточували фортецю
з трьох боків (крім узбережжя), відомих за
планом Очакова 1770 р., що віддзеркалює си-
туацію першої половини ХVІІІ ст.

Активність будівельної діяльності про-
довжується і на початку 50-х рр. ХVІІІ ст.У
1753 р. зі Стамбула прибули каменярі – по-
над 150 чол. – для будівництва корабельної
пристані, порохових погребів, магазинів
тощо. Навколо фортеці проведені роботи з

часткової перебудови фортифіка-
ційних споруд [Материалы...
1886, 282].

На плані 1770 р. (рис. 3)
помітні зміни у розбудові фор-
теці та збільшенні кількості буді-
вель на її території. З’являються
позначення мінних галерей та
порохових погребів, а також ме-
режі підземного міста. Частину
підземного міста було обстеже-
но спелеоархеологами на чолі із
Т.А. Бобровським, який і склав
першу схему розташування
підземних ходів.

На вище згаданому плані
1770 р. помітні лінії укріплень,

поділ фортеці на три частини, оточених
єдиною системою фортифікацій. На іншо-
му плані ХVІІІ ст. позначено розташуван-
ня палацу, мечетей, а також інших великих
будівель (рис. 4). Взагалі за грав’юрами

Очаків справляє враження потужної фор-
теці зі щільною забудовою всередині.

Важливими осередками міського плану-
вання середини ХVІІІ ст. стають майдани,
торгові ряди, крамниці. Про жваві торго-
вельні стосунки Очакова середини ХVІІІ ст.
розповідав французький консул Шарль Пес-
сонель, який був тут у середині 50-х рр. [Олян-
чин 1933, 146–147]. У 1752–53 рр. у місті мав
свій шинок козацький полковник Якимов
[Якубова 1995, 64–66].

Османський будівельний період у Північному Причорномор’ї

Рис.3. Очаків за планом 1770р.

Рис.4. Очаків, план другої половини XVIII ст.
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Політика сприяння торгівлі уможливлю-
вала подальшу модернізацію фортець відпо-
відно до вимог військово-інженерної спра-
ви того часу. Для оцінки необхідних заходів
і їх здійснення були запрошені французькі
інженери. В Очакові того часу був окремий
квартал, де мешкали іноземці. Серед інозем-
них інженерів був і Лафіт Клаве, який огля-
нув у 1784 р. Очаківську фортецю та надіслав
відповідну Доповідну записку до Великого
візира Османської імперії про заходи щодо
підвищення обороноздатності Очакова [Са-
пожников 1999, 7]. Він також склав план
фортеці і передмістя (рис. 5).

За іншим планом 1787 р. бачимо, що
площа передмістя перевищувала площу
фортеці Озю в чотири рази. На
відміну від Аккермана, передмі-
стя мали укріплення, залишки
якого збеглися до цього часу
(рис. 6). Так званий “турецький
вал” у районі вул К. Хетагурова
розташований на високій терасі
паралельно до берегової лінії
Чорного моря. Він зберігся зав-
довжки 160 м, шириною близько
30 м, висота з внутрішнього боку –
3,24 м, зовнішнього –5 м. Найви-
ща точка знаходиться на позначці
32 м над рівнем моря. В насипі
валу простежуються чотири буді-
вельні періоди, у трьох з яких за-
фіксовано використання сирце-

вих цеглин, характерне і для Ізмаїльської
фортеці [Добролюбский 1990, 119].

До 1788 р. або до тих, що віддзеркалю-
ють ситуацію того часу, належить багато
планів, схем, грав’юр та інших графічних
джерел. Насамперед це пов’язано з подія-
ми під час штурму Очакова російськими
військами. Найдетальніший план забудови
міста наведений у російському “Прешпекті
Очаківської фортеці”, на якому позначений
стан Очакова за останні османські часи.

У другій половині ХVІІІ ст. розгорта-
ються інтенсивні будівельні роботи і в Ак-
керманській фортеці. М. Шлапак [Шлапак

2001, 30–31] дає великий пе-
релік заходів її перебудови та
укріплення. У 1756 р. відбу-
вається перебудова порохових
складів у цитаделі, що заното-
вано турецьким написом на стіні
арсеналу. Цей напис можна було
ще побачити на початку ХХ ст.

У 1757–70-х рр. має місце
зміцнення оборонного ансамб-
лю, що засвідчено монограмою
султана Мустафи ІІІ.

У 1770 р. місто тимчасово по-
трапляє під владу Росії, але вже
у 1774 р., за умовами Кучук-Кай-
нарджийського мирного договору,
знову відходить до Османської
імперії. Після цього османи ще
більше посилюють увагу до
обороноздатності фортеці. У

1776 р. тут проводять великі роботи відомі
турецькі фахівці: архітектор Хафіз Ібрагім

Рис.5. Очаків, план Лафіта  Клаве.

С.О. Біляєва

Рис.6. Очаків, план 1787р.
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та зодчі Ебубекір та Абдуллах. Керував бу-
дівництвом Алі [Erdogan 1960, 29–30].

У 1777–1778 рр. комплекс відновлю-
вальних та ремонтних робіт, зокрема пере-
будова протейхізми у північно-східній ча-
стині фортеці, здійснюється під керів-
ництвом головного придворного архітек-
тора султана Абдулхаміда І Мехмеда Тахі-
ра Аги разом із начальником будівництва
Селімом та іншим зодчим – Турханом. На-
ступного року Мехмед Тахір Ага керує бу-
дівництвом комори та житлового будинку,
а інший турецький архітектор – Сеід Йо-
мер, – відновлює чотири глухі башти фор-
теці, здійснює ремонтні роботи рову, пере-
будовує артилерійські майданчики та ін.
[Erdogan 1960, 30–31; Шлапак 2001, 48].

Через 10 років місто без бою знову опи-
няється під владою Росії, значною мірою
завдяки донським та бузьким козакам під
командуванням М.І. Платова. Але з 1791 р.
за умовами Ясського мирного договору
Аккерман знову відходить до Османської
Порти.

Турецька влада намагається якомога
скоріше і потужніше зміцнити фортецю з
використанням найновіших досягнень
військово-інженерної думки. Вона запро-
шує до Аккерману відомого французького
інженера Кауффера, під керівництвом яко-
го у 1793 р. будується друга бастіонна лінія
фортеці тенального типу [Шлапак 2001,
229], у 1794–97 рр. здійснюється комплекс
відновлювальних робіт. Останні продовжу-
ються і в 1798 р., а 1800 р. відбувається
реконструкція бастіонів та стін. Але з
1806 р. фортеця переходить під владу
Російської імперії.

 Таким чином османський період – це
час інтенсивної реконструкції та перебу-
дови Аккерманської фортеці, яка отрима-
ла нову сучасну для того часу загальноє-
вропейську обороноздатність із застосу-
ванням кращих досягнень Сходу (як бар-
бакан), а у зовнішньому вигляді – деякі ха-
рактерні риси мусульманського декору.
Аккерманська фортеця, яка збереглася до
цього часу, на відміну від Кілійської,
Ізмаїльської та Очаківської (ми не беремо
до уваги фортеці Криму) – на сьогодні уні-
кальний зразок для вивчення османської
фортифікаційної справи, її розвитку,

Османський будівельний період у Північному Причорномор’ї

втілення та співіснування архітектурних,
технічних та декоративних елементів
різних культурних традицій. Як свідчать
археологічні розкопки українсько-турець-
кої експедиції на території Карантинного
двору, дослідження будівельної та куль-
турної спадщини османів потребують ба-
гаторічної копіткої праці у польових та ка-
бінетних умовах, подальшого вивчення ар-
хівних документів у Туреччині. Завдяки
археологічним роботам уже на сьогодні
уточнена площа двору, продовжується ви-
явлення його об’єктів, зокрема лазні та
башти, їхньої архітектури, уточнюється
вигляд Карантинного двору (вимостка та
водостік), визначаються будівельні періо-
ди та їх особливості. Тобто, роботи пере-
водять загальні дослідження у конкретну
площину, насичують конкретними деталя-
ми історичне бачення.

На відміну від Аккермана, в Очакові має
місце побудова фортеці, а згодом і пере-
творення її на потужний фортифікаційний
комплекс з декількох фортець.У ХVІІІ ст,
як і в Аккермані, за допомогою іноземних
фахівців, має місце перебудова фортеці
відповідно до нових вимог військово-інже-
нерної справи. Що стосується перспектив
археологічного вивчення будівельних пе-
ріодів, певною мірою такі дослідження ак-
туальні і в Очакові, але щільна забудова
історичної частини міста ускладнює про-
ведення розкопок.

 Конче необхідним є також збережен-
ня будівельних об’єктів і фортеці (Аккер-
манської) в цілому, а також проведення
консервації, реставрації та музеєфікації
пам’яток. Певні конкретні пропозиції
підготовлені науковим складом експедиції
і перший етап попередніх захисних робіт
вже здійснюється Одеським Управлінням
охорони історико-культурної спадщини.

У представленій роботі ми торкнулися
лише певних аспектів вивчення важливої
складової спільної історико-культурної
спадщини народів України та Туреччини.
В цілому ж, будівельна справа османсько-
го періоду залишається актуальною темою
комплексних досліджень істориків, архі-
текторів та археологів. Сподіваємося, що
плідні дослідження пам’яток стануть осно-
вою подальших фундаментальних праць.
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ная проблема являлась объектом научных
изысканий многих исследователей на про-
тяжении более ста лет. Так, еще в конце
XIX в. Н.А. Аристов, опираясь на данные
этнонимии и антропологии, пришел к вы-
воду, что можно “предположить весьма
значительную в туркменах примесь коче-
вых длинноголовых иранских племен, оби-
тавших в древности на нижнем Яксарте, а
также западнее и южнее, например аланов”
[Аристов 1896, 414–420]. В 20-х годах XX в.
эти идеи получили дальнейшее развитие в
исследованиях антрополога Л.В. Ошанина,
который считал, что распространение до-
лихоцефалии только среди современных
туркмен стало результатом того, что “зна-
чительная часть скифо-сарматских племен
была очень рано отуречена по языку” [Оша-
нин 1926, 131–182]. Тогда же этнографу
А. Бахтиарову (Г.И. Карпову) удалось даже
выделить среди туркменских племен родо-
племенные группы, носящие название
Олам (Алан), что, по мнению исследова-
теля, могло указывать на их аланское про-
исхождение. Это также нашло дальнейшее
подтверждение в некоторых обычаях тур-
кменских аланов, которые находят анало-
гии среди традиций некоторых ираноязыч-
ных народов [Бахтиаров 1930, 39–40; Кар-
пов, Арбеков 1930, 26–27].

В 30–40-х годах XX в. идея о преемствен-
ности аланов и туркменских племен полу-
чила свое развитие в работах С.П. Толсто-
ва. Для обоснования этой гипотезы ученый
привлек не только известные тогда иссле-
дования антропологов и этнографов, но и
собственные наблюдения, базирующиеся
также на анализе этнонимов и топонимов
[Толстов 1938, 196–197; 1948, 69, 214]. Про-
блемы аланского наследия среди туркменс-
ких племен коснулся также в своих работах
академик В.В. Бартольд. Он считал, что со-
общение ал-Бируни об аланах, обитавших
в XI в. между Аральским и Каспийским
морями, относится к более раннему време-
ни. На основании этого был сделан вывод о
завершении процесса ассимиляции хорезм-
ских аланов туркменскими племенами уже
в раннее средневековье. При этом ученый
поддержал идею, согласно которой длинно-
головость туркмен стала наследием древних
иранских племен, принявших участие в эт-
ногенезе туркмен [Бартольд 1963а, 550–551;
1963б, 866–867]. Однако в 1947 г. Л.А. Ма-

цулевич в специальной статье, посвященной
среднеазиатским аланам, наоборот отметил,
что сообщение ал-Бируни о языке аланов и
асов может свидетельствовать, что в XI в.
“этногенез (тюркизация. – О.Б.) местных
племен еще не завершился” [Мацулевич
1947, 144].

Необходимо отметить, что гипотеза
об автохтонном происхождении турк-
менских племен очень соответствовала
основным постулатам “яфетической те-
ории” М.Я.Марра, получившей распрост-
ранение в 20–40-х годах XX в. в советской
академической науке. Однако после того,
как она была развенчана самим И.В. Ста-
линым, в определенный период истори-
ки и этнографы не решались продолжить
научные поиски в данном направлении. И
нет ничего удивительного в том, что только
лишь в 60-е годы XX в. этнограф Г.П. Ва-
сильева снова занялась вопросами проис-
хождения туркменского народа. Привле-
ченные для анализа данные этнонимии и
этнографические материалы позволили ей
сделать вывод “о наличии в этническом
составе туркмен по крайней мере трех ос-
новных пластов: древнего местного (ира-
ноязычные обитатели оазисов и степей),
тюркского раннего и собственно огузс-
кого, и наконец кипчакского” [Василь-
ева 1964а, 86–87, 91–93; 1964б; 1977, 98–
100]. На этнографические параллели в
культуре осетин и народов Средней Азии,
особенно туркмен, обратил особое внима-
ние в специальном исследовании Б.А. Ка-
лоев. Это, по его мнению, может свиде-
тельствовать не только о существовании
в прошлом контактов между ираноязыч-
ными и тюркоязычными кочевниками, но
и об участии ираноязычных племен в эт-
ногенезе многих тюркоязычных народов
Средней Азии [Калоев 1999, 56–78].

К большому сожалению, в настоящее
время некоторые современные исследовате-
ли, не отрицая автохтонного происхождения
многих туркменских племен, не признают
роль ираноязычного субстрата в этногенезе
туркменского народа. Однако так ли это?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходи-
мо, в первую очередь, привлечь данные
письменных источников, топонимии, фоль-
клора, антропологии, этнографии, которые
фиксировали бы следы присутствия потом-
ков аланов, асов и других родственных им

О.Б. Бубенок
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соседству с кочевьями каракалпаков. Сви-
детельством этого может являться фраг-
мент сочинения персоязычного автора
XIX в. Мухаммеда Риза-мирабы “Гуль-
нян-и-Девлет”, где речь идет о событиях
1856–1865 гг., то есть времен правления
хивинского хана Сейид Мухаммеда. Пер-
соязычный автор сообщает, что хивинский
царевич “прибыл в окрестности крепости
Халим-бека”. “Здесь, по приказу его вели-
чества (хана Сейид Мухаммеда. – О.Б.), –
продолжает далее Мухаммед Риза-мира-
ба, – к царевичу присоединился правитель
кара-калпаков Махмуд Нияз-ясаулбаши…
Через шесть дней царевич выступил отсю-
да и, направившись в Ак-аланг, пробыл там
восемь дней” [Материалы по истории турк-
мен… 1936, 608]. В данном случае для нас
особый интерес представляет информация
о нахождении местности Ак-аланг вблизи
владений каракалпаков. При этом состави-
тели и комментаторы второго тома “Мате-
риалов по истории туркмен и Туркмении”
отмечают: “Приблизительно в этом райо-
не имеется канал под названием Ак-алан”
[Материалы по истории туркмен… 1936,
608, прим. 1]. Следовательно, в данном слу-
чае уместно говорить о существовании то-
понима Ак-алан – “Белый алан”. Можно
предположить, что канал с этим названи-
ем находился там, где были расположены
другие топонимы данного типа.

В связи с пребыванием аланов на тер-
ритории Хорезма Г.П. Снесарев отметил:
“по старым картам нами обнаружены в
юго-восточной части оазиса интересные
топонимы: урочище Кырк-алан (“сорок
аланов”) на правом берегу Амударьи (в
районе Шарухана. – О.Б.) и канал Алан-Яб
на левом, в районе Питняка” [Снесарев
1975, 93, прим. 24]. О расселении аланов в
южной части Хорезмского оазиса могут
также свидетельствовать исследования
Б.И. Вайнберга. Исследователь свидетель-
ствует: “В северной части урочища Уаз
(Вас) нами в 1956–1957 гг. обследовано
русло старого канала, в значительной сте-
пени засыпанное песком и называемое со-
временным населением Ходжа-мияр-алан.
Каналы XIX в. частично проходили по его
руслу, но чаще пересекали его. В низовьях
канала расположены развалины (бугры)
Ходжа-мияр-алан. Наши информаторы
считают их более старыми, чем остальные

туркменские памятники-урочища. Мы счи-
таем возможным связывать канал и разва-
лины Ходжа-мияр-алан с пребыванием во-
шедшего в состав туркменского народа
племени алан в урочище Уаз в XVII или
даже XVI в. Можно также предположить,
что с подразделением алан Мариш-кар
связано и название находящихся в том же
районе в стороне от поселений и каналов
XIX в. развалин Мириш-калы. Информато-
ры относят время существования этой кре-
пости к периоду, предшествовавшему об-
воднению урочища в XIX в.” [Вайнберг
1962, 45].

Данные этнографии также подтвержда-
ют пребывание аланов как на юге Хорезм-
ского оазиса, так и за пределами Арало-
Каспийского междуморья. Так, в 20 – на-
чале 30-х годов XX в. этнографом А. Бах-
тиаровым (Г.И. Карповым) в Туркмениста-
не, Узбекистане, Таджикистане и даже в
Афганистане были зафиксированы ро-
доплеменные группы туркмен, носящие
названия олам или улам. При этом данная
этническая группа располагалась на терри-
тории Туркменистана в Ходжамбасском,
Халагском, Чаршанганском (в местностях
Ак-Кум и Кук-Толлы) и Серахском районах;
на территории Узбекистана – в Шир-Абад-
ском вилайете, в районе Хошман, в кишла-
ке Уч-Тут и в Самаркандском округе возле
ж/д станции Хоузэк; на территории Таджи-
кистана – в Джали-Куле, в Кабадиане и
Термезе; на территории Афганистана – в
районах Шиверган, Ахга и Хам-Яб. По дан-
ным А. Бахтиарова (Г.И. Карпова), данная
этническая группа «встречается… под на-
званием олам в Серахском районе, в соста-
ве племени Салыр (ветвь “Караман”…) и
улам, в Ходжамбасском районе, где они
живут обособленно от туркмен-арсарин-
цев, сохраняя чистоту крови, не смешива-
ясь с другими, в том числе турецкими пле-
менами». Общее количество дворов оламов
(уламов), по данным информаторов А. Бах-
тиарова (Г.И. Карпова), в 20-е годы XX в.
насчитывало 1500 хозяйств. Что касается
их языка, то А. Бахтиаров (Г.И. Карпов)
отметил, что он “туркменский, схожий с
диалектом сарыков и иомудов” [Бахтиаров
1930, 39–40]. А. Бахтиаров считал носите-
лей этнонимов олам и улам аланами, и для
этого были определенные основания. Его
информаторы сообщили, что “олам рань-

О.Б. Бубенок
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ше назывались алан” [Карпов, Арбеков
1930, 28]. Данное сообщение подтверждает-
ся наличием рода Алан среди представи-
телей племени улам, проживавшего ком-
пактно в Ходжамбасском районе Туркме-
нистана. Кроме того, племя улам включа-
ло в свой состав роды: Кара-Мугул, Хаким,
Кызыл [Бахтиаров 1930, 39].

То, что упомянутые аланы ранее прожи-
вали между Каспийским и Аральским мо-
рями, подтверждают информаторы А. Бах-
тиарова (Г.И. Карпова): «Пришли аланы в
Ходжамбасский район, как передают ста-
рики, с полуострова Мангышлак, где у них
имелось большое укрепление под названи-
ем Алан. Продолжительное время они жили
в местности “Вас”, на юге Хорезмского хан-
ства. В Ходжамбассе первые аланы появи-
лись в числе 72 хозяйств лет 250 тому назад
(в конце XVII в. – О.Б.). Постепенно пере-
мещались сюда из Хивы и остальные, на
протяжении почти ста лет. Окончательно
они переместились в бухарские владения
лет 150 тому назад (в конце XVIII в. –
О.Б.)» [Бахтиаров 1930, 40]. Относительно
появления племени улам в Ходжамбасском
районе по соседству с арсаринцами инфор-
маторы А. Бахтиарова (Г.И. Карпова) отме-
чают, что аланы “с боем отняли у арсарин-
цев территорию современного Ходжамбас-
ского района” [Карпов, Арбеков 1930, 28].
Исходя из этого можно сделать вывод, что
миграция племени улам не была связана с
передвижениями союза племен арсари, то
есть аланы изначально не входили в состав
племенного объединения арсаринцев. Та-
ким образом, в давние времена часть ала-
нов могла мигрировать с Мангышлака в
южную часть Хорезмского оазиса, а отту-
да в XVII–XVIII вв. переселиться на юг в
среднее течение Амударьи. Были ли эти
аланы, той этнической группой, которая во
времена монгольских завоеваний прожива-
ла в столице Хорезма – Ургенче, предсто-
ит еще установить. Однако данные пись-
менных источников, топонимии и этногра-
фии свидетельствуют также о широком
расселении аланов-асов и в остальной ча-
сти Хорезмского оазиса.

Кроме того, обращает на себя внимание
факт существования рода или подразделе-
ния рода (уруга) Олам в составе родового
объединения (тайфа) Караман в составе
большого туркменского племени Салор

(Салыр) [Карпов, Арбеков 1930, 27]. Как
уже отмечалось, эта часть салорского пле-
мени еще в 20-е годы XX в. проживала на
территории Серахского района в Юго-Во-
сточном Туркменистане [Бахтиаров 1930,
39]. В данном случае вызывает интерес
факт вхождения аланов в состав различных
туркменских племен и в связи с этим их
широкое расселение.

Необходимо также обратить внимание
на выводы Г.Е. Маркова относительно про-
цесса формирования туркменских племен:
“…очень многие, если не все позднейшие
туркменские племена, возникали и сфор-
мировались из самых разнообразных рас-
падавшихся туркменских групп и даже
иноплеменного населения. Возникнув, но-
вые племена связывали свое происхожде-
ние с традиционной туркменской генеало-
гией” [Марков 1961, 15]. В дополнение к
этому, необходимо учитывать наблюдения
Г.П. Васильевой, согласно которым в
позднее средневековье “территория
расселения западнотуркменских пле-
мен неоднократно менялась… все это
привело к переселению части туркмен в
Хорезм и продвижение другой, более зна-
чительной части в южные и юго-восточные
районы” [Васильева 1985, 84]. Поэтому
очень важно установить, где, когда и при
каких обстоятельствах часть племени ала-
нов могла быть включена в состав салор-
ского племенного объединения.

Г.И. Карпов (А. Бахтиаров) и П. Б. Ар-
беков, в соответствии с данными “Ро-
дословной туркмен” Абу-л-Гази, считали,
что первоначально племя салоров прожи-
вало в Хорасане. Оттуда они могли пере-
кочевать в Ирак и Фарс, 500–600 лет назад,
то есть в XIV–XV вв., могли продвинуться
на полуостров Мангышлак. Оставшаяся же
в Ираке часть салоров при легендарном
Огурджике могла продвинуться в Шемаху,
а далее – даже в Крым. После этого могла
последовать миграция западной части са-
лоров на Восток, в результате чего они мог-
ли форсировать реки Атель (Волгу) и Яик
(Урал) и оказаться также на полуострове
Мангышлак и в горах Абу-л-хан (Балхан-
ские горы). Из других источников видно, что
“какая-то часть салоров находилась в пре-
делах Бухарского ханства в XVIII–XIX вв.”
Перед завоеванием Россией Бухарского
ханства салоры то проживали в Серахском
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родов, было присуще использовать для обо-
значения аланов и асов только один тер-
мин – Ас. Весьма характерно, что наи-
менование Асс еще в недавнем прошлом
сохранял один из родов узбекского племе-
ни кыпчак, проживавшего в левобережном
Хорезме (ныне Амударьинский район Ка-
ракалпакии в составе Узбекистана) [Тол-
стова 1977, 152; 1978, 10–11; 1984, 187].
Результаты анализа различных документов
позволили Г.П. Снесареву более чем в де-
сяти местах левобережного и правобереж-
ного Хорезма, заселенного преимуще-
ственно узбекским населением, выделить
места расселения носителей этнонима Асс.
Это позволило исследователю сделать вы-
вод: “Название асс часто встречается в
Хорезме и как топоним и как этноним, од-
нако пока трудно решить, с каким именно
периодом этой хорошо известной этногра-
фической группы связаны указанные назва-
ния” [Снесарев 1975, 85].

О пребывании носителей этнонима Асс
на территории расселения узбеков могут
свидетельствовать некоторые топонимы,
сохранившиеся в документах нового вре-
мени и на современной географической
карте. Так, в сочинении персоязычного ав-
тора XIX в. Мухаммеда Рази мираба Аге-
хи “Рияз-уд-довле” несколько раз упомина-
ется топоним Асс. Сообщая о походе хи-
винского хана Алли-кули-хана в 1258 г. х.
(1842 г.), Мухаммед Рази мираба Агехи
подробно перечисляет все близлежащие
населенные пункты: “его величество... вы-
ступил из Хивы по направлению к своей
цели. Пройдя Янги-ярык, Асс, Хазарасп,
Питняк, хан прибыл Сары-Харин... на пят-
надцатый день прибыл в Кабаклы... отпра-
вил отсюда на Чарджуй” [Материалы по
истории туркмен... 1936, 475]. Аналогич-
ная локализация также присутствует во
фрагменте другого сочинения этого же пер-
соязычного автора – “Зубдет-ут-таварих”,
где повествуется о событиях из жизни од-
ного из аристократов Хивинского ханства
Рахим-Кули-хана в 1841 г.: “хан вместе с
войском выступил из Хивы в путь и, про-
должая путь... прибыл в свой собственный
ханский рабат, находящийся в селении
Янги-арык. Здесь хан с войском пробыл
одну ночь, а в субботу утром отправился
дальше. Достигнув имения Асс... В суббо-
ту прибыли в Хазарасп” [Материалы по

истории туркмен... 1936, 477]. Эта же си-
туация фиксируется в другом фрагменте
указанного сочинения о деяниях Рахим-
Кули-хана в 1844 г.: “хан... выступил из сто-
лицы. Продолжая путь, прибыли в Янги-
арык и остановились. На утро, в субботу,
войска прибыли в Питняк и остановились
у могилы Сары-хаджи, расположенной на
южной стороне Питняка” [Материалы по
истории туркмен... 1936, 494]. На основа-
нии этих данных составители и коммента-
торы второго тома “Материалов по исто-
рии туркмен и Туркмении” пришли к вы-
воду, что селение Янги-арык находилось
“к юго-востоку от г. Хивы”, а селение Асс –
“в районе Янги-арык” [Материалы по ис-
тории туркмен... 1936, 477, прим. 2, 3]. То-
понимы такого же типа до сих пор присут-
ствуют на современной географической
карте Узбекистана. По данным Л.С. Толсто-
вой, в Хорезмской обл. Узбекистана отме-
чены географические названия, содержа-
щие этноним Ас: Асс – Хорезмская обл.,
район Шах-абад; Ишбай-ас – Хорезмская
обл., район Ново-Ургенч; Ас, Хусин-ас –
Хорезмская обл., район Янги-арык и т. д.
[Толстова 1978, 10–11; 1984, 187].

Таким образом, имеются основания по-
лагать, что узбеки, подобно большинству
тюркоязычных народов, но в отличие от
туркмен, не видели существенной разни-
цы между аланами и асами Средней Азии и
использовали для обозначения аланов и асов
только этнический термин Асс. Вхождение
асов на правах рода в состав узбекского
племени кипчак заставляет думать о заим-
ствовании этнической терминологии узбе-
ками от кипчаков, которые могли поселить-
ся в Хорезме раньше. Размещение упомя-
нутых аланов-асов вблизи Куня-Ургенч
дает возможность видеть в них потомков
тех аланов, о которых писал в середине
XIII в. Плано Карпини, как о жителях хо-
резмской столицы Орнас–Ургенч [Карпи-
ни 1957, 46].

В сложившейся ситуации выглядит весь-
ма странным то, что в сочинении Абу-л-Гази
“Родословная туркмен” не содержатся
сведения о роде или племени Ас в составе
туркменских племен. В связи с этим мож-
но предположить, что представители дан-
ной этнической группы могли быть изве-
стны у хивинского автора под несколько из-
мененным названием. Поэтому особый
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личить себя от окружавших их тюрков-ко-
чевников” [Ошанин 1926, 134–137]. По
наблюдениям исследователя, современные
жители хорезмского оазиса не являются
долихоцефалами, хотя в настоящее время
равнинные таджики-сарты и часть узбеков
“оказываются значительно менее коротко-
головыми, чем высокогорные таджики”
[Ошанин 1926, 138–139, 165]. По нашему
мнению, исчезновение долихокранности у
современных жителей Хорезма можно
объяснить не бытованием обычая искусст-
венной деформации головы, а фактом осе-
дания в позднее средневековье в хорезмском
оазисе различных кочевых племен, среди
которых получила широкое распростране-
ние брахикранность. Что же касается при-
чин долихокранности средневековых хо-
резмийцев, то следует обратить внима-
ние на объяснение, данное Л.В. Ошани-
ным: «…в X в. оседлое арийское населе-
ние Хорезма находилось в теснейшем об-
щении с той тюркской по языку народно-
стью, которую арабские географы называ-
ли “гузами”. Эти гузы, жившие в качестве
рабов внутри хорезмийских семей, смеша-
лись с оседлым населением оазиса и выз-
вали весьма значительную примесь длин-
ноголового элемента; именно эта длинно-
головость делала хорезмийцев похожими
на тюрков-гузов. Отсюда ясно, что гузы
были ярко выраженными долихоцефала-
ми» [Ошанин 1926, 141]. Однако, если при-
нять во внимание гипотезу Л.В. Ошанина
о долихоцефальности средневековых хо-
резмийцев, то нельзя согласиться с тем, что
данное явление в среде средневекового
населения оазиса могло стать лишь резуль-
татом переселения части гузов – тюркоя-
зычных предков туркмен в Хорезм. Приве-
денные нами выше данные позволяют со-
гласиться с мнением С.П. Толстова, соглас-
но которому аланы явились “важным ком-
понентом в этногенезе средневековых хо-
резмийцев” [Толстов 1948б, 49]. В связи с
этим необходимо напомнить, что большин-
ство современных антропологов придер-
живаются мнения, что для аланов также
была характерна долихоцефалия. Поэтому
можно предположить, что долихокран-
ность средневековых хорезмийцев могла
быть вызвана не только присутствием здесь
части гузов, но и широким расселением в
Хорезмском оазисе аланов.

К большому сожалению, этнографичес-
кие исследования среди современных жи-
телей Хорезма не могут позволить выде-
лить из их традиционной культуры соб-
ственно аланское наследие, так как хорез-
мийцы и аланы принадлежали к одной эт-
нокультурной общности – ираноязычному
миру. Что же касается туркмен, то это для
исследователей оказалось более выполни-
мой задачей, так как тюркоязычные пред-
ки туркмен могли ассимилировать в про-
шлом именно ираноязычные племена сте-
пей, представленные потомками сарматов
и аланов. Как уже отмечалось, Г.П. Васи-
льева, Б.А. Калоев и другие исследовате-
ли на основе анализа этнографических па-
раллелей, существующих в традиционной
культуре туркмен и других тюркоязычных
народов Средней Азии, и особенностей
культуры осетин и других ираноязычных
народов евразийских степей, сделали вы-
вод об участии племен сармато-аланского
круга в этногенезе и формировании куль-
туры туркмен и их соседей [Васильева
1964а, 86–87, 91–93; 1964б; 1977, 98–100;
Калоев 1999, 56–78].

В первую очередь, это касается семей-
но-брачных и бытовых традиций некото-
рых туркменских родо-племенных групп.
Поэтому особый интерес представляет ин-
формация А. Бахтиарова (Г.И. Карпова) об
этих обычаях, бытовавших в среде турк-
менского племени улам. Б.А. Калоев счи-
тает, что они имеют сходство с традиция-
ми осетин и других ираноязычных наро-
дов [Калоев 1999]. Действительно, это так.
А. Бахтиаров сообщает: “Своих дочерей
аланы не выдают в другие туркменские
племена; больше того, внутри своего пле-
мени, из одного рода в другой, выдают в
исключительных случаях и при условии
повышенной платы (калыма) за невесту”
[Бахтиаров 1930, 39]. По данным А.Х. Ма-
гометова, “браки у осетин заключались при
помощи выкупа-калыма”. При этом разме-
ры калыма были очень высоки – от 25 до
100 коров. Иногда “скот мог частично за-
меняться оружием, пашнями, медными кот-
лами, а в более поздние времена в счет ка-
лыма, назначаемого в деньгах, могли брать
и скот”. В результате из-за больших разме-
ров такого выкупа разница в возрасте же-
ниха и невесты часто становилась суще-
ственной [Магометов 1962, 18–19]. Конеч-
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но, такая традиция существовала среди
многих народов и поэтому в данных совпа-
дениях следует видеть не только послед-
ствия генетического родства, но и общие
закономерности, связанные с процессом
распада родовых отношений. Однако это-
го нельзя сказать о других обычаях, быто-
вавших у туркменского племени улам.

А. Бахтиаров описал обычай племени
улам, который не встречался среди других
туркменских племен: «при рождении в се-
мье дочери, сосед, имеющий сына, в день
рождения приходит во двор новорожден-
ной и своей папахой “подметает” двор, что
обозначает желание взять новорожденную
своему сыну» [Бахтиаров 1930, 39]. Отно-
сительно существования аналогичной тра-
диции среди осетин А.Х. Магометов сооб-
щает: “…у осетин до революции существо-
вал обычай обручать детей, находившихся
еще в колыбели. Причиной, побуждавшей
родителей к обручению малолетних детей,
следует считать стремление обеих сторон
укрепить уже существующие между обеи-
ми семьями хорошие взаимоотношения
путем установления свойственнических
отношений. Инициаторами соглашения
выступали обычно отцы, между которыми
существовала крепкая дружба” [Магометов
1962, 22–23]. Дальнейшие взаимоотноше-
ния будущих родственников у туркменских
аланов, по данным А. Бахтиарова, имели
особый характер: “…вплоть до совершен-
нолетия, отец или мать жениха ежегодно в
дни праздников Курбана и Ураза-Байрама
приносят будущей снохе пищу (плов или
козленка), а иногда вместо съестного да-
рят платок, кушак и т. д.” [Бахтиаров 1930,
39]. У осетин данные функции выполняли
не родители жениха, а сам жених, которо-
му после сватовства разрешалось посещать
дом невесты: “Посещение это было связа-
но с серьезными материальными расхода-
ми для жениха. Он прежде всего должен
был приобрести лошадь для матери невес-
ты, а также отрезы на платья и шали как
для тещи, так и для невесты. Кроме того
он покупал разные мелкие вещи” [Маго-
метов 1962, 31]. У туркменских аланов
“при женитьбе… обязательно строилась
кибитка (для обрученных), которая покры-
валась белой кошмой” [Бахтиаров 1930,
39]. У осетин жених также, получив разре-
шение жениться, “прежде всего строил

комнату (ему помогали в этом братья, род-
ственники, а также его друзья)” [Магоме-
тов 1962, 25]. А. Бахтиаров зафиксировал
у туркменского племени улам семейно-
брачные традиции, которые не находят ана-
логий среди туркмен, но могут найти со-
ответствия у ираноязычных народов: “жен-
ские танцы дент; белый цвет одежды у
мужчин и т. п.” [Бахтиаров 1930, 39]. Все
это, по нашему мнению, может стать объек-
том будущего сравнительного анализа. О
том, что туркменские аланы имели опре-
деленные отличия от остальных туркмен-
ских племен в семейно-брачных традици-
ях, может свидетельствовать информация
А. Бахтиарова об отсутствии у племени
улам обычая “катарма (возвращение жены
в дом отца до выплаты калыма)”, который
имел распространение у остальных турк-
мен [Бахтиаров 1930, 39].

Б.А. Калоев обратил внимание на неко-
торые сходные черты в погребальном об-
ряде осетин и ряда народов Средней Азии
и Казахстана. Это касается прежде всего
скачек в честь покойника, получившего
среди осетин название дугъ (скачки), сцен
оплакивания умершего, поминок, на кото-
рых “перед стариками и старейшинами
непременно ставили голову животного и
некоторые его части” и т. п. Подобные обы-
чаи сохранились не у всех кочевых наро-
дов среднеазиатского региона, что позво-
лило Б.А. Калоеву сделать вывод: “Несом-
ненно, что иранские черты культуры име-
ли широкое распространение почти на всей
территории Средней Азии; в одних райо-
нах они удерживались, в других, наоборот,
исчезали под влиянием различных обстоя-
тельств” [Калоев 1999, 65–66].

К числу наиболее интересных традиций
народов Средней Азии следует отнести
спортивное состязание в стрельбе из лука,
известное среди узбеков, казахов и некото-
рых групп туркмен Хорезма под названи-
ем алтын-кабак. Описание этого состяза-
ния содержится и в сочинении Абу-л-Гази
“Родословная туркмен”, что, по мнению
Г.П. Васильевой, может указывать на его
существование в прошлом среди огузских
племен. Г.П. Васильева обратила внимание
на наличие состязания в стрельбе из лука
среди горных таджиков и осетин. У последних
данный вид состязания был описан в нарт-
ском эпосе и был даже известен под близ-
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ким термином – кабах. Это дало основа-
ние Г.П. Васильевой считать, это состяза-
ние “было известно и более древним ира-
ноязычным народам Средней Азии” [Васи-
льева 1964а, 92–93; 1964б, 9].

Б.А. Калоев также отметил параллели в
духовной культуре осетин и народов сред-
неазиатского региона. Это касается преж-
де всего почитания тотемных животных –
оленя, волка, быка и т. п., что позволило
исследователю сделать вывод: “Таким об-
разом, следы тотемизма, в частности почи-
тание оленя и волка в качестве тотемных
животных, прослеживается, с одной сторо-
ны, у осетин, унаследовавших их от своих
предков – древнеиранских племен, а с дру-
гой стороны, у народов Средней Азии, в
этногенезе которых, как известно, участво-
вали те же иранские племена” [Калоев
1999, 60–64].

Немаловажное значение имеют парал-
лели в материальной культуре ираноязыч-
ных народов зоны степей и тюркоязычных
народов Средней Азии. Г.П. Васильева вы-
делила десятки таких традиций у туркмен.
По ее наблюдениям, не случайное сходство
обнаруживается в нагрудных и наплечных
украшениях туркменок с золотыми и
бронзовыми украшениями из аланских ка-
такомбных могильников VI–VIII вв. Рутха,
Чми и Камунта в Осетии. Такие украше-
ния были представлены “множеством се-
ребряных узорчатых листообразных бля-
шек с камушками посередине и просто
круглых бляшек круглой формы”. Насколь-
ко древняя эта традиция на территории Тур-
кменистана, может свидетельствовать то,
что при археологических раскопках в Ста-
рой и Новой Нисе были найдены аналогич-
ные фигурные бляшки из золота, серебра
и бронзы, которые нашивались на женскую
и мужскую одежду. Это подтверждают на-
ходки терракотовых статуэток VI–VII вв. на
территории Туркменистана, на которых
имелись подобные украшения [Васильева
1964, 91; 1977, 99].

Особый интерес представляет также
происхождение головных уборов туркмен.
А. Бахтиаров зафиксировал у туркменско-
го племени улам существование очень
древнего головного убора: “По заявлению
стариков, в далеком прошлом папахи ала-
нов формой напоминали шапки русских
казаков – высокие, с верхом из цветной

материи, причем преобладал цвет синий и
красный” [Бахтиаров 1930, 39]. По данным
А. Джикиева, “у туркмен човдурского, или
так называемого хесеновского, племенно-
го союза сохранились высокие тюбетейки
конической формы, которые по виду пора-
зительно сходны с древними скифскими
боевыми шлемами” [Джикиев 1977, 26].
Г.П. Васильева особо отметила девичью
шапочку туркмен, “обильно украшенную
серебряными монетами и имеющую купо-
лообразное навершие с подвесками”, в ко-
торой находят сходство с девичьими убо-
рами башкир и чувашей. Существующие
аналогии позволили исследователю сде-
лать вывод, что “это – просто тип скиф-
ского воинского шлема” [Васильева
1977, 99]. На сходство высоких головных
уборов народов Средней Азии с шлемо-
образными головными уборами древних
ираноязычных народов также обратил
внимание Б.А. Калоев. Однако он отме-
тил, что подобный головной убор исчез у
осетин, и объяснил это тем, что их пред-
ки были оттеснены монголами в горы Цен-
трального Кавказа, где восприняли мест-
ный горский тип одежды [Калоев 1999,
70]. Однако в одной из своих работ иссле-
дователь отметил, что в старину подобные
головные уборы бытовали и среди осетин
[Калоев 1967, 152].

Кроме того, Б.А. Калоев обратил внима-
ние и на другие параллели в материальной
культуре осетин и некоторых народов сред-
неазиатского региона. Так, исследователь
отметил, что у осетин, туркмен, каракалпа-
ков и казахов жилище традиционно дели-
лось на мужскую и женскую половины [Ка-
лоев 1999, 66–67]. Однако такие совпадения
можно объяснить не только генетическими
связями, но и влиянием соседних народов,
среди которых ислам пустил глубокие кор-
ни. К числу интересующих параллелей
Б.А. Калоев также относит осетинскую арбу
и каракалпакскую юрту на повозке-арбе,
что, по мнению исследователя, позволяет
вспомнить описания жилища древних ира-
ноязычных кочевников Евразии [Калоев
1999, 68–69]. По мнению Б.А. Калоева, тех-
нология приготовления сливочного масла у
осетин и у некоторых средеазиатских наро-
дов также имеет общее происхождение и
уходит корнями в скифскую эпоху [Калоев
1999, 70–73]. Со скифским фактором иссле-
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дователь связывает распространение на Кав-
казе и в Средней Азии арфы, которая у осе-
тин и сванов получила название чанг (от осе-
тинского цонг – “рука”) [Калоев 1999, 73].
Для нас особый интерес представляют на-
блюдения Б. А. Калоева относительно суще-
ствующих совпадений в форме орнамента:
“Судя по имеющимся работам, орнамент
осетин наиболее близкое сходство имеет с
орнаментом казахов Приаралья, каракалпа-
ков, населяющих территорию древнего Хо-
резма, части туркмен, киргизов и узбеков,
что объясняется более активным участием
в этногенезе этих народов иранского элемен-
та” [Калоев 1999, 73–74]. С последним вы-
водом трудно не согласиться. Таким обра-
зом, этнографические параллели в культу-
ре осетин и тюркоязычных народов степей
Средней Азии и Хорезма лишний раз сви-
детельствуют об активном участии в их эт-
ногенезе и сложении культуры народов
иранского круга, наиболее поздними из ко-
торых были аланы.

Непосредственными соседями аланов,
хорезмийцев и огузов в Южном Приаралье
в средневековье и новое время являлись
племена каракалпаков. Поэтому для нас
особый интерес может также представлять
возможность участия и в их этногенезе
племен сармато-аланского культурного
круга. В связи с этим исследователи еще
более полувека назад обратили внимание
на состав каракалпакского племени муй-
тен. Как было установлено, в новое время
муйтены состояли из четырех основных
родов: кетненау (кенг-танау), абаз, тели
и самат. Т.А. Жданко обратил внимание на
происхождение названия рода муйтенов
кенг-танау, которое до него переводили
как “широкие ноздри”. Однако, по наблю-
дениям самого исследователя, “самими
муйтенами, принадлежащими к этому роду,
название произносится как кенте-нау“.
Это позволило Т.А. Жданко сделать вывод,
что “в этом произношении слово приобре-
тает другой смысл и из иранских корней
может быть переведено как “новое селе-
ние”, тождественное по смыслу названию
Джаны-кент, т. е. этот этноним оказывает-
ся связанным с местностью, прилегающей
к г. Джаникенту в низовьях Сыр-Дарьи, где
муйтены впервые были отмечены исто-
рическими источниками”. Кроме того,
Т.А. Жданко, как и некоторые другие ис-

следователи, высказал предположение об
участии раннесредневекового племени ян-
чикентцев-наукерде, связанного, по свиде-
тельству ал-Масуди, союзными узами с пе-
ченегами и башкирами, в этногенезе кара-
калпаков и связи его с родом кенте-нау.
Основанием для данных выводов стал
предложенный С.П. Толстовым перевод
этнонима Наукерде, означающий на иран-
ских языках “Новый город”, а также упо-
минание в каракалпакском фольклоре рода
кердели и в письменных источниках горо-
да и области Кердер, которые в средние
века были расположены в нижнем течении
Амударьи [Жданко 1950, 103].

По мнению Л. С. Толстовой, с древни-
ми сарматами может иметь связь этноним
самат, являющийся названием рода в со-
ставе каракалпакского племени мюйтен
(муйтен) и подразделения казахского рода
телеу Младшего Жуза. Кроме того, иссле-
довательница склонна была связывать про-
исхождение названия рода кара-сирак в
составе каракалпакских племен мангыт и
колдаулы с названием сарматского племе-
ни сирак. По ее наблюдениям, топоним
Кара-сирак имеет широкое распростране-
ние в местах расселения узбеков (Хорезм-
ский оазис, долина Зеравшана, Ферганская
долина, область Ташкента). Это позволи-
ло сделать вывод, что “столь широкое
распространение этнонима сирак по Уз-
бекистану… связано с расселением здесь
племен дештекипчакских узбеков, сохра-
нивших в своем составе родо-племенные
группы с этим названием, дошедшие до нас
из древности” [Толстова 1977, 152; 1978,
9–10; 1984, 187].

Помимо этого Л.С. Толстовой были вы-
явлены многочисленные параллели, суще-
ствующие в каракалпакском дастане “Кырк
кыз” (Сорок девушек) и нартовским эпосе
Кавказа, прежде всего осетинском. В пер-
вую очередь это касается матриархальных
мотивов и сюжетов о женщинах-воинах.
Так, главный сюжет “Кырк кыз” повеству-
ет о девушке Гулайым, которая подобрав
себе 40 подруг-сверстниц, получает от отца
находящийся в отдалении остров Миуали
и селится там со своими подругами. На
этом острове для девушек была воздвигну-
та бронзовая крепость с высокими сталь-
ными воротами. Находясь там, девушки-во-
ины занимались защитой своего народа от
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врагов. Как отметила Л.С. Толстова,  ана-
логичные предания о девушках-воинах,
живущих в укрепленном замке, существо-
вали не только в нартском эпосе осетин, но
и карачаевцев, ингушей, кабардинцев и
других народов Кавказа. Осетинскую ана-
логию Гулайым Л.С. Толстова видит в об-
разе Сатаны. Однако исследовательницей
была подмечена одна существенная разни-
ца: «Гулайым – прежде всего и по преиму-
ществу выступает в качестве предводитель-
ницы каракалпакских амазонок, тогда как
главная героиня нартовского эпоса Сатана
в основных сюжетах эпоса выступает как
мудрая и справедливая “мать нартов”».
Кроме того, в обеих фольклорных тради-
циях прослеживаются мотивы единобор-
ства главной героини с женихами, что не
всегда заканчивается для последних удач-
но. К другим совпадениям нартовского и
каракалпакского эпосов можно отнести
сюжеты о близнецах. В осетинском нар-
товском эпосе фигурируют братья-близне-
цы Хамыц и Урызмаг, а в дастане “Кырк
кыз” – как близнецы брат и сестра Арыс-
лан и Алтыпай. И таких совпадений Л.С.
Толстова приводит немало. При этом для
сравнения с нартовским эпосом народов
Кавказа были привлечены также другие
эпические произведения народов Южного
Приаралья. Причину этого исследователь
объясняет следующим образом: “Бытова-
ние одних и тех же комплексов мотивов,
повторение тех же деталей сюжетов может
служить свидетельством как близости норм
общественной жизни, составившей осно-
ву сюжета этих сказаний, так и генетичес-
ких (и историко-культурных) связей меж-
ду народами, создавшими эти сказания
(или их сохранившими). Генетические свя-
зи, по всей очевидности, восходят ко вре-
менам обитания в степях Приаралья, По-
волжья, Причерноморья и на Северном
Кавказе ираноязычных скифо-сармато-
сако-массагетских, а позже аланских
племен” [Толстова 1977, 153–156; 1984,
186–210].

Л.С. Толстова выделила также целые
сюжетные совпадения, существующие в
осетинском нартском эпосе, преданиях ира-
ноязычных народов и эпических произве-
дениях каракалпаков, огузов и узбеков Хо-
резма. Прежде всего это касается бытую-
щей среди каракалпаков и узбеков Хорез-

ма генеалогической легенды о делении зем-
ли между тремя сыновьями Перидуна (Фе-
ридуна) – Салмом, Туром и Ираджем. Это,
по мнению Л.С. Толстовой, находит соот-
ветствие в “Шахнаме”, в скифском фольк-
лоре (легенда о прародителе скифов Тар-
гитае и трех его сыновьях) и фольклоре
средневековых огузов. Затем – описанное
Геродотом святилище древнего скифского
бога-меча Ареса очень напоминает осетин-
ский нартовский сюжет о Батразе, который
стремился закалить свое стальное тело на
огне, а также имеет аналогии с каракалпак-
ским мотивом об установлении невиновно-
сти человека посредством прохождения его
через большой костер. Весьма примеча-
тельно, что у каракалпаков сохранились
отголоски культа меча, что имело место и
у скифов. У народов Хорезмского оазиса
был также широко представлен мотив свя-
зи героев с водой, что находит соответствие
в осетинском нартовском сюжете о связи с
водой Сатаны и ее мужа-брата Урызмага
(ее мать происходила из жителей подвод-
ного царства донбеттыров), а также со
скифской легендой, в соответствии с кото-
рой мать прародителя скифов Таргитая
была дочерью реки Борисфена. Л.С. Тол-
стова не отвергает конвергентность возник-
новения подобных мотивов, но и не отри-
цает также генетическое родство этих тра-
диций. Исследовательницей были также от-
мечены поразительные совпадения сюже-
тов, связанных с военной тематикой, кото-
рые были отмечены, с одной стороны, в
скифо-массагетском фольклоре, в “Шахна-
ме”, осетинском нартском эпосе и, с дру-
гой стороны, в каракалпакском и уз-
бекском фольклоре, а также в огузском
эпосе “Книга моего деда Коркута”. Это
дало основание Л.С. Толстовой сделать
вывод: “В фольклоре современного насе-
ления Приаралья можно явственно просле-
дить субстратные явления, восходящие к
отдаленным временам обитания здесь сако-
массагетских и аланских племен“ [Толсто-
ва 1984, 211–215].

В итоге можно полагать, что средневе-
ковые аланы и асы Хорезма и Восточного
Прикаспия могли принять непосредствен-
ное участие в этногенезе некоторых турк-
менских племен и узбеков Хорезмского
оазиса. Однако необходимо объяснить, по-
чему потомки алано-асского населения не

О.Б. Бубенок
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были включены в состав каракалпакских
племен, также обитавших в Южном При-
аралье и включивших в свой состав оскол-
ки сарматских племен более древнего вре-
мени. Причин может быть несколько. Во-
первых, перешедшие к оседлости узбеки
и аланы Хорезма, а также аланы степей Во-
сточного Прикаспия и кочевые туркмены-
огузы принадлежали к одному хозяйствен-
но-культурному типу, что в значительной
степени могло ускорить процесс их хозяй-
ственно-культурной консолидации. Необ-
ходимо отметить, что каракалпаки Южно-
го Приаралья, в отличие от соседних осед-
ло живущих аланов-асов Хорезма, долгое
время оставались кочевниками и поэтому
могли включить в свой состав именно по-
томков кочевых сарматских племен. Во-
вторых, военно-политическое господство
узбекских династий в Хорезме и туркмен-
ских племен в Восточном Прикаспии мог-
ло в значительной степени способствовать
языковой и этнической ассимиляции ала-
нов и асов Средней Азии. Каракалпаки, как
известно, не принадлежали к числу господ-

Следы исчезнувших аланов Средней Азии
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ствовавших в военно-политическом отно-
шении средневековых этнических групп
Средней Азии.

В результате мы можем отметить, что
относительно последовательности заселе-
ния аланами-асами Хорезма и восточного
побережья Каспийского моря в настоящий
момент нам известно две версии. Согласно
первой, предложенной в XI в. ал-Бируни, в
давние времена вследствие изменения рус-
ла Амударьи часть аланов и асов пересели-
лись из своего первоначального места про-
живания в Хорезме на восточное побере-
жье Каспийского моря [Волин 1941, 194].
Вторая же версия представляет собой на-
родное предание, записанное в начале
XX в., в соответствии с которым аланы при-
шли на юг Хорезмского оазиса в местность
“Вас” с полуострова Мангышлак значи-
тельно раннее XVII в. [Бахтиаров 1930, 40].
Значительный хронологический разрыв
между данными известиями позволяет счи-
тать, что в обоих случаях речь идет не об
одном событии, а о не связанных между
собой миграциях аланов Средней Азии.

* Выражаю благодарность Г.П. Васильевой за предоставленную информацию



4 3Східний світ №1 2003

О.Б. Бубенок

Еремеев Д.Е. К семантике тюркской этнонимии // Этнонимы. Москва, 1970.
Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родо-племенная

структура и расселение в XIX – начале XX века // Труды Института этнографии им.
Н.И. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. IX. Москва, 1950.

Калинина Т.М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Москва, 1988.
Калоев Б.А. Осетины. Москва, 1967.
Калоев Б.А. Этнографические данные о связях этногенеза осетин со Средней Азией //

Калоев Б. А. Осетинские историко-этнографические этюды. Москва, 1999.
Карпини П. История монгалов // Карпини П. История монгалов. Рубрук Г. Путеше-

ствие в восточные страны. Москва–Ленинград, 1957.
Карпов Г.И., Арбеков П. Б. Салыры (Салоры) // Туркменоведение, 1930, № 6–7.
Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского.

Москва–Ленинград, 1958.
Левин М.Г. Деформация головы у туркмен (К вопросу о туркменской долихоке-

фалии) // Советская этнография. Вып. VI–VII. Москва–Ленинград, 1947.
Магометов А.Х. Семья и семейный быт осетин в прошлом и настоящем. Орджо-

никидзе, 1962.
Марков Г.Е. Очерк истории формирования северных туркмен. Москва, 1961.
Материалы по истории туркмен… Материалы по истории туркмен и Туркмении.

Т. II. Москва–Ленинград, 1936.
Материалы по истории туркмен... Материалы по истории туркмен и Туркмении.

Т. I. Москва–Ленинград, 1939
Мацулевич Л.А. Аланская проблема и этногенез Средней Азии // Советская эт-

нография. Т. VI–VII. Москва–Ленинград, 1947.
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X–XI вв. Москва, 1963.
Мрз Бад'-двн. Маджма‘ ал-Аркм. Москва, 1981.
Очерки из истории туркменского народа... Очерки из истории туркменского на-

рода и Туркменистана в VIII–XIX вв. Ашхабад, 1954.
Ошанин Л.В. Тысячелетняя давность долихоцефалии у туркмен и возможные

пути ее происхождения // Известия среднеазиатского комитета по делам музеев, охра-
ны памятников старины, искусства и природы. Вып. I. Ташкент, 1926.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. I. Москва–Ленинград, 1952.
Снесарев Г.П. Объяснительная записка к “Карте расселения узбеков на террито-

рии Хорезмской области (конец XIX – начало XX вв.)” // Хозяйственно-культурные
традиции народов Средней Азии и Казахстана. Москва, 1975.

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.
Т. I. Санкт-Петербург, 1884.

Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // Вестник древ-
ней истории, 1938, № 1 (2).

Толстов С.П. Древний Хорезм. Москва, 1948а.
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации, Москва-Ленинград, 1948б.
Толстова Л.С. Исторический фольклор каракалпаков как источник для изуче-

ния этногенеза и этнокультурных связей этого народа // Этническая история и фоль-
клор. Москва, 1977.

Толстова С.П. Отголоски ранних этапов этногенеза народов Средней Азии в ее
исторической ономастике // Ономастика Средней Азии. Москва, 1978.

Толстова Л.С. Исторические предания Южного Приаралья. Москва, 1984.
Фрейман А.А. Хорезмийский язык: Материалы и исследования. Т. I. Москва–Ле-

нинград, 1951.
Цуциев А.А. Аланы Средней Азии (I–VI вв. н. э.): проблемы этногенеза: Автореф.

дис. … канд. ист. наук. Владикавказ, 1999.
Lewicki T. Un peuple iranien peu connui “Arsija ou Orsija” // Hungaro-Turcica. Studies

in Honour of Jalius Nemeth. Budapest, 1976.
Saint-Martin V. tudes de gographie ancienne et d’ethnographie asiatique. L. II.

Paris, 1850.



4 4 Східний світ №1 2003

Важко порівнювати в плані впливу на
ідейне та політичне життя Європи й
Близького Сходу доби середньовіччя з
Візантійською імперією будь-яку іншу
державу. Візантія утворилася внаслідок
розколу Римської імперії  на базі  ї ї
східних провінцій. Історичні долі обох
частин до моменту розколу досить могут-
ньої мегадержави у подальшому почали
істотно відрізнятися.

На заході Європи внаслідок переселен-
ня “варварських” племен з середини І тис.
н. е. почала поступово формуватися карта
середньовічної Європи. А на ґрунті Східно-
римської держави виникла Візантійська
імперія, яка, не зважаючи на величезні ме-
таморфози в усіх сферах свого життя, про-
існувала ще майже тисячу років і відіграла
визначну роль як в історії Заходу, так і в
історії Сходу. За таку роль держава має в
середньовічному світі завдячувати еконо-
мічному, демографічному та культурному
потенціалу візантійського суспільства,
виключному геополітичному положенню
держави, до складу якої входили території
Європи, Азії, а в перші століття існуван-
ня і Африки.

Втрачаючи поступово політичну і
мілітарну вагу, Візантія в ІХ–ХІІ ст. пере-
творилася на своєрідний “Золотий міст”
між Європою і Азією, перехрестям не
тільки торговельно-економічних і політич-
них інтересів, а й ланкою, яка зв’язувала
культури Заходу і Сходу. Візантія була цен-
тром, де відбувався синтез культурних
течій Середземномор’я, Балкан і Близько-
го Сходу.

Враховуючи великий вплив Візантії на
навколишній світ, особливо на країни і на-
роди, де поширювався візантійський ва-
ріант християнства, видатний дослідник
середньовіччя Д. Оболенський влучно
назвав цю візантійську спільність , тоб-
то Byzantine Commonwealth [Obolensky
1974, 466–476].

Суб’єкти в системі Byzantine
Commonwealth не були рівнозначні. Харак-

тер їх відносин з Імперією залежав від ба-
гатьох факторів, серед яких важливе місце
мали рівень їх економічного та політично-
го розвитку, військовий потенціал та гео-
графічне розташування.

Саме за цими ознаками суспільство сло-
в’ян Східної Європи, яке в ІХ–Х ст. сфор-
мувалося в одну велику державу – Русь,
було у досить вигідному положенні віднос-
но Візантії. Східні слов’яни не межували
безпосередньо з Імперією, а тому та ніко-
ли не загрожувала їх найважливішим ре-
гіонам. Водночас військовий потенціал і
географічне розташування дозволяли
східнослов’янській еліті тривалий час
здійснювати тиск на Константинополь та
інші грецькі володіння.

Водночас Русь перебувала під значни-
ми дипломатичними та релігійно-ідеолог-
ічними впливами візантійців. Ці впливи
верхівка Русі прагнула творчо засвоїти і ак-
тивно використовувати у своїй зовнішньо-
політичній діяльності. Активні зв’язки з
розвинутими країнами Півдня (Візантією,
народами Кавказу та країнами Близького
Сходу) мали велике значення для східнос-
лов’янської знаті. Вони відкривали широкі
можливості для реалізації додаткового про-
дукту, що добувався у формі данини з
підлеглого населення. А також одержання
воєнної здобичі, яка захоплювалася під час
численних військових акцій давньоруських
дружин [Новосельцев, Пашуто 1967, 82].

Наприкінці VІІІ – на початку ІХ ст. ста-
родавні руси здійснили кілька важливих
походів на південне узбережжя Криму та
на малоазійські провінції Візантії [Васи-
льевский 1893, 1–79; Сахаров 1980, 11].
Вже ці воєнні кампанії слов’ян засвідчи-
ли їх прагнення не тільки захопити здо-
бич, а і встановити тісні торговельні кон-
такти з цими економічно розвинутими аре-
алами, а також поширити впливи на
північне узбережжя Чорного моря. На ко-
ристь цього свідчать численні факторії
Русі в Причорномор’ї в Х ст., присутність
русів у Криму, а також пізніше виникнен-
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ня Тмутараканського князівства [Кузьмин
1980, 11].

Успішні військові заходи Русі на-
прикінці VIII – на початку ІХ ст. сприяли
швидкому зростанню масштабів її дипло-
матичних зв’язків. У 838 р. посланці з Русі
відвідали Константинополь, а 839 р. вони
прибули до столиці Східно-Франкської
імперії Інгільгейму [Annales Bertiniani
1825, 434; Ловмяньский 1985, 175–177;
Шаскольский 1980,43–51]. Ці факти
свідчать про намагання східнослов’янської
верхівки встановити тісні відносини з най-
сильнішими державами середньовічного
світу. Все це відбувалося в умовах, коли
Русь вела боротьбу з могутнім у той час Хо-
зарським каганатом за контроль над торго-
вельними шляхами та за приєднання низ-
ки слов’янських союзів племен, які знахо-
дились під патронатом хозар [Ширинский
1970, 107].

Важливою подією в плані зміцнення
міжнародного авторитету Русі був великий
похід давньоруського війська на Царгород
у 60-х роках ІХ ст. Патріарх Фотій писав,
що на Константинополь напав народ до тих
часів “невідомий, але який одержав ім’я з
часу походу проти нас, незначний, але який
одержав значення, незначний та бідний, але
який досяг неосяйної висоти і незліченого
багатства” [Ловягин 1882, 432]. Перетрак-
тації між воюючими сторонами призвели
до укладення міждержавного договору
“миру та дружби”, що в дипломатичній
практиці того часу означало офіційне виз-
нання Константинополем Русі [Сахаров
1980, 67–69]. Ймовірно, між двома країна-
ми було тоді укладено й торговельну уго-
ду, положення якої в Х ст. було розширено
в наступних русько-візантійських догово-
рах. Знаменно, що давньоруський літопи-
сець високо оцінював похід давньорусько-
го війська на Константинополь в середині
ІХ ст., який пов’язував взагалі з початком
існування “Руської землі” [Повесть времен-
ных лет 1950, 17].

Міжнародні акції Русі наприкінці VIII –
першої половини ІХ ст. свідчать про нама-
гання східнослов’янської верхівки не
тільки засвоїти, а і використати ідеологічні
доктрини більш розвинутих країн. Так, під
час зустрічі з франкським імператором
Людовіком в Інгільгеймі (а перед цим, віро-
гідно, і під час переговорів з василевсом

Феофілом у Константинополі) посланці з
країни “Рос” особливо звертали увагу, що
їх володар має титул “хакана (кагана)”.
Поява такої титулатури у слов’ян свідчила
про поступове формування дипломатично-
ідеологічної концепції на Русі.

У цей час у джерелах з’являються перші
згадки про прийняття християнства пред-
ставниками східнослов’янських дружин. За
повідомленням “Житія св. Стефана Сурозь-
кого”, на кримське узбережжя напала ве-
лика слов’янська рать на чолі з князем
Бравліном, яка захопила місто Сурож і по-
грабувала його мешканців. Під час нападу
на сурозьку церкву св. Софії Бравлін тяж-
ко захворів і одужав лише після укладення
договору з греками та прийняття хрещен-
ня [Васильевский 1915, 95–96]. Ймовірно,
під час контактів із слов’янами грецька
верхівка Сурожу і особливо його духовен-
ство всіляко намагалося схилити напад-
ників на свій бік. Скориставшись ефектом,
який справила на Бравліна та його
спільників християнська церковна служба,
сурожці умовили князя здійснити ритуал
хрещення. Є підстави думати, що під вплив
християнської церкви потрапили й учасни-
ки більш пізнього, ніж сурозький похід,
нападу русів на Амастріду. На користь та-
кого висновку свідчить фрагмент із житія
Георгія Амастрідського: “Одна труна була
достатньо сильною для того, щоб виявити
безумство варварів, припинити смертогуб-
ства, зупинити звірства, навернути більш
лютих, ніж вовки, до лагідності овець і
примусити тих, хто поклонявся гаям і лу-
кам, поважати Господні храми” [Васильев-
ский 1893, 68]. Згадка у джерелі про по-
клоніння русів-язичників гаям і лукам має
цілком реальний характер і відповідає
тодішнім уявленням про світогляд слов’ян
Східної Європи [Рыбаков 1987, 137–138;
Боровський 1992, 8].

Необхідно зазначити, що перші хрещен-
ня русів можна охарактеризувати як фор-
мальні, оскільки вони мали кон’юнктурно-
політичний (ідеологічний), а не світогляд-
ний характер. Механізм такого явища не
був чимось винятковим: джерела, наприк-
лад, зберегли інформацію про численні на-
вернення до християнства норманських
ватажків, які не раз приймали хрещення з
метою одержання матеріального або політич-
ного зиску. Аналогічним, вірогідно, було і
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хрещення русів після походу князя Асколь-
да на Константинополь. Для більшості його
воїнів процедура “хрещення” не відбилася
на зміні світогляду, а звелася переважно до
суто політичного акту. Повернувшись до-
дому з Греції, вони продовжували покло-
нятися традиційним язичницьким богам.
Проте вже з другої половини ІХ ст. спос-
терігається тенденція до набуття популяр-
ності християнства серед слов’ян, які по-
стійно відвідували грецькі міста. Не ви-
падково саме в цей час  звістки про русів-
християн з’явилися в арабських джерелах
[Ибн-Хордадбех 1986, 124].

Дещо інакше до християнізації русів
ставилася грецька верхівка. Візантійські
ієрархи не обмежувалися наверненням до
своєї віри “варварів”, які нападали чи тор-
гували з їх містами, а прагнули поширю-
вати нову релігію безпосередньо в східнос-
лов’янському середовищі. Для цього кон-
стантинопольський патріарх навіть створив
в 60-х роках ІХ ст. спеціальну митрополію.
В “Окружному посланні” патріарха Фотія
повідомляється, що частина давньоруської
знаті прийняла нову християнську віру в
Константинополі, а на Русь була відправ-
лена спеціальна місія для навернення сло-
в’ян. У біографії імператора Василія І, що
належить перу візантійського василевса
середини Х ст. Костянтина Багрянородно-
го, ця подія відноситься до часів, коли на
патріаршому столі сидів спадкоємець Фо-
тія Ігнатій [Левченко 1956, 77–78]. Така
розбіжність в інформації не є суперечли-
вою, бо свідчить про тривалість діяльності
греків-священиків. Важливо, що не тільки
про похід на Константинополь, а і про хре-
щення слов’ян-язичників йдеться у листі
Римського Папи Миколая І до візантійсь-
кого імператора Михаїла. Знаково, що з цим
часом, а не з діяльністю Володимира візан-
тійська традиція пов’язує початок христи-
янства у русів.

У другій половині ІХ – на початку Х ст.
відбулося значне зростання території Русі
за рахунок поширення влади Києва на пе-
реважну більшість слов’янських земель.
Внаслідок цього на початку Х ст. спостері-
гається зростання міжнародних ініціатив
Русі. Як і раніше, головними об’єктами дип-
ломатичних зусиль слов’янської держави
були взаємовідносини з Візантією та Кав-
казом. Так, у 907–911 рр., після здійснення

успішного походу на Константинополь,
київській адміністрації на чолі з князем
Олегом вдалося підписати з візантійця-
ми нові важливі угоди, які мали велике зна-
чення для регламентації відносин між дво-
ма країнами, перш за все для розширення
між суб’єктами взаємодії торговельних
зв’язків [Повесть временных лет 1950, 27–
29]. Київська Русь, що перебувала поза
сферою можливого безпосереднього впли-
ву Константинополя, ні в ІХ, ні в Х, ні в
наступні століття не зазнавала воєнної заг-
рози з боку Візантії (крім Тмутаракансько-
го ареалу). В цьому плані її історична доля
відрізнялася від Болгарії та Сербії, яким
постійно доводилося боротися за свій су-
веренітет з греками. Водночас Імперія зав-
дяки віддаленості своїх володінь в Криму
від митрополії була вимушена серйозно
рахуватися з північним сусідом. До цього
треба зразу ж додати, що самі ці грецькі
володіння постійно були обтяжені своїм
підлеглим щодо Константинополя станом
і періодично робили спроби послабити цю
залежність від імперії. Разом з цим необх-
ідно зазначити, що Візантія мала в своєму
дипломатичному арсеналі чимало засобів
впливу на східнослов’янську державу, а
саме: економічні (торгівля), політичні (ук-
ладення антируських союзів з хозарами, а
згодом з печенігами) та ідеологічні (про-
повідь християнства, яке поширювалося
переважно з Візантії, створювало певну
систему церковно-політичних відносин
Русі з Константинополем) [Литаврин, Янин
1970, 15].

Русько-візантійські угоди Х ст. є про-
явом складання системи дипломатичної
служби Русі. Міжнародне право, як і всі
інші сфери суспільного життя, було тісно
пов’язане з релігійною атрибутикою.
Виняткове значення для надання юридич-
ної сили міжнародним домовленостям
мали клятви учасників переговорів. Так,
під час переговорів 907 р. вожді давньо-
руського війська присягались“îðóæüåì
ñâîèì, è Ïåðóíîì ñâîèì, è Âîëîñîì, ñêî-
òüåì áîãîì, è óòâåðäèøà ìèð” [Повесть
временных лет 1970, 25]. У дипломатичній
практиці, в тому числі й в контактах з гре-
ками, давньоруська знать використовувала
юридичні норми “Руського закону”, що
складався на підставі звичаєвого права сло-
в’ян [Свердлов 1988, 8–83].

Давня Русь у cистемі Byzantine Commonwealth
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У Х ст., причому задовго до офіційного
прийняття християнства, Русь почала ак-
тивно переймати у Візантії існуючі там
ідейно-політичні уявлення. Останні мали
винятковий вплив на духовне життя бага-
тьох країн та народів, особливо тих, що вхо-
дили до християнського світу. Розглядаю-
чи питання про ідеологічні цінності та уяв-
лення візантійського суспільства, необхід-
но перш за все зазначити, що вони форму-
валися внаслідок синтезу римських політич-
них уявлень та постулатів християнського
вчення. Створення їх розпочалося в V–
VI ст. і завершилося переважно в ІХ–Х ст.
Яскравим втіленням цих цінностей є текст
визначної пам’ятки – трактату Костянтина
Багрянородного “Про управління імпе-
рією” [Константин Багрянородный 1989].

Серед найважливіших постулатів
політичної теорії візантійців необхідно на-
звати ідею римського християнського
співтовариства, на чолі якого стоїть імпе-
ратор; концепцію ідеального християнсь-
кого імператора і влади, яка йому належить;
ідею центру християнського співтовари-
ства – “Божого граду”; концепцію симфонії
світської та духовної влади.

Візантійські ідеологічні цінності були
тісно пов’язані з релігійними уявленнями.
Зокрема, важливими для перших були віра
в Боже спасіння, культ Богородиці тощо.
Ідейно-політичне життя візантійського
суспільства знаходило своє відбиття не
тільки в епістолярних пам’ятках, а й сим-
воліці (інсигніях), в титулатурі носіїв дер-
жавної влади, в юридичних актах та ін. На
перший погляд, ці абстрактні ідеологічні
уявлення постійно втілювалися в практи-
ку міжнародних зв’язків Візантії, де про-
пагувався культ “роменського” екуменізму,
залежності всіх навколишніх держав і на-
родів від “Ромейської імперії” [Dцlger 1953,
99–101; Ostrogorsky 1956, 2; Беркут 1927,
116–131; Медведев 1972, 412–424; Удаль-
цова, Котельникова 1986, 3–16; Чичуров
1990; Толочко 1992, 102–126].

У період правління княгині Ольги
(945–962) сталися якісні зміни в зовніш-
ньополітичній діяльності Русі, що було
наслідком загального прогресу в розвитку
держави та суспільства слов’ян Східної
Європи. Давньоруський уряд вже не праг-
нув до вирішення своїх зовнішньополітич-
них завдань шляхом здійснення великих

військових акцій, а намагався зміцнити ав-
торитет Давньоруської держави засобами
мирної дипломатії, перш за все у взаєми-
нах з Візантійською імперією, яка і в Х ст.
була головним контрагентом Русі на міжна-
родній арені [Головко 1989,68–69].

За часів правління княгині Ольги
(945–962) була зроблена перша спроба
запровадити християнство як державну
релігію всієї Русі. Неможливо точно вста-
новити, чи була київська володарка хрис-
тиянською на момент приходу до влади,
однак можна припустити, що з самого по-
чатку свого регентства (при сині Свя-
тославі) Ольга перебувала під впливом сил,
які підтримували тісні зв’язки з Констан-
тинополем, значною мірою визнавали нову
релігію і сприймали ідеологію греків. Це
угруповання знаті, зрозуміло, прагнуло й
надалі розвивати й поширювати взаємини
з Візантією, для чого неабияке значення
приділяло піднесенню міжнародного пре-
стижу Русі. Тривале перебування сина Оль-
ги Святослава на других ролях, прихід його
до влади внаслідок заколоту свідчать про
те, що в середовищі давньоруської еліти
були і представники інших політичних по-
глядів, у тому числі й на відносини з Візан-
тією.

У 946 р., за досить аргументованою дум-
кою Г.Г. Літавріна, княгиня Ольга здійсни-
ла першу подорож до столиці Візантії [Ли-
таврин 1986, 41–52]. Тут давньоруська кня-
гиня пішла на вельми рішучий і сміливий,
з точки зору молодої давньоруської дипло-
матії, крок – запропонувала імператору
укласти шлюб Святослава з грецькою
принцесою. Цим самим київський двір
прагнув використати зацікавленість
Візантії в розширенні торгівлі з Руссю і
допомозі першій в разі необхідності
військами. Однак візантійський двір, не
бажаючи піднесення авторитету володарів
Русі, відхилив пропозицію Ольги, очевид-
но, використавши як привід неможливість
укладення шлюбу “порфірородної” прин-
цеси з сином правительки нехристиянсь-
кої, “варварської” країни.

У 954 р., як повідомляє давньоруський
літопис, Ольга вдруге здійснила візит до
Царгорода, де було поставлено питання про
її хрещення як правительки Русі [Повесть
временных лет 1950, 45]. Мова в останнь-
ому випадку йшла, згідно юридично-дип-
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ломатичних уявлень того часу, про навер-
нення в нову віру всієї східнослов’янської
держави, з якою Ольга, згідно уявлень тих
часів, асоціювалася.

Така пропозиція означала згоду візан-
тійського двору на християнізацію Дав-
ньоруської держави та всіх її мешканців.
Цього разу візантійський двір не запере-
чував проти пропозиції Києва, але спро-
бував використати церемонію хрещення
княгині, щоб в ідеологічному та дипло-
матично-протокольному плані поставити
Русь у залежне від себе становище. Про-
те такий перебіг подій не міг задоволь-
нити давньоруську княгиню та її рад-
ників. Логічно, що незабаром такий
прийом у Царгороді негативно позначив-
ся на розвитку русько-візантійських відно-
син. Ця ж невдача Ольги спричинила зрос-
тання опозиційних до княгині сил, які про-
довжували поклонятися дружинним куль-
там і виступали за здійснення активних воє-
нних кампаній як на Кавказі, так і в Криму
і на Балканах, тобто в зоні перехрещення
інтересів Русі та Візантії. Незважаючи на
складні взаємини київської адміністрації з
царгородським патріархатом, подальші
контакти Ольги наприкінці 50-х років з гер-
манським духовенством, є підстави вважа-
ти, що з формально-юридичного та дипло-
матичного боку Русь після хрещення Оль-
ги стає християнською країною.

В 961–962 рр. у Києві виникла так зва-
на язичницька реакція, під час якої Ольга
та її прибічники були відсторонені від вла-
ди [Литаврин 1981, 138–143]. Визнаючи
важливість релігійного аспекту в суспіль-
ному житті Русі, слід відзначити, що прихід
до влади Святослава був наслідком насам-
перед не релігійного конфлікту, а конфрон-
тації двох таборів давньоруської знаті. Під
час її перебігу труднощі прихильників Оль-
ги в реалізації політичної та ідеологічної
програми були використані їхніми супер-
никами для підготовки та здійснення дер-
жавного перевороту. При розгляді інфор-
мації про князів Х ст. в “Повісті времен-
них літ” слід відзначити, що у пам’ятці спо-
стерігається чітке протиставлення діяль-
ності володарів-християн та володарів-
язичників. Таке категоричне протиставлен-
ня не відповідало історичним реаліям, було
більшою мірою виявом літературної тен-
денції літописання [Головко 1990, 91].

У 60-х роках Русь не тільки досягла
значних успіхів на Сході, де був знищений
споконвічний ворог слов’ян – Хозарський
каганат, а  й вступила в конфлікт з
Візантійською імперією, під час якого Київ
прагнув підкорити собі Балкани. Цінні
свідоцтва цього часу про зовнішньополі-
тичні претензії давньоруської верхівки
щодо Візантії вміщено в хроніці візантійсь-
кого історика Льва Диякона. Грецький ав-
тор передає слова князя Святослава під час
переговорів з греками, де ставить під
сумнів їх право мати володіння в Європі.
“Якщо ромеї, – йдеться в пам’ятці, – не за-
хочуть виплатити те, що я вимагаю, то не-
хай же залишать Європу і забираються до
Азії” [Лев Диакон 1988, 56–57; пор. Голов-
ко 1990, 22–24]. Ця фраза, на думку Г.Г. Л-
ітавріна, є доказом існування в дохристи-
янські часи чітких зовнішньополітичних
концепцій в діяльності Києва [Литаврин
1986, 107]. “Повість временних літ” під
969 р. повідомляє про бажання Святосла-
ва перенести столицю своєї держави з Киє-
ва до Переяславця на Дунаї: “Íå ëþáî ìè
åñòü â Êèåâå áûòè, õî÷þ æèòè â Ïåðå-
ÿñëàâöè íà Äóíàè, ÿêî òî åñòü ñåðåäà
çåìëè ìîåé, ÿêî òó âñÿ áëàãà ñõîäÿòñÿ:
îò Ãðåê çëàòî, ïàâîëîêè, âèíà è îâîùå-
âå ðàçíîëè÷íûÿ, èç ×åõ æå, èç Óãîð ñðåá-
ðî è êîìîíè, èç Ðóñè ñêîðà è âîñê, ìåä è
÷åëÿä” [Повесть временных лет 1950, 23].
Це літописне свідоцтво часто розглядаєть-
ся або як прояв фольклорної творчості, що
сягає своїм корінням глибокої давнини, а
звідси не відбиває реалій Х ст.
[Banaszewicz 1986, 448–449], або як
свідоцтво “дружинної діяльності” князя,
яке йшло врозріз з потребами розвитку
давньоруської державності [Бахрушин
1938, 92–95; Юшков 1939, 31]. Але, на
наш погляд, життя Русі того часу відби-
вало об’єктивну тенденцію до створення
великого надетнічного формування, що
було характерно для тогочасного розвит-
ку ранньосередньовічних монархій. Саме
такими державними формуваннями були
Великоморавська держава, Болгарська
держава початку Х ст., а пізніше Польське
князівство часів правління Болеслава Хо-
роброго [Королюк 1985, 38–39; История
на България 1983, 249].

Болгарська дослідниця В. Типкова-Заї-
мова дає загальну характеристику зовніш-
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ньополітичної діяльності Болгарії стосов-
но Візантійської імперії, яку цілком можна
використати і для аналізу загалом системи
відносин Імперії з сусідами в рамках візан-
тійської співдружності. У зовнішньополі-
тичній діяльності Болгарської держави
історик бачить дві тенденції: 1) в рамках
візантійської “співдружності націй” Болга-
рія шляхом дипломатичної взаємодії з гре-
ками прагнула добитися найкращих умов
для свого існування; 2) болгарські ідеоло-
ги в ідейно-політичній конфронтації з гре-
ками прагнули створити свою власну
вселенську концепцію на противагу
візантійській зовнішньополітичній
доктрині [Тъпкова-Заимова 1983, 28].

Комплексний аналіз джерел з історії
Русі 60 – початку 70-х років, порівняння
політичних та ідеологічних процесів у
східнослов’янському та інших близьких за
рівнем суспільствах дають підставу ствер-
джувати, що київський князь Святослав
Ігорович та його оточення прагнули ство-
рити універсальну державу, близьку за
змістом до держави германського імпера-
тора Оттона ІІІ та польського князя Болес-
лава Хороброго. Ця обставина значною
мірою вплинула на ідейно-політичну
свідомість давньоруської верхівки напере-
додні державного навернення Русі до нової
віри. П.О. Каришковський відзначав, що
“Святослав відчував себе в деякій мірі
спадкоємцем політичних заповітів Симео-
на (болгарського царя початку Х ст. – авт.)”
[Карышковский 1951, 104–105]. Дійсно,
навряд чи можна уявити, що історичний
розвиток Русі відбувався в абсолютній ізо-
ляції від ідейно-політичного життя Бол-
гарії. Тут на початку Х ст. були ініційовані
з боку царя Симеона активні зовнішньопо-
літичні ініціативи з метою обмеження
візантійського тиску. Болгарський монарх
проголосив себе імператором болгар і ро-
меїв. Тим самим він фактично виступив
проти виняткової ролі “ромеїв” у христи-
янській ойкумені. В літописній статті під
970 р. повідомляється, що Святослав Іго-
рович посадив у Києві, Овручі та Новго-
роді як князів-намісників синів Ярополка,
Олега та Володимира. Ці дії не можна роз-
глядати як прагнення роздробити централь-
ну владу на Русі, а необхідно розглядати в
контексті діяльності Святослава щодо ство-
рення великої наддержави. У ній князь, як

верховний володар, мав намір зайняти пре-
стол у Переяславці і йому мали підкоряти-
ся інші володарі, у тому числі й власні сини.
Аналогічну ідею створення універсальної
держави наприкінці Х ст. висунув гер-
манський імператор Оттон ІІІ, який хотів
включити до складу своєї імперії як рівні
складові Германію, Італію, Францію і
Польщу [Колесницкий 1977, 46–56].

Князювання в Києві Володимира Свя-
тославича (980–1015) справедливо розгля-
дається багатьма дослідниками як пере-
хідне в історії Русі. Саме в цей час у соціаль-
но-економічному та політичному житті Русі
відбуваються значні зміни. Серед них особ-
ливо слід виділити запровадження христи-
янства як державної релігії, виникнення
розвинутої церковної організації. Прийнят-
тя нової віри з Константинополя значною
мірою було обумовлено тривалими еконо-
мічними, політичними та культурними
зв’язками слов’ян з Візантією. Прийняття
християнства остаточно вводило Русь до
гурту християнських держав, перш за все
до візантійського “співтовариства націй”.
Прийняття східними слов’янами християн-
ства з Візантії і створення ними православ-
ної церковної організації на чолі з митро-
политом зумовили (що цілком природно)
залежність давньоруської церкви від кон-
стантинопольської патріархії. Проте цю за-
лежність, вплив її на політичне та ідеолог-
ічне життя Давньоруської держави не мож-
на перебільшувати.

У перші роки свого правління в Києві
Володимир, пам’ятаючи труднощі своїх
попередників у вирішенні питання навер-
нення у християнство, прагнув зміцнити
позиції язичницької віри, але проведені
ним реформи не дали князю бажаного ре-
зультату [Рыбаков 1987, 412–454]. У зв’яз-
ку з цим у середині 80-х років київський
князь та його оточення розпочали підготов-
ку до запровадження на Русі християнства
візантійського зразка. Тоді ж перед Воло-
димиром постало складне питання – звес-
ти до мінімуму можливі негативні наслідки
християнізації. Як і раніше, важливим за-
собом впливу Русі на політику візантійсь-
кого уряду щодо східних слов’ян залиша-
лися зацікавленість Константинополя у
торгівлі з північним сусідом і особлива
потреба в допомозі давньоруських військо-
вих контингентів, оскільки тоді імпера-
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торський двір постійно перебував у склад-
ному становищі внаслідок чвар претен-
дентів на трон і постійних нападів сусідів.
Але в процесі вирішення питання вияви-
лося, що цих засобів тиску недостатньо.
Тому, коли імператор Василій ІІ відмовив-
ся виконувати попередню домовленість з
Володимиром – за направлення великого
військового контингенту до Греції мав дати
дозвіл на шлюб руського князя з своєю
сестрою Анною та санкціонувати христи-
янізацію Русі – східнослов’янська рать
здійснила похід проти грецьких володінь
у Криму і захопила Херсон. Завоювання
русами цього стратегічного пункту змуси-
ло імператора задовольнити вимоги Воло-
димира.

Після запровадження християнства
значно зріс авторитет київського князя.
Адже згідно з канонами нової релігії він
одержав юридичний статус необмеженого
правителя, на відміну від попередніх,
язичницьких часів, коли державну владу за
ідеологічно-світоглядними канонами репре-
зентувала система “князь–дружина”
[Lowmiaсski 1979, 251–253]. Важливим
свідченням прагнення київського князя зве-
личити свою владу стало карбування ним
перших давньоруських монет – златників
та срібляників. Їх поява, як аргументовано
довели дослідники-нумізмати, мала перш
за все політичний характер. Монети були
зроблені за візантійськими зразками,
київський володар був зображений на
них в усіх імператорських регаліях, з ко-
роною на голові. Велике значення мав на-
пис “Володимир на столі” та зображення
Христа, що свідчило про намір руського
монарха підкреслити рівність князів й
імператорів перед Богом, надати своїй
владі сакрального характеру.

Прийняття східними слов’янами хрис-
тиянства з Візантії і створення на Русі пра-
вославної церковної організації на чолі з
митрополитом зумовили ієрархічну за-
лежність давньоруської церкви від патрі-
архії. Однак немає підстав перебільшува-
ти вплив цієї залежності на політичне жит-
тя Давньоруської держави. Перш за все
вище духовенство, що формувалося з
греків, які прибували з Візантії, внаслідок
певних особливостей свого становища в
Давньоруській державі та залежності від
її князів було зацікавлене у проведенні

відносно самостійної від патріархії діяль-
ності [Литаврин, Янин 1970, 45]. Київсь-
кий двір з перших днів існування держав-
ної християнської організації на Русі
здійснив ряд заходів, спрямованих на об-
меження церковно-політичного впливу
Візантії. Автор “Повісті временних літ” заз-
начав, що князь Володимир запросив до
Києва з Херсона (Корсуня) багатьох свяще-
ників, які разом з візантійськими (“öàðè-
öûíûìè” за літописом) ієреями хрестили
давньоруське населення. Проте, розповіда-
ючи про підтримку Володимиром духовен-
ства, літопис згадував лише корсунських
священиків, які одержали від князя голов-
ну церкву на Русі – церкву св. Богородиці
та десяту частину державних прибутків. В
її діяльності важливу роль відігравав кор-
сунянин Анастас [Повесть временных лет
1950, 83, 85]. Безумовно, це свідчення дав-
ньоруської пам’ятки не є випадковим і по-
казує особливу орієнтацію Володимира
Святославича на духівництво міста, насе-
лення якого постійно страждало від залеж-
ності від імперії і прагнуло добитися авто-
номії [Литаврин 1986, 378]. Важливо, що в
Новгороді єпископом був також виходець
із Херсона Іоаким Корсунянин.

Десятинна церква одразу стала голов-
ним центром ідейно-політичного життя
Давньоруської держави, про що свідчило
створення в ній першого літописного зво-
ду, факт поховання в ній князя Володими-
ра Святославича і зберігання в ній останків
популярного серед слов’ян св. Климента.
Таким чином, у перші десятиріччя існуван-
ня християнства як державної релігії на
Русі було фактично два релігійні центри –
Десятинна церква і резиденція юридично-
го глави руської церковної організації –
митрополита, яка містилася в Софійсько-
му соборі. Останній знаходився поза межа-
ми столиці, поблизу Софійських воріт Киє-
ва. Про це свідчили не тільки тісні зв’язки
Володимира з кліром Десятинної церкви й
розміщення митрополії поза межами сто-
лиці, а й та обставина, що в київському літо-
писанні замовчується сам факт існування Со-
фійського собору аж до 1037 р., хоча про
його наявність є інформація і в новгородсь-
кому літописанні, і в хроніці мерзебурзь-
кого єпископа Титмара [Новгородская пер-
вая летопись 1950, 15, 164; Thietmari
Chronicon VIII, 32]. Якщо до цього додати
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те, що під час міжусобної війни 1015–
1019 рр. навряд чи здійснювалося велике
за обсягом будівництво резиденції митро-
полита, а також згадати натяки Іларіона з
приводу існування Софійського собору ще
за часів Володимира, то можна зробити
висновок про те, що і собор, і резиденція
митрополита довкола нього були споруд-
жені майже одночасно з Десятинною цер-
квою.

На Русі за часів Володимира Святосла-
вича фактично існувала система князівсь-
кої церкви, яка передбачала ієрархічну за-
лежність церковної влади від влади
світської в особі верховного володаря Русі.
Така ж система церковного устрою в цей
час існувала і в країнах Центральної Євро-
пи [Wasilewski 1986, 747].

Велике значення для протистояння
візантійському релігійно-ідеологічному
тискові мало поширення на Русі кирило-
мефодіївської церковної традиції, яка по-
ширилася сюди в Х–ХІ ст. з Центральної
Європи та з Болгарії [Кузьмин 1980, 7–35;
1987, 21–54]. Ця традиція передбачала де-
мократичний характер відносин між націо-
нальними церквами, чим істотно відрізня-
лася від ортодоксального візантійського
православ’я. Важливим для розвитку хри-
стиянства на Русі було введення популяр-
ного в Херсоні культу св. Климента, а
пізніше, у другій половині ХІ – на початку
ХІІ ст., створення власного “національно-
го” культу св. Бориса і Гліба, виникнення
легенди про подорож до східноєвропейсь-
ких земель апостола Андрія Першозванно-
го та ін. До цього слід додати, що в другій
половині ХІ–ХІІ ст. відносну самостійність
по відношенню до митрополії мали мона-
стирі [Щапов, Соколова 1988, 174–175].

У 1016 р., за свідоцтвами візантійських
джерел, відбувається спільний похід
візантійців та русів проти хозар [Левченко
1956, 384]. Відомості джерел про цю подію
дуже скупі і не дають можливості з’ясува-
ти, хто саме з давньоруських князів допо-
магав Константинополю. Проте, враховую-
чи зацікавленість тмутараканського князя
Мстислава Володимировича в північнокав-
казькому регіоні, можна зробити вірогідне
припущення про участь у війні з хозарами
разом з візантійцями саме південнорусько-
го князя. В цей час Візантія постійно, не-
залежно від розвитку політичної ситуації

на Русі, отримувала звідти військову допо-
могу. З джерел відомо, що в 20–30-х роках
ХІ ст. східнослов’янські контингенти бра-
ли участь у бойових діях візантійців як на
Кавказі, так і в Італії, Фракії та Сирії [Лев-
ченко 1956, 387–388]. У літературі давно
склалася думка, що широка участь гер-
манських феодалів у подіях на Русі в
1018 р., у тому числі їх підтримка польсько-
го князя Болеслава Хороброго в його по-
ході на Київ, багато в чому були пов’язані
з участю давньоруського корпусу в подіях
в Італії, де князь Болеслав воював на боці
греків проти союзників германського імпе-
ратора Генріха ІІ [Грабский 1958, 181; Па-
шуто 1968, 35–36]. Розвиток подій на Русі
дає підстави зробити таке припущення, ос-
кільки після завоювання столиці Русі на-
прикінці літа 1018 р. Болеслав направив
послів до Візантії, що, ймовірно, було по-
в’язано з прагненням західнослов’янсько-
го володаря зав’язати стабільні відносини
з Константинополем. Саксонський хроніст
Тітмар Мерзебурзький, висвітлюючи істо-
рію цього посольства, відзначає: “Він (Бо-
леслав. – О.Г.) направив також послів в
найближчу до нього Грецію з обіцянкою
її імператору вигоди, яку він буде мати,
якщо стане вірним другом. В іншому ж
випадку Болеслав стане для нього (візант-
ійського імператора. – О.Г.) найжорстокі-
шим і нездоланним ворогом” [Thietmari
Chronicon VIII, 32].

Дальший розвиток дипломатичних та
церковно-політичних відносин Русі з Візан-
тією відбувся у період правління князя
Ярослава Володимировича (1019–1054),
коли прагнення Русі піднести свій міжна-
родний престиж досягло апогею. Про це
свідчить і величезне будівництво світських
та церковних споруд у столиці та інших
містах країни. Розвиток культури
східнослов’янського суспільства багато в
чому був пов’язаний з бажанням київсько-
го двору підкреслити велич своєї держави,
перш за все у порівнянні з Візантійською
імперією. Цю тенденцію блискуче відчув
у другій половині ХІ ст. германський істо-
рик та географ Адам Бременський, який в
70-х роках ХІ ст. писав, що “Київ – супер-
ник константинопольського скіпетра, яск-
рава окраса Греції” (під останньою захід-
ноєвропейський автор розумів не країну, а
всю православну спільність, що орієнтува-
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лася на Константинополь, тобто те, що ми
зараз називаємо візантійсько співдружні-
стю. – О.Г.) [Adami Bremensis 1854, 313].
На початку свого правління в Києві Ярос-
лав через конфлікт з кліром Десятинної
церкви, що мав місце під час міжусобної
війни 1015–1019 рр., орієнтувався не на цю
церкву, а на храм Всіх Апостолів у Берес-
тові (також князівська за ієрархією церк-
ва). На користь цього побічно свідчить
більш пізня підтримка Ярославом Володи-
мировичем пресвітера цього храму Іларіо-
на, якого було обрано в 1051 р. митропо-
литом Русі. Цікаво, що в 20-х роках супер-
ник Ярослава за верховенство на Русі
Мстислав побудував у Чернігові як голов-
ний храм міста не Софійський, а Спась-
кий собор. Пізніше, в другій половині
ХІ ст., і в Берестові замість храму Всіх
Апостолів була побудована Спаська церк-
ва. Обидва храми були, вочевидь, князівсь-
кими церквами.

Потреба в удосконаленні церковної си-
стеми на Русі, оформлення більш чітких
відносин між світською та церковною вла-
дою поставило на порядок денний питан-
ня про встановлення нормальних відносин
між київським князем і давньоруським
митрополитом. А це, в свою чергу, вимага-
ло вирішення певних міжнародних про-
блем, а саме відносин з Імперією. В 20-х –
на початку 30-х років ХІ ст. Русь продов-
жувала підтримувати тісні економічні
зв’язки з Візантією, причому торговельні
права слов’янських купців у грецьких
містах у порівнянні з угодою 989 р. розши-
рилися. У столиці Візантії в цей час вини-
кає спеціальний руський квартал, а Золоті
ворота міста, через які руси приходили до
Царгорода, почали називатися Руськими
[Литаврин 1972, 218–219; Новосельцев,
Пашуто 1967, 82].

На початку 40-х років ХІ ст. на порядок
денний зовнішньополітичної діяльності
Русі постає питання про укладення нового
договору з візантійською імперією. В до-
кументі мав знайти відповідну юридичну
форму існуючий на той час стан русько-
візантійських відносин. Зазначимо, що по-
треба в укладенні дипломатичних відносин
між монархами середньовічних держав
виникала, практично, кожного разу, коли до
влади в одній з країн, що перебували у взає-
минах, приходив новий володар [Пашуто

1968, 60]. У той час змінилося міжнародне
становище як Русі, так і Візантії. Русь
розгромила печенігів, які до цього часто
використовувались греками як знаряддя
політичного тиску на слов’ян. Тепер, після
поразки від Київської держави, печеніги
відкочовують на південь, за Балкани, пере-
правляються через Дунай і нападають на
балканські провінції самої Візантії, що
погіршувало зовнішньополітичне положен-
ня Імперії.

Зміцнення міжнародного становища
Русі поставило в цей час і питання її суве-
ренності стосовно візантійської світської і
церковної влади. З приходом до влади імпе-
ратора Костянтина Мономаха (1042–1054)
спостерігається прагнення константино-
польського двору обмежити використання
воїнів-найманців, що приходили в Грецію
з Русі. Це поставило під загрозу існуван-
ня давньої системи русько-візантійських
відносин. Загостренню міждержавних
відносин двох країн сприяла участь русів-
воїнів у бунті, піднятому проти Костян-
тина полководцем Маніаком, а також су-
тички східнослов’янських купців з гре-
ками у самому Царгороді [Литаврин
1972, 220–221].

У відповідь у Києві готується похід про-
ти Візантії, який був задуманий Ярославом
та його оточенням як демонстрація сили.
Вона повинна була сприяти відновленню
вигідних для Русі взаємин з Константино-
полем, однак воєнні дії влітку 1043 р. скла-
лися невдало для Русі: спочатку сильна
буря на морі завдала шкоди її флоту, зни-
щивши більшість кораблів, а пізніше, вже
на суші, візантійці досягли перемоги над
руським військом. Проте воєнна невдача
1043 р. не призвела до особливо негатив-
них наслідків для Києва. Руська воєнна
міць залишалася великою, тоді як міжна-
родне становище, а також внутрішня ситу-
ація в Візантії і після подій 1043 р. зали-
шалися вкрай складними. Тому в 1046 р.
між державами було укладено договір, який
відновив відносини, що загалом були
вигідні для Києва.

Але мирна угода не містила одного дуже
важливого для Ярослава та його адмініст-
рації питання – церковного. Тому Ярослав
на межі 40–50-х років встановив тісні сто-
сунки з вищим духовенством Русі, допоміг
скликати з’їзд єпископів. На ньому главою
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давньоруської церкви було обрано Іларіона,
руського за походженням, наближеного до
князя. З ім’ям нового митрополита Русі по-
в’язано створення важливого політичного
трактату – “Слова про закон та благодать”І-
ларіона. У цьому творі в яскравій публіцис-
тичній формі проголошувалася ідеологічна
програма східнослов’янської еліти: неза-
лежність Русі від Візантії щодо прийняття
християнства, спадкоємність влади київсь-
ких князів від ідеального християнського
володаря Костянтина Великого, особливий
статус Русі в середньовічному світі. Цей твір
цікавий і в плані вивчення сприйняття на
Русі “роменських” ідейно-політичних цінно-
стей. Саме в ньому ми зустрічаємо і образ
“ідеального християнського володаря”, і
столицю християнської держави – “новий
Єрусалим”, і прославлення християнських
святинь. Але автор не обмежується простою
констатацією їх, а прямо пов’язує їх з дав-
ньоруськими політичними і ідеологічними
“реаліями” – князями Володимиром та
Ярославом, містом Києвом, з храмом Бого-
родиці й Софії. Особливе місце у трактаті
займає прославлення князя Володимира.
Для цього Іларіон звертає увагу на історію
Русі, що передувала часу правління цього
князя. Автора не турбує те, що ця історія
язичницька (крім періоду Ольги). Намаган-
ня зробити історію Русі більш давньою, як і
прославлення князів-язичників, було необ-
хідне для проведення лінії Божого зв’язку
хрестителя Русі з Христом і апостолами,
підкреслення ідеї виключної ролі Русі в хри-
стиянському світі [Молдаван 1984, 298].
Д.С. Лихачов писав, що “візантійській теорії
Вселенської церкви та вселенської імперії
Іларіон протиставив своє вчення про
рівність всіх народів, свою теорію все-
світньої історії як поступового і рівноправ-
ного навернення всіх народів до християнсь-
кої віри” [Лихачев 1947, 57]. І.У. Будовниц
вважав, що для досягнення своє мети Іларі-
он веде боротьбу з грецькими ідеологами.
Необхідно зазначити, що бурхливий розви-
ток ідейно-політичного життя Русі в цей час
був обумовлений не тільки внутрішніми
причинами, пов’язаними із становленням
державності, розвитком духовності, а й зов-
нішніми, які були викликані тим, що
візантійці не бажали, як пише А. Поппе,
визнавати Русь частиною ідеальної “ро-
мейської ойкумени” [Poppe 1976, 244].

Посилення антивізантійського угрупо-
вання в Києві, його програма, спрямована
на піднесення міжнародного авторитету
Русі, викликали серйозну занепокоєність у
Царгороді. Грецький патріарх відмовився
затверджувати рішення з’їзду руських
єпископів, а дипломатична служба Візантії
почала докладати значних зусиль для вре-
гулювання відносин з двором князя
Ярослава. Зокрема, на початку 50-х років
імператор Костянтин Мономах вимушений
був погодитися на шлюб своєї дочки з си-
ном Ярослава – Всеволодом, а київський
князь погодився на відновлення старого
порядку призначення митрополитів на Русі.
Матримоніальний шлюб представників
візантійської та руської династій фактич-
но зрівняв в очах підданих Ярослава владу
київського князя та імператора, і не випад-
ково під кінець правління Ярослава Воло-
димировича його стали йменувати “царем”
(цезарем) [Высоцкий 1976, 215].

Дуже важливим на Русі цього часу було
сприйняття ідеї Софії, яка відігравала важ-
ливу роль у підкреслюванні симфонії
світської та духовної влади. У зв’язку з цим
згадаємо, що в константинопольському
соборі св. Софії, згідно свідоцтв Костянти-
на Багрянородного, зберігалися священні
інсигнії, що підкреслювали зв’язок васи-
левса з Богом [Константин Багрянородный
1989, 55, 57]. Розглядаючи питання про
обставини побудови трьох Софійських со-
борів: у Києві, Новгороді та Полоцьку,
С.О. Висоцький пояснює їх появу саме в
цих містах тим, що це були найбільш важ-
ливі в той час політичні центри Русі [Вы-
соцкий 1985, 206–207].

Важливим моментом у сприйнятті візан-
тійських релігійно-ідеологічних уявлень,
починаючи з правління князя Володимира,
стає розповсюдження культу Богородиці.
Аналіз дуже неповних свідоцтв джерел
свідчить, що з її іменем було пов’язано
більше тридцяти храмів. Дуже важливо, що
переважна більшість єпископських
центрів – це собори Богородиці (переваж-
но Успіння) – в Ростові, Галичі, Смоленсь-
ку, Володимирі-Волинському, Рязані. У
Києві, крім відомої Десятинної церкви, го-
ловним храмом центру ідеологічного життя
Русі – Печерського монастиря – була Успі-
нська церква. У ХІІ ст. у столиці будується
церква Богородиці-Пирогощі на Подолі,

О.Б. Головко
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яка посідає важливе місце в композиції
“Слова про Ігорів похід”. Наприкінці ХІ ст.
на Русі виникає легенда про те, що, гово-
рячи словами авторитетного дослідника
церковної історії Я.М. Щапова, “Київ є хри-
стиянським центром світу, до якого пере-
селилася Богородиця з константинопольсь-
кого Влахернського храму” [Щапов 1987,
159–166]. З іменем цього храму тісно зв’я-
зана поява в 70-х роках ХІ ст. у Кловсько-
му монастирі в Києві спеціальної церкви
Влахернської Богородиці [Раппопорт 1972,
21].

У другій половині ХІ – на початку ХІІ ст.
відбуваються чималі зрушення у внутріш-
ньополітичному розвитку як Русі, так і на-
вколишніх країн. Істотні зміни відбувають-
ся в територіально-політичному розвиткові
східнослов’янської держави, в якій значно-
го розвитку набувають осередки політич-
ної влади на місцях. Це призвело до посту-
пового формування федерації давньорусь-
ких князівств як специфічної форми існу-
вання державності удільної доби. Остаточ-
но така система сформувалася в 30–40-х -
роках ХІІ ст. Вaжливим фактором розвит-
ку східнослов’янського суспільства стає по-
силення ролі християнської церкви,
діяльність якої спрямовувалася на зміцнен-
ня інтересів пануючих прошарків, в пер-
шу чергу князівської влади.

У другій половині ХІ ст. один з голов-
них зовнішньополітичних партнерів Русі –
Візантія все ще перебувала в кризовому
становищі. Імперії ще більше, ніж раніше,
загрожували вороги, перш за все кочівни-
ки, що тиснули її з півночі та сходу. В та-
ких умовах константинопольській двір, усе
візантійське суспільство, не маючи дос-
татніх власних сил для протистояння на-
падникам, з надією дивилися на “єди-
новірні” християнські країни Західної
Європи, де посилювалися ідеї священної
війни з язичниками. Тут почалася пропа-
ганда хрестового походу на Схід з метою
визволення Єрусалима з рук “невірних”.
Але зазначені тенденції далеко не в усьо-
му збігалися з політичними планами Кон-
стантинополя.

Головний ініціатор підготовки хресто-
вого походу – римська курія в другій поло-
вині ХІ ст. досягла апогею своєї могутності.
Римські папи намагаються створити теокра-
тичну державу під егідою папства. Одночас-

но західноєвропейські ідеологи й політи-
ки в сутанах висувають претензії на підко-
рення країн, що входили до системи
Byzantine Commonwealth [Головко 2001].
Суперечності між Римом та Константино-
полем призводять до офіційного розколу
християнського світу в 1054 р., коли
папські посланці на чолі з кардиналом Гум-
бертом прокляли патріарха Михаїла Керу-
ларія та відлучили від церкви всіх його
послідовників [Magolias1982, 113–116]. З
цього часу західні та східні церковники
починають вести запеклу полеміку з питань
віри, до якої поступово залучилося духо-
венство всіх християнських країн. Тео-
логічні суперечки відбивали здавна існу-
ючі політичні протиріччя між західноєвро-
пейським комплексом країн, що знаходив-
ся під патронатом папства, та візантійсь-
кої співдружності. У перші десятиліття
після церковного розколу такі розбіжності
не створювали незборимих перешкод у сто-
сунках між православними та католиками:
теологічна полеміка час від часу вичерпу-
вала себе, згасала, і знову починалися пе-
реговори по відновленню єдності христи-
янського світу. Ініціаторами останніх най-
частіше були грецькі політики, що пояс-
нюється складним внутрішньо- і зовнішнь-
ополітичним становищем Імперії.

Полеміка з “латинцями” мала відгомін і
на Русі, але в умовах, коли східнослов’янсь-
ка політична еліта прагнула розвивати нор-
мальні відносини з усіма країнами, теологі-
чна полеміка не знаходила реальної
підтримки у світських феодалів. Як і рані-
ше, для Русі головним ідейно-політичним
суперником був не Захід, а Царгород. У ході
протистояння з останнім не лише слов’янсь-
ке за походженням, а і грецьке духовенство
Русі прагнуло провадити самостійний релі-
гійно-політичний курс [Литаврин, Янин
1970, 45].

1072 року в стольному граді Русі в умо-
вах загострення антихристиянських рухів
з метою зміцнення влади синів Ярослава
Мудрого – Ізяслава, Святослава та Все-
волода – та ролі православної церкви в
суспільному житті київським митрополи-
том Георгієм й іншими вищими церковни-
ми ієрархами провадиться канонізація пер-
ших давньоруських святих – князів Бори-
са і Гліба, які загинули під час міжусобної
війни 1015–1019 рр. [Повесть временных
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лет 1950, 121; Хорошев 1986, 13–36]. Ша-
нування цих князів швидко перетворюєть-
ся на один з найбільш поширених на Русі
культів. Досить швидко він став популяр-
ним і за кордоном: наприкінці ХІ ст. почи-
нає поширюватися в Чехії, в ХІІ ст. його
визнають візантійці, а в ХІІІ ст. – вірмени
[Удальцова, Щапов, Гутнова, Новосельцев
1980, 42].

Ідеологічне суперництво Русі та Візантії
виявилося і в розповсюдженні серед
східнослов’янського населення захід-
нохристиянського свята перенесення
мощів Миколи Мирликійського, культ яко-
го не був поширений у візантійців. Давньо-
руські ідеологи наприкінці ХІ ст. заціка-
вились історією подорожі Андрія Пер-
шозваного до Східної Європи. Як відомо,
починаючи з VIII ст. курія постійно наго-
лошувала на безпосередній спадковості
влади римських понтифіків від легендар-
ного першого єпископа Вічного міста апо-
стола Петра (теорія апостоличності Риму).
Цей церковно-політичний принцип був чи
не головною темою у богословському спорі
між католицькою та православною церква-
ми. Тому в Х ст. візантійці створили ана-
логічну легенду, поширивши розповідь з
“Діянь апостолів” про подорож апостола
Андрія в причорноморські та скіфські сте-
пи і на Константинополь [Пашуто 1968,
130–131; Мурьянов 1972, 221].

Не залишилися в “боргу” і східносло-
в’янські церковні діячі, які на початку
ХІІ ст. починають доводити факт перебу-
вання апостола Андрія Першозваного і в
землях слов’ян. Ця розповідь, яка вперше
з’явилась у вступній частині до “Повісті
временних літ”, швидко поширилась на
Русі й поряд з оповіданням про закликан-
ня варягів на Русь відіграла важливу роль
в ідеологічному житті східнослов’янсько-
го світу, в його суперництві з візантійськи-
ми ідеологами [Ahrweiler 1975, 46, 50].

Активною зоною суперництва Русі та
Візантії тривалий час було Подунав’я, яке
після захоплення Болгарії греками стало
спільним кордоном двох країн. Ще в Х ст.
тут мешкали давньоруські племена уличів
та тиверців, які входили до складу Київсь-
кої держави. У ХІ ст. контроль великокня-
зівської адміністрації тут послабився через
посилення позицій в степах печенігів та
торків, а пізніше половців. Проте інтерес

офіційного Києва та інших політичних
центрів Русі до цього регіону не зменшив-
ся, що значною мірою пояснювалося збе-
реженням тут значної кількості давньорусь-
ких міст та інших поселень, а також торго-
вельним значенням регіону. Наприкінці
ХІ ст., за даними “Повісті временних літ”,
князь Теребовльського князівства Василь-
ко пропонує іншим князям Русі організу-
вати похід за Дунай проти Візантії та пере-
селити болгар до володінь Русі [Повесть
временных лет 1950, 201; Пашуто 1968,
187]. Розгром половецьких орд на початку
ХІІ ст. дав можливість київському князю
Володимиру Мономаху (час правління в
столиці Русі 1113–1125 рр.) почати війну на
Дунаї, яка тривала до 1122 р. Можливо, що
приводом для її здійснення стало загарбан-
ня Візантією Тмутаканського князівства
[История Византии 1967, 352].

У середині ХІІ ст. в суперництві між
різними політичними угрупованнями на
Русі широко використовувалася ідейно-
політична роль церкви, в тому числі і її гла-
ви – київського митрополита, котрого в цей
час, як і раніше, призначав константино-
польський патріарх. Наприклад, київський
князь із чернігівської династії Ольговичів
Всеволод, який посідав стольний престол
у 1139–1146 рр., був у добрих стосунках з
митрополитом Михаїлом та іншими пред-
ставниками грецького духівництва. Ця об-
ставина позначилася на існуванні в той час
добрих відносин Києва та Константинопо-
ля. На прохання Всеволода патріарх дав
дозвіл на відкриття нової єпископії в Смо-
ленську.

Після смерті Всеволода Ольговича го-
ловна боротьба за гегемонію на Русі вела-
ся між Ізяславом, представником волинсь-
кої лінії Рюриковичів, та Юрієм Володи-
мировичем, князем суздальським. У цій
боротьбі візантійські світські та церковні
кола підтримували північного князя. Саме
це стало причиною конфлікту Ізяслава з
патріархією та її ставлениками на Русі. В
1147 р. Ізяслав Мстиславич робить спробу
поставити на митрополичий престол у
Києві руського за походженням монаха
Климента Смолятича. Ця спроба нагадува-
ла подію столітньої давнини, коли Ярослав
Володимирович зробив митрополитом Русі
Іларіона. Собор єпископів 1147 р. не спри-
яв одностайності в церковному житті
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східнослов’янської держави. Єпископи-
греки виступили за збереження старого
порядку призначення митрополита кон-
стантинопольським першосвящеником.
Під тиском Ізяслава Климента було обра-
но на соборі київським митрополитом, ряд
єпископських кафедр було передано русь-
ким за походженням ієрархам.

Юрій Володимирович та його союзник
галицький князь Володимирко не визнали
рішень собору. Коли суздальський князь за-
хопив владу в Києві, Климент та його при-
хильники були позбавлені влади, а митро-
поличу і ряд єпископських кафедр зайняли
греки на чолі з митрополитом Костянтином.
З метою протидії Ізяславу, який повернувся
на Волинь, патріарх дозволив відкрити нову
єпископську кафедру в сусідньому з Воло-
димиром-Волинським Галичі.

Протиріччя в церковному житті Русі
позначилися і на ідеологічному розвитку
країни. Провізантійськи налаштовані цер-
ковники на чолі з греком Феодосом у зв’яз-
ку з орієнтацією Ізяслава на Захід розпоча-
ли активну антилатинську кампанію. Вод-
ночас у давньоруській релігійній літературі
стартувала нова фаза полеміки проти візан-
тійського верховенства над давньоруською
церквою. Ця полеміка мала велике значен-
ня для юридично-дипломатичного стверд-
ження Русі в рамках візантійської
співдружності.

В цей же час із зростанням значення
Суздальського князівства в рамках феде-
рації давньоруських земель-князівств спо-
стерігається прагнення суздальського ду-
ховенства добитися для себе особливого
місця в рамках церковної структури Русі.
Для цього місцеве духовенство прагнуло
відстоювати свої місцеві ідеологічні інте-
реси.

Володарі Галичини другої половини
ХІІ ст. продовжували традиційну політику
просування на Південь, що не могло не
призвести до ускладнень відносин з Кон-
стантинополем. Якщо князь Галичини Во-
лодимирко в середині ХІІ ст. через політич-
ну конфронтацію з Угорщиною підтриму-
вав приязні відносини з константино-
польською адміністрацією, то з 60-х років
століття, після вокняжіння в Галичі
Ярослава Володимировича та встановлен-
ня приязних взаємин нового князя з угорсь-
ким двором, політика Галицького князів-

ства щодо Візантії ускладнюється. Ці зміни
пов’язані значною мірою з галицько-во-
линським суперництвом на Нижньому По-
дунав’ї. Центром цього ареалу був Дорос-
тол (Дерестер, Дерестра, Сілістрія). Мож-
на думати, що означений район періодич-
но належав у ХІІ ст. то Візантії, то русь-
ким князям, або частина ареалу знаходи-
лася під впливом Русі, а частина належала
візантійцям. У 1162 р. Мануїл Комнін дав
князям Васильку та його братам (синам
Юрія Довгорукого) чотири міста по Дунаю:
“ …... è äàñòü öåñàðü Âàñèëêîâè â Äóíàè 4
ãîðîäû” [Полное собрание русских лето-
писей 1908, 521]. Через три роки до Гали-
ча прибув двоюрідний брат Мануїла Анд-
ронік, якому Ярослав Володимирович та-
кож надав для підтримки якісь міста [Пол-
ное собрание русских летописей 1908, 521].
Є всі підстави думати, що це були також
подунайські володіння.

На наш погляд, означені дунайські міста
були частиною Берладі, незалежної тери-
торії в Дунайсько-Дністровському ме-
жиріччі, про яку є інформація в джерелах.
У зв’язку з цим зазначимо, що в літера-
турі велась доволі довго дискусія з при-
воду належності до Галичини нижнього
Подністров’я та низин Дунаю. М.Ф. Кот-
ляр переконливо довів, що поширена вер-
сія про належність вказаної території до Га-
лицької Русі немає достатніх аргументів
[Котляр 1985, 98–117]. Але, на нашу дум-
ку, такий підхід зовсім не суперечить тому,
що вказаний регіон знаходився під пиль-
ною увагою або контролем галицької ад-
міністрації, бо був частиною дуже важ-
ливого торговельного шляху Галичини з
Болгарією та Візантією. У зв’язку з цим,
як паралель, необхідно нагадати позицію
П.П. Толочка щодо Дніпровського торго-
вельного шляху. Вчений не без підстав вва-
жає, що вся течія Дніпра до Чорного моря
була підконтрольною Києву територією
[Толочко 1987, 107; про сильні впливи Русі
в Нижньому Подунав’ї див: Коновалова,
Перхавко 2000, 162–174].

В 1159 р. князь Іван Берладник зібрав у
Подунав’ї велике військо з берладників та
половців. Літопис повідомляє, що перших
в його війську було 6 тисяч. Похід було
здійснено, військо князя Івана дійшло до
галицького міста Кучелмина, де його при-
хильно зустріло місцеве населення. Таке ж
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ставлення до Берладника було і в Ушиці,
але сюди до підходу берладницько-поло-
вецького війська увійшло військо Яросла-
ва. Літописець повідомляє, що під час об-
логи чимало мешканців Ушиці перебігло
на бік Івана. Негаразди між Іваном та його
степовими союзниками вимусили Берлад-
ника відступити. Іван Ростиславич приїхав
на запрошення Ізяслава Давидовича в
Київ, а згодом Ізяслав почав війну проти
Ярослава, вимагаючи володінь для Берлад-
ника. Знаменно, що Іван Ростиславич в цей
час отримав звістку від галичан: “Òîëèêî
ÿâè ñòÿãû, è ìû îòñòóïèì îò ßðîñëàâà”
[Полное собрание русских летописей 1908,
499]. Ця інформація є ще одним доказом
серйозних суперечностей, що існували в га-
лицькому суспільстві. Щоб не повертати-
ся до цієї теми, зазначимо, що в 1161 р. Іван
Ростиславич помер у візантійському місті
Солуні (Фесалоніках). Літопис передає
тодішні чутки, що князя було отруєно [Пол-
ное собрание русских летописей 1908, 598].

У 1186 р. слов’яни Південно-Західної
Русі разом з половцями допомогли болга-
рам на чолі з братами Асенями у здобутті
незалежності від візантійців. “Варвари
Асеня, – пише грецький хроніст Нікіта
Хоніат, – перейшли Дунай і з’єдналися із
скіфами. Звідти вони привели велике со-
юзницьке військо до батьківщини Мізії“
[Цит. за: Ангелов 1986, 61]. Аналізуючи це
повідомлення, болгарський вчений Д. Ан-
гелов вважає, що під скіфами грецький ав-
тор розумів половців. На нашу думку, не-

ма підстав заперечувати можливість участі
у цих подіях русів. Останніх також греки
називали скіфами. До цього ж у нижньому
Подунав’ї, де побували брати Асені, меш-
кали берладники і бродники, тобто насе-
лення, в складі якого важливе місце посідав
слов’янський елемент [Шушарин 1978, 41–
43; Бубенок 2002, 8–42].

М.Ф. Котляр на підставі аналізу хроні-
ки Нікіти Хоніата робить висновок, що
1197 р. волинський князь Роман Мстисла-
вич здійснив похід проти половців. Цей
похід мав, як вважає візантійський хроніст,
величезне значення для Візантійської
імперії, оскільки перед цим її столиці
загрожували орди кочівників [Котляр 1965,
119–120]. Безпосередньо в літописах цьо-
го часу не зустрічається відомостей про
життя волинського князя. Ми можемо при-
пускати, що похід на південь було здійсне-
но Романом з його володінь у Південній
Київщині й був спрямований проти при-
дніпровських половців.

Є відомості, що в 1200 р. у Константи-
нополі перебувало посольство галицького
князя, яке уклало з Візантією союзну уго-
ду [Грушевський 1905, 9; Пашуто 1950,
193]. Межа ХІІ–ХІІІ ст. стала знаковою у
відносинах Русі з Візантією. У 1204 р. після
захоплення західними хрестоносними
військами Константинополя Візантійська
держава припиняє на декілька десятиліть
своє існування, що позначається на харак-
тері подальших взаємовідносин між грець-
ким світом і східним слов’янством.
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Після приходу скіфів на терени Східної
Європи, перемоги над кіммерійцями й опа-
нування територіями Північного Причорно-
мор’я та Північного Кавказу воєнно-політич-
на активність скіфів на початку VІІ ст. до
н. е.  була спрямована на південь від Кав-
казьких гір, в місця розташування давніх
цивілізацій (рис. 1). Час скіфських азійсь-

ких війн є героїчним періодом скіфської
воєнної історії. Одна з найяскравіших сто-
рінок цього періоду – похід скіфського
війська під командуванням царя Мадія в
Ассирію 614 р. до н. е.

Про воєнні походи скіфів у Передню
Азію повідомляють ассирійські клино-
писні документи, вавілонські хроніки,
давньоєврейські тексти [Латышев 1947,
255–316; Дьяконов 1951, 207–252; Иванчик
1996, 180–315]. Про перемоги скіфів, їх
похід на Єгипет і панівне становище в Азії
писав Геродот [Геродот І, 73, 103–106, 130;
IV, І]. Цінні доповнення до цього питання
є в “Географії” Страбоната в інших антич-
них авторів.

Дані, накопичені сучасною археологією,
переконливо підтверджують повідомлення
давніх документів та авторів про воєнні дії
скіфів у Передній, Малій Азії і на Близько-
му Сході. При розкопках оборонних споруд
міст Закавказзя, Месопотамії, Сирії, Пале-
стини зустрічаються скіфські бронзові
вістря стріл (рис. 2). Скіфські речі: деталі
кінської вузди, мечі, наконечники стріл знай-
дені при розкопках урартійських фортець у
комплексах VІІ–VІ ст. до н. е. [Пиотровский
1989, 4]. На городищі Норшунтепе (терито-
рія сучасної Турції) були знайдені скіфські
наконечники стріл, списів, ножі, вудила,
бронзові вуздечні бляхи, у вигляді голови
грифона. Набори озброєння скіфського типу,
які включали акінаки, біметалевий клевець,
наконечники стріл, знайдені в центральній
Анатолії [Иванчик 2001, 14–81]. Награбо-
ване добро вивозилось далеко за межі Пе-
редньої Азії. Ассирійські зображення на
піхвах скіфських мечів, срібні ніжки ослонів

В.М. Грицюк

ПОХІД СКІФСЬКОГО ВІЙСЬКА
ПІД КОМАНДУВАННЯМ ЦАРЯ МАДІЯ В АССИРІЮ

614 РОКУ ДО Н. Е.

Рис. 1. Напрямки походів скіфів і кіммерійців
через Кавказ (за Є. Крупновим).

Рис. 2. Археологічні пам’ятки
Месопотамії (за С. Ллойдом ).
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урартійського походження, прикраси азі-
атських красунь – не рідкість у знахідках
на території України і доходять до Кіро-
воградщини та Київщини [Граков 1947, 15].

Час воєнної присутності скіфів у Пе-
редній Азії визначається у межах від по-
чатку 70-х років VII ст. до н. е. до середи-
ни 80-х років VI ст. до н. е. На Передньо-
азійському театрі воєнних дій скіфи впер-
ше згадуються в анналах царя Ассирії
Асархаддона (681–668 рр. до н. е.), що да-
товані під другим роком його правління
[Иванчик 1996, 188]. Останніми згадками
про скіфську воєнну присутність в Азії є
тексти давньоєврейських пророків 90-х
років VI ст. до н. е. Геродот (І, 74) залишив
нам свідчення про участь окремого “зако-
лотного загону скіфів-кочовиків” у війні
між мідійським царем Кіаксаром і волода-
рем Лідійського царства Аліаттом, яка за-
кінчилася 28 травня 585 р. до н. е. Саме ця
подія, на думку багатьох учених, стала за-
вершенням участі скіфів у війнах на тери-
торії Передньої Азії. У всякому разі, жод-
ного факту, що вказує на їхнє перебування
тут після вказаного терміну, невідомо.

Характер азіатських війн скіфів свідчить
про те, що їх загони діяли оперативно, були
не обтяжені обозами із сім’ями і домашнім
скарбом, стадами худоби і тому подібним. Де
ж на цей час знаходилось основне ядро
скіфів, де був розташований вихідний район
їх військових походів? Є різні думки про
локалізацію “Скіфського царства”, яке в ас-
сирійських документах названо “царством
Ішкуза”. Одна група вчених схильна бачити
його в районах поблизу озера Урмія в Ірансь-
кому Курдистані, друга – у межиріччі Кури
й Араксу на території сучасного Азербайджа-
ну. На думку автора, найбільш аргументо-
вана думка про перебування в VIІ–VI ст. до
н. е. основного ядра скіфських племен на
території Прикубання і Північного Кавказу.
Деяка частина скіфів при цьому кочувала в
степах Криму та Північного Причорномо-
р’я від Дунаю до Дону [Мурзин, Черненко
1985, 227–231]. Сам Геродот, описуючи по-
вернення скіфів до “своєї країни” після по-
ходів до Передньої Азії, локалізує її саме в
Північному Причорномор’ї (IV, 1–3).

Етноплемінний склад скіфського
військового об’єднання був доволі строка-
тим, бо включав загони зі всіх областей

Скіфії. Поряд зі з’єднанням скіфів царсь-
ких у походах брали участь підкорені
кіммерійці [Мурзин, Ролле 1998, 53–54;
Иванчик 2001, 281–283], і загони з
північнопричорноморського Степу й Лісо-
степу, і сусідні савромати, і воїни кавказь-
ких племен [Техов 1980, 11; Крупнов 1957,
148–149]. До складу скіфського об’єднан-
ня могли входити і загони амазонок
[Виноградов 1972, 17–25].

Оскільки кочове скотарство не вимага-
ло великої кількості робочих рук, значна
частина населення могла відірватися від
трудової діяльності й узяти участь у дов-
готривалих воєнних походах. Чудово озб-
роєні залізною зброєю відмінної якості,
далекобійними складними луками, маючи
високу маневреність, скіфи були грізною
силою, ідеально пристосованою до веден-
ня грабіжницьких війн у далекому відриві
від своїх стратегічних тилів (рис. 3).

Через те, азійські війни скіфів про-
довжувались загалом близько століття,
маловірогідно, що їх військові континген-
ти, які діяли у Передній та Малій Азії, на

Рис. 3. Скіфський воїн часів
Передньоазіатських походів.

Реконструкція худ-ів А. Макбрайда
та М. Горелика.

В.М. Грицюк
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Близькому Сході, не підтримували зв’язків
зі своїми стратегічними тиловими базами
у Передкавказзі та Північному Причорно-
мор’ї, не відправляли туди свою здобич і
не отримували звідти підкріплень. Скорі-
ше навпаки, окремі загони скіфів або
скіфське військове об’єднання в цілому
періодично здійснювали воєнні вторгнен-
ня в Передню Азію. Ассиро-вавилонські
документи, давньоєврейські пророки, ан-
тичні історики не вказують на скіфів як на
постійно присутню військову силу.
Скіфська воєнна присутність на Пере-
дньоазійському театрі воєнних дій вияв-
лялася в здійсненні великих походів
скіфським військовим об’єднанням у
цілому, а також серією малих походів ок-
ремих загонів і з’єднань та їх тимчасо-
вим перебуванням на території союзниць-
ких або підкорених держав.

З Північнокавказьких степів скіфські
загони здійснювали марші до країн Пе-
редньої Азії, долаючи Кавказькі гори че-
рез Дербентський і Дар’яльський проходи,
Мамісонський перевал і вздовж побереж-
жя Чорного моря (рис. 1) [Крупнов 1954,
186–194]. При цьому основним маршрутом
був обраний Дербентський перевал [Ви-
ноградов 1972, 11–17].

Нам відомі принаймні три великі похо-
ди скіфів до Передньої Азії, а саме: вторг-
нення скіфів у 670-х роках до н. е., яке закі-
нчилось укладенням династичного шлюбу
між царським домом Ассирії й царем скіфів;
похід скіфів до кордонів Єгипту в 630-х –
на початку 620-х років до н. е.; прихід
скіфського війська під командуванням царя
Мадія на допомогу обложеній мідійцями
Ніневії в 614 р. до н. е. Похід Мадія був чи
не найбільшим за своїми масштабами.

На період скіфських війн в Азії припали
грандіозні зміни у Передньоазійському
регіоні. У складній та багатій на різкі зміни
воєнно-політичній обстановці скіфи висту-
пали на боці то однієї, то іншої сторони,
міняли союзників і ворогів. Воєнно-політич-
не становище напередодні походу Мадія до
Передньої Азії характеризувалося такими
подіями: паралельно із занепадом Ассирії
на Передньоазійському театрі воєнних дій
відбувалося піднесення Мідії; серед ірано-
мовних мідійських племен, які займали те-
риторії на південь від Каспійського моря,

почалися процеси переходу від кочового до
осілого способу господарювання, хоча час-
тина мідійців продовжувала вести кочовий
спосіб життя. Війська цих племен склада-
лися з окремих загонів кінноти й піхоти, що
формувалися за родовим принципом. У
625 р. до н. е. в Мідії до влади приходить
Кіаксар. Він енергійно проводить ряд політич-
них і воєнних реформ, зокрема перебудовує
племінне ополчення в організоване військо.
“Він перший поділив азіатське військо на
бойові загони і перший упорядкував їх за-
лежно від виду зброї – на списоносців, луч-
ників і вершників, тоді як перед тим усі
вони були без усякого ладу перемішані й
об’єднані” (Геродот, І, 103). У 626 р. до н. е.
у Вавилоні царський трон захопив халдейсь-
кий вождь Набопаласар, який до того пере-
бував на воєнній службі в ассирійському
війську. Він відмовився в подальшому
визнавати владу ассирійських царів.

У 615 р. до н.е. мідійські війська вторг-
лися у східні провінції Ассирії, а 614 р. до
н. е. мідянами була взята штурмом офіцій-
на столиця Ассирійської держави – Ашшур
і, з приходом вавилонського війська, яке
привів особисто Набопаласар, обложена
ставка ассирійських царів – Ніневія.

Геродот, описуючи війну мідійців з Ас-
сирією під керівництвом царя Кіаксара,
відмічає: “І коли він переміг ассирійців в
одній сутичці і вже обложив Нін, проти
нього виступило численне військо скіфів,
очолюване царем скіфів Мадієм, сином
Прототія” (І, 103). Історичність особи Ма-
дія підтверджує й Страбон, він згадує про
“…віддалені мандри вождів, наприклад,
Мадія скіфського” [Латышев 1947, 183].
Більшість сучасних дослідників сходиться
на тому, що Прототій, згаданий Геродотом,
і цар скіфів Партатуа, відомий нам з ас-
сирійських документів – це одна і та ж осо-
ба. Зберігся письмовий запит царя Ассирії
Асархаддона (681–668 рр. до н. е.) до ора-
кула бога Шамаша: “…Партатуа, цар краї-
ни Ішкуза, який прислав тепер (вісника)
Ашшурахіддіну, царю Ассирії (в…). Так як,
Ашшурахіддін цар Ассирії дає в жінки
Партатуа, царю скіфів дочку царя з “дому
виховання” (… чи вступить) з ним Парта-
туа, цар скіфів, (в союз), слово вірне, мир-
не… чи буде виконувати по істині …”. [Дья-
конов 1951, 228]. Укладення династичного

Похід скіфського війська під командуванням царя Мадія в Ассирію 614 року до н. е.
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шлюбу між царським домом Ассирії і кер-
маничем скіфів відбулося напередодні
673 р. до н. е. Якщо Мадій дійсно нащадок
Партатуа й ассирійської царівни, то він є
племінником наймогутнішого царя Ассирії
Ашшурбанапала (668–635/27 рр. до н. е.) і
тому мав надати допомогу обложеному в
Ніневії рідному дядькові Сараку (616–612 рр.
до н. е.). Прихід скіфів урятував станови-
ще: оцінивши значну чисельну перевагу
своїх противників, Кіаксар і Набопаласар
змушені були відступити.

Наступного 613 р. до н. е. цар Ассирії
Сарак організовує воєнний похід проти
Вавилону, залучивши до нього племена
приєвфратських арамеїв [Дьяконов 1951,
246]. Які-небудь активні дії з боку союз-
ників вавилонян-мідійців в цьому році не
відмічені. Тимчасове припинення зовніш-
ньополітичних труднощів Ассирії в 613 р.
до н.е. можна пояснити тільки допомогою
союзних їм скіфів [Мазетти 1979, 17–24].
Вірогідно, напрямком зосередження основ-
них зусиль для скіфів була визначена Мідія,
для ассирійців – Вавилонія.

Ситуація кардинально змінюється в
612 р. до н. е. Мідійці відновлюють бойові
дії в Ассирії. Вавилонська хроніка Набо-
паласара згадує про участь кочових народів
і серед них скіфів в поході мідійців, а Кіак-
сар з цього часу отримує у вавилонських
документах титул “царя Умманманди”, тоб-
то стає володарем північних “варварів” вза-
галі. Скіфи, як союзники ассирійців більш
не згадуються. У липні 612 р. до н. е. після
тривалої облоги мідійці у взаємодії з
військом Вавилону оволоділи Ніневією. Усі
ці обставини свідчать про приєднання
скіфів до мідійсько-вавилонського союзу.
Що сталось з Мадієм після подій 614 р. до
н. е. нам не відомо. Військова доля багата
на несподіванки. В Іранському Курдистані
на узбережжі озера Урмія біля містечка
Саккиз знайдений скарб, який являв собою
залишки зруйнованого поховання скіфсько-
го вождя високого рангу другої половини
VІІ ст. до н. е. [Ghirshman 1950, 13]. Хто
знає чи не покоївся тут прах царя Мадія?

Остаточне знищення ассирійської дер-
жави завершилося в 605 р до н. е. після
поразки ассиро-єгипетських військ в битві
під Каркемишем, завданої їм союзниками
мідянами і вавилонянами. Під час розко-

пок цього міста в шарах кінця VІІ ст. до н. е.
знайдено багато наконечників стріл
“скіфського типу” [Техов 1980, 14]. Чи не
є це свідченням участі скіфів у знищенні
останнього оплоту ассирійців?

Кого як не союзників міг запросити
мідійський цар до себе на бенкет, про який
згадує Геродот: “Більшість із них запросив
до себе на бенкет Кіаксар і мідійці понапо-
ювали їх як слід і перерізали. Так мідійці
знову повернули собі свою владу в країні,
яку мали, і перед тим заволоділи Ніном і
підкорили також і ассирійців, за винятком
області Вавилона” (І, 106). Саме після цієї
події, мабуть, почалося масове повернення
скіфів у північнокавказькі та північнопри-
чорноморські степи.

З азійським походом Мадія тісно пов’яза-
на проблема скіфського панування у Пе-
редній Азії. Чомусь саме результати цього
походу інколи, спираючись на працю Геро-
дота, вважають за початок перехоплення
скіфами військової ініціативи на Пере-
дньоазіатському театрі воєнних дій. Але Ге-
родот зовсім не акцентує на цьому уваги.
Просто він, згадавши події під стінами
Ніневії, робить стрибок в часі назад, що є
взагалі властивим для нього, і переходить до
пояснення шляху пересування скіфів з Євро-
пи до Азії та засвідчує: “Тоді зустрілися
мідійці із скіфами і були розбиті в битві, втра-
тили своє панування, а скіфи поширили свою
владу в усій Азії. Звідти вони попрямували
до Єгипту. А коли прибули до Сирійської
Палестини, їм назустріч вийшов Псамметіх,
цар Єгипту, і дарами, і умовляннями йому
пощастило переконати їх не йти далі. І коли
вони відступали, вони опинилися в сирійсь-
кому місті Аскалоні, більшість скіфів
пройшли містом, не завдавши жодної шко-
ди, але деякі з них затрималися й пограбува-
ли храм Афродіти Уранії… Скіфи володіли
Азією впродовж двадцяти восьми років і свої-
ми нахабством і свавіллям усе перевернули
там догори ногами. З одного боку, вони ви-
магали від підкорених народів данину, що
вони визначали для кожного з них, а крім зби-
рання цієї данини вони роз’їжджали на ко-
нях і грабували все, що тільки було в кого”
(І, 104–106). Про панування скіфів у Передній
Азії Геродот в своєму творі згадує ще кілька
разів (І, 73, 130; IV, 1), підтверджуючи при
цьому вказаний термін – 28 років, хоча хро-
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нологічні рамки цього періоду він чітко не
вказує.

Ряд дослідників порядок подій бачили так:
скіфи на чолі зі своїм царем Мадієм вторгли-
ся 614 р. до н. е. в Передню Азію, подолали
мідян, потім вступили з ними в союз, завда-
ли поразки ассирійцям, здійснили ряд грабіж-
ницьких походів до Палестини, Сирії та
Єгипту, близько 28 років вони володіли
Мідією, поки Кіаксар не знищив їхніх вождів
і таким чином не припинив їх панування [Гра-
ков 1947, 14–15; Крип’якевич 1995, 113].

Але історичні реалії не дозволяють по-
годитись з такою послідовністю подій. Па-
нування скіфів у Передній Азії припадає на
часи правління Кіаксара і завершується при
ньому, проте Геродот жодним словом не
обмовився, що воно почалось за Кіаксара.
Початком скіфського панування в Азії похід
Мадія на поміч Ніневії в 614 р. до н. е. не
може бути, через такі обставини:

1. Кінець панування скіфів припадає на
586 р. до н. е., а це вже час після смерті
Кіаксара.

2. Вже напередодні війни з Лідією
591–985 рр. до н. е. Кіаксар приймає до
свого двору загін “заколотних” (бунтівних)
скіфів-кочовиків, в цій війні скіфи діють
на боці Лідії, що засвідчує ворожі стосун-
ки мідійців із скіфами-царськими вже в
591 р. до н. е.

3. Відразу після остаточного падіння ас-
сирійської деспотії 605 р. до н. е. відбуваєть-
ся злет могутності Мідії, захоплення нею
влади у всьому регіоні, встановлення своїх
порядків. Більш, ніж чвертьвіковому пану-
ванню скіфів у цей час просто немає місця;

4. У середині 90-х років VІ ст. до н. е.
при розгромі Урарту скіфи уникають
зіткнень із мідійцями, грабують урартійські
міста на півночі країни.

Очевидно, згадана Геродотом перемож-
на битва скіфів із мідійцями, яка забезпе-
чила панівне становище скіфів, відбулася
раніше 614 року до н. е. Сам Геродот таку
подію, як здобуття Ніневії, пов’язував ско-
ріше із закінченням скіфського пануван-
ня, а не з його початком (I, 106).

У сучасній літературі продовжує
висловлюватися думка, започаткована ще
І.М. Дьяконовим, що встановлення
скіфської гегемонії в Передній Азії відбу-
лось в 652–653 рр. до н. е. Після завданої

поразки мідійцям, військо Мадія могут-
ньою хвилею заполонило майже увесь
Давній Схід і зупинилося лише на кордо-
нах Єгипту, де фараон Псамметіх І відку-
пився від них великою даниною. Мадій
начебто втрутився і в боротьбу Лідії з
кіммерійцями [Дьяконов 1956, 286–292;
Давня історія України, Т. 2 1998, 36; Украї-
на крізь віки, Т. 1 1998, 139–140; Всемир-
ная история 2000, 215].

З таким порядком подій не можна пого-
дитись.

Викладеному Геродотом баченню воєнно-
політичних подій в Азії відповідають, або
принаймні не суперечать такі твердження:

По-перше, незрозуміло, про яку облогу
Ніневії в середині VІІ ст. до н. е., до подій
614 р. до н. е., можна говорити, коли Асси-
рія у часи Ашшурбанапала (668–635/27 рр.
н. е.) знаходилась ще в зеніті своєї могут-
ності. У 652 р. до н. е. була рішуче приду-
шена спроба проголошення незалежності
Вавилона, а біля 639 р. до н. е. було взято
місто Сузи і досягнута повна перемога над
давнім ворогом – Еламом.

По-друге, Геродотом фіксуються дві
синхронні історичні події в зв’язку з про-
суванням скіфів до Сирії й Палестини:
вихід єгипетського фараона Псамметіха І
за межі Єгипту в Палестину, і сплюндру-
вання храму Афродіти Уранії. Ці події вка-
зують на час царювання іудейського царя
Іосії (639–609 рр. до н. е.) і виключають
можливість віднесення їх до середини
VІІ ст. до н. е. [Медведская 1998, 41–43]

По-третє, якщо кінець скіфського пану-
вання відбувся після здобуття Ніневії й ос-
таточної перемоги над ассирійцями
(605 р. до н. е.), то починається скіфська
гегемонія не раніше 633 р. до н. е.

По-четверте, найвірогідніше що пораз-
ка мідійців у битві зі скіфами відбулась до
того, як Кіаксар зійшов на трон.

На думку автора, період скіфського вла-
дарюння у Передній Азії був можливий
тільки в часи нестабільного воєнно-політич-
ного становища в регіоні, яке наступало внас-
лідок послаблення централізованої влади,
анархії й смут в ассирійській державі, які роз-
почались між 633 і 627 рр. до н. е. Результа-
том цих процесів стали серйозні зміни воєн-
но-політичної ситуації в регіоні: в 626 р. до
н.е. владу у Вавилоні захоплює Набопаласар,

Похід скіфського війська під командуванням царя Мадія в Ассирію 614 року до н. е.
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у Мідії з 625 р. до н. е. – Кіаксар. Між іншим,
різниця в часі між такими історичними подія-
ми, як смерть Ашшурбанапала в 633 р. до
н. е., з якою пов’язується занепад Ассирії, і
остаточне падіння Ассирійської держави в
605 р. до н. е., внаслідок чого відбулося ут-
вердження панівного становища Мідії,скла-
дає саме 28 років. Чи не на ці історичні події
спирався Геродот, визначаючи термін пану-
вання скіфів у Передній Азії? Правда, ми аб-
солютно точно не знаємо року смерті Аш-
шурбанапала. Різними дослідниками вона
визначається у межах від 635 до 627 р. до н. е.
[Бикерман 1976, 188; Садаев 1979, 157]. Але
і враховуючи це, висунута гіпотеза не втра-
чає сили, бо ж Геродот зазначив, що ліквіда-
ція скіфського панування сталася після ос-
таточного підкорення ассирійців.

Таким чином, час 28 річної скіфської
гегемонії у Передній Азії можна визначи-
ти між 633/626 і 605/598 рр. до н. е.

Послідовність воєнно-політичних подій
могла бути такою: у 633/626 рр. до н. е. мала
місце рішуча перемога скіфів над мідійця-
ми, наслідком якої було ганебне підпоряд-
кування скіфам і сплата важкої данини
Мідією. Відгомін цього принизливого ста-
новища чутно ще майже через століття, в
часи Дарія І (Геродот IV, 1). Про воєнні
зіткнення між скіфами й мідійцями свідчить
і мідійська циліндрична печатка, знайдена
на території сучасного Ірану (рис. 4).

Після того, скориставшись з міжусо-
биць, безпорядків і послаблення централь-
ної влади в ассирійській державі, скіфи

здійснили ряд грабіжницьких походів до
Сирії, Палестини, Малої Азії, вийшли на
кордони Єгипту.

Основним способом воєнних дій на цей

час для скіфів стали швидкі рейди окремих
загонів, організовані з метою грабунку й
збору данини.

У 614 р. до н. е. скіфське військове
об’єднання під командуванням царя Ма-
дія прийшло на допомогу обложеній
мідійцями Ніневії. В 613 р. до н. е. воєнні
дії скіфів були спрямовані проти Мідії, що
забезпечило ассирійцям північно-східний
напрямок і дало змогу організувати воєн-
ний похід проти Вавилону.

Навесні 612 р. до н. е. союзні вавилоно-
мідійські війська знову здійснюють похід
до серця Ассирії – царського міста Ніневії
і здобувають її після тримісячної облоги
[Белявский 1964, 89–101]. Така різка зміна
балансу воєнного потенціалу противників
могла відбутись за рахунок приєднання
скіфів до вавилоно-мідійського військово-
го союзу. Це могло статись в кінці 613 р.
до н.е. – на початку 612 р. до н. е., хоча і
після цього мідійці продовжували сплачу-
вати данину скіфам. Кінець їх пануванню
був покладений після вбивства військових
ватажків на бенкеті у Кіаксара. Подія ця
сталась після 605 р. до н. е., але не пізніше
599 р. до н. е.

Походи скіфів до Передньої Азії про-
довжувалися тривалий час. Це не могло
не відбитися на економіці, ідеології та
соціальній структурі скіфського суспіль-
ства, і, як результат, на його воєнній
організації. Тому в скіфах часів азійських
війн, перш за все, потрібно бачити не ко-
чових скотарів, а професійних воїнів, ос-
нову існування котрих забезпечувало на-
сильне відчуження продукту вироблено-
го осілим землеробським населенням.

Азійські походи прискорили формуван-
ня військової організації й розвиток воєн-
ного мистецтва скіфів. Військова мо-
гутність скіфів піднімала їх вождів до рівня
давньосхідних правителів, зростала їх вла-
да, посилювалася роль військової аристок-
ратії [Бережинський 1994, 30].

Військова енергія, зміцнена придбаним
досвідом та передовими досягненнями у га-
лузі озброєння й тактики ведення бою, забез-
печила воєнну славу скіфам в наступні сто-
ліття [Павленко 1994, 137]. Вона надовго пе-
режила цей народ і закріпилася за нашими
предками. Воєнна історія скіфів – це не-
від’ємна частина нашої вітчизняної історії.

Рис. 4. Бій мідян зі скіфами.
Зображення на циліндричній печатці

(за І. Дьяконовим).

В.М. Грицюк
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А.Л. Зелінський

ДЕГРАДАЦІЯ ПТОЛЕМЕЇВСЬКОЇ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ

У 20-Х РОКАХ ІІІ СТОЛІТТЯ ДО Р.Х. ЯК ЦІНА
МИРНОГО ІСНУВАННЯ ЕЛЛІНІСТИЧНОГО ЄГИПТУ

30-ті роки ІIІ століття до Р.Х. у зовніш-
ньополітичному аспекті були чи не най-
сприятливішими для держави Птолемеїв за
всю її історію. Традиційні вороги Лагідів
– Антигоніди і Селевкіди – зав’язли у
внутрішніх і зовнішніх конфліктах. Перші
вели так звану Деметріїву війну з греками,
другі були знекровлені громадянською
війною між Селевком ІІ та його братом
Антіохом Гієраксом і вторгненням пер-
гамського царя Аттала [Жигунин 1980,
134–146]. Тому тодішній цар Єгипту, Пто-
лемей ІІІ Евергет, час від часу підтримую-
чи ворогів своїх ворогів і при цьому не бе-
ручи прямої участі у війнах, з легкістю
зберігав за своєю державою першість в ел-
ліністичному світі1. Але після того, як ма-
кедонський престол зайняв Антигон ІІІ До-
сон, котрий відродив могутність своєї краї-
ни [Жигунин 1980, 146–147, 159–160],
александрійський володар, який, очевидно,
за будь-яку ціну намагався уникнути війни,
був змушений переглянути зовнішньополі-
тичну доктрину своєї держави. Аналізу
нової птолемеївської зовнішньополітичної
доктрини і присвячене це дослідження.

Розглядаючи роль, яку відігравав Єги-
пет у міжнародному житті протягом 229/
228–222 рр. (тобто від приходу до влади у
Македонії Антигона ІІІ і до смерті Еверге-
та) [Бикерман 1976, 263], в першу чергу,
хочу звернутися до подій, пов’язаних з Ка-
рійською експедицією Досона. У цьому
контексті мене цікавлять два питання: про-
ти кого вона була спрямована, і як у цій
ситуації проявив себе Єгипет. Після ІІІ
Сирійської війни Карія або більша її час-
тина вже вкотре перейшла до Селевкідів
[Gehrke 1990, 106; ]. Перебувала вона в
їхніх руках і на початку 20-х років, оскіль-
ки саме на Карійській території у 229/228
рр. Гієракс зазнав вирішальної поразки від
Аттала [Жигунин 1980, 137].

Майже одночасно до Карії вдерся До-
сон [Трог 1954, 298; Жигунин 1980, 159;

Бенгтсон 1982, 249]. Підкорення Карії ма-
кедонський цар почав з її західного узбе-
режжя, котре належало Селевкідам. На це
вказує те, що перед цим він захопив при-
леглі до західного узбережжя острови: Кос,
Ясос і Несирос [Страбон 1994, 613-616;
Beloch 1902, 242–243; Жигунин 1980, 160;
Хабихт 1993, 41–42]; до того ж цей шлях
для володаря Кіклад був найзручнішим2.
Птолемеївські ж володіння, які на той час
існували у Карії [Gehrke 1990, 107], скоріш
за все займали її південно-східну частину,
тобто були поблизу кордону з птолемеївсь-
кою Лікією (йдеться про Кавн і Калінду,
які належали ще Філадельфу) [Страбон
1994, 609; Ранович 1950, 30; Bengtson 1988,
101]. Отже, на мій погляд, ближчі до істи-
ни ті вчені, які вважають, що дії Досона в
Малій Азії були спрямовані проти знеси-
леної багаторічними війнами (як внутріш-
німи, так і зовнішніми) держави Селевкідів
[Gehrke 1990, 106–107].

На жаль, до нас не дійшло достатньої
кількості матеріалів, щоб простежити ко-
жен крок Аттала і Антигона у Карії, але з
певністю можна сказати, що у боротьбі за
цю селевкідську область не обійшлося без
сутички між двома царями. Очевидно, Ат-
тал першим заволодів внутрішньою Ка-
рією; в усякому разі Міласа перейшла до
нього, оскільки, на мою думку, саме в на-
городу за добровільну здачу цар збільшив
її територію [Периханян 1959, 55]. Але
Аттал володів містом у кращому випадку
до 223 рр. до Р.Х. [Периханян 1959, 55],
після чого воно було захоплене Досоном
[Зельдина 1973, 213]. Цікаво, що після того,
як Міласа опинилася під владою маке-
донського царя, вона втратила селище Лаб-
ранду [Зельдина 1973, 213]. Напевне, Ан-
тигон ІІІ у такий спосіб покарав місто за
те, що перед цим воно прийняло бік Атта-
ла. Це доводить наявність пергамо-маке-
донської боротьби за Карійську територію.
До того ж відокремлення Лабранди посла-
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било Міласу, оскільки, володіючи селищем,
вона контролювала дорогу, що вела через
гірську місцевість до іншого значного міста
внутрішньої Карії – Алабанди [Страбон
1994, 616]. Таким чином, відокремлення
Лабранди було для міласців не тільки по-
каранням за минуле, але і проявом недо-
віри на майбутнє.

Яку ж позицію під час цієї боротьби за
Карію займав Єгипет? Не слід забувати, що
Евергет наказав ув’язнити свого колишньо-
го союзника – Гієракса [Beloch 1902, 243],
який після поразки у згаданій битві з воло-
дарем Пергаму опинився в руках одного з
птолемеївських намісників [Юстин 1954,
№ 4, 316; Жигунин 1980, 137]. Цей акт слід
розцінювати, як недвозначний вияв
підтримки найнепримиреннішого ворога
Селевкідів – непереможного на той час Ат-
тала. Тому пергамський цар, на мій погляд,
мав усі підстави очікувати, що під час кон-
флікту з Досоном Єгипет надасть Пергаму
як мінімум дипломатичну підтримку і до-
поможе своєму союзникові утримати хоча
б внутрішню Карію (оскільки Евергет на-
вряд чи був зацікавлений у посиленні Ма-
кедонських позицій в Малій Азії). Можли-
во, саме цими сподіваннями пояснюється і
пропергамська орієнтація Міласи.

Але, як ми вже побачили, ці сподівання
не справдилися – Міласа і, очевидно, Ала-
банда потрапили до рук Досона3. На мій
погляд, саме байдужість Евергета призве-
ла до розриву Пергама з Єгиптом, в резуль-
таті чого Птолемей ІІІ втратив не лише
могутнього союзника, але і ряд іонійських
полісів. Так, обурений Аттал, котрий, до
речі, першим ніколи не порушував клятв
[Полибий 1995, 310], захопив Магнесію-на-
Меандрі [Beloch 1902, 243], яка швидше за
все належала Птолемеям [Дройзен 1995,
320]. Крім того, Аттал заволодів північно-
іонійськими містами, що знаходилися по-
близу пергамської Еоліди [Полибий 1994,
459–460; Бенгтсон 1982, 175]. На мою дум-
ку, якщо вони й не належали Птолемеям,
то, в усякому разі, перебували у сфері впли-
ву Єгипту4. Хоча припущення стосовно іон-
ійських міст видається занадто сміливим,
події могли мати такий перебіг, тим більше,
що розрив Пергаму з державою Птолемеїв
можна підтвердити фактом походу Селев-
ка ІІІ на державу Атталідів, який почався
лише у 223 р. до Р.Х. [Бенгтсон 1982, 223],
тобто після втрати Пергамом внутрішньої

Карії, і міг бути прямим наслідком по-
гіршення стосунків між Птолемеєм і Атта-
лом5. На користь саме такого розвитку
подій, згідно з яким Птолемеї зраджували
своїх союзників, свідчить і подальша політи-
ка Єгипту в Малоазійському регіоні, що
була на озброєнні в останні роки правлін-
ня Птолемея ІІІ і за часів Птолемея ІV. Так,
Єгипет підтримував представника дому
Селевкідів – Ахея, який після смерті Се-
левка ІІІ успішно впорався з Атталом, після
чого проголосив себе незалежним прави-
телем [Бенгтсон 1982, 275]. Очевидно, зро-
бивши гарантом політичної вірності ново-
го володаря Малої Азії його батька, котрий
певний час перебував у Єгипті [Полибий
1994, 308], Птолемеї таємно сприяли по-
дальшим сепаратистським намірам Ахея
[Полибий 1994, 453–455], проти якого,
зрештою, об’єдналися цар Антіох і не-
давній ворог Селевкідів – Аттал [Полибий
1994, 475]6. Після ж укладання союзу між
учорашніми супротивниками і облоги роз-
битого Ахея у лідійських Сардах Птолемей
IV разом зі своїм головним радником
Сосібієм не зміг запропонувати переможе-
ному нічого кращого, ніж організацію його
втечі. Зрештою, і цей намір не вдався: дво-
юрідного брата Антіоха ІІІ було зраджено
людиною Сосібія і видано сирійському
царю, котрий негайно стратив небезпечно-
го родича [Полибий 1995, 73–77].

Такий зовнішньополітичний курс, не
гідний великої держави, в останні роки
правління Птолемея ІІІ був притаманний
Єгипту не лише у відносинах з азіатськи-
ми, але і з європейськими країнами; при-
кладом цьому можуть послужити події, які
відбулися у 20-х роках на Пелопоннесі.

Розглядаючи цей історичний епізод, вар-
то сказати кілька слів стосовно політики
Птолемея ІІІ щодо одного з найвпливові-
ших федеративних утворень, котрі існува-
ли на той момент в Елладі – Ахейського
союзу, чиїм гегемоном був єгипетський цар
[Плутарх 2001, 524–525]. Так звану “еру
Арата” (кінець 40-х – початок 20-х років
до Р.Х.) можна назвати часом найвищого
розквіту цього державного утворення [Плу-
тарх 2001, 527–528; Тарн 1949, 35]. Спи-
раючись на авторитет Єгипту, Ахейський
союз вів успішні війни, укладав і розривав
угоди про взаємодопомогу з іншими дер-
жавними утвореннями на території Греції
і збільшував кількість своїх членів [Плу-
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тарх 2001, 531–536]. Водночас він не відчу-
вав з боку Єгипту політичного тиску, при-
таманного взаємовідносинам великих дер-
жав зі своїми сателітами. В усякому разі ні
Плутарх, ні Полібій не згадують жодного
випадку корегування зовнішньополітично-
го курсу Ахейського союзу з боку Алек-
сандрії від часів проголошення Евергета
гегемоном Союзу і до 225 р. до Р.Х. включ-
но. Така ситуація більш ніж влаштовувала
як союз у цілому, так і Арата зокрема. Слід
згадати, що Ахейська федерація навіть виз-
навала за Птолемеєм ІІІ якісь заслуги [По-
либий 1994, 238]. Можливо, це стосується
дипломатичної підтримки, яку Єгипет міг
надати Ахейському союзу під час захоплен-
ня останнім Коринфа у 243 р. до Р.Х. [Плу-
тарх 2001, 524–525], а також згадане вище
подальше невтручання у справи союзу, що
поєднувалося з наданням Арату незначної
щорічної субсидії у розмірі 6-ти талантів
[Плутарх 2001, 542]7. На перший погляд,
така політика Птолемея здається мудрою і
цілком виправданою. Дійсно, навіщо на-
гадувати союзнику, дії якого і без того
постійно служать інтересам Єгипту, про
його залежне становище. Але подальші
події показують, що тактовна поведінка
Евергета була лише проявом байдужості до
Ахейських справ.

У стратегію аргоського тирана Аристо-
маха (228–227 рр. до Р.Х.) почалася війна
Ахейського союзу з царем Спарти Клеоме-
ном ІІІ, котрий, як і самі ахейці, був потен-
ційним суперником Македонії у боротьбі
за гегемонію на Пелопоннесі, а в майбут-
ньому, можливо, і у Середній Греції [Плу-
тарх 2001, 536–537]. Спочатку війна велась
з перемінним успіхом, але на 225 р. до Р.Х.
перевага Клеомена стала очевидною [По-
либий 1994, 238; Плутарх 2001, 537–540].
У цей момент і проявився зворотний бік
птолемеївської політики. Евергет і пальцем
не поворухнув, щоб допомогти своєму со-
юзнику або хоча б посприяти його прими-
ренню зі Спартою, що могло б призвести
до утворення потужної антимакедонської
коаліції на Пелопоннесі8. Підтвердженням
бездіяльності Птолемея може служити ха-
рактеристика, яку Полібій дав Антигону
Досону, фактично протиставляючи його
Евергету. Давньогрецький історик припи-
сував македонському цареві такі риси, як
досвідченість, розум і вірність своїм зобо-
в’язанням [Полибий 1994, 238]. Тому не

дивно, що вищезгадана пасивність Єгипту
змусила Ахейський союз почати таємні
переговори з Антигоном ІІІ [Полибий 1994,
238–240; Плутарх 2001, 540], шукаючи у
македонському царі захисника від зазіхань
завзятого спартанця. Коли Птолемей
дізнався про переговори з Досоном, то, у
свою чергу, з легкістю розірвав відносини
з Ахейським союзом і став підтримувати
Клеомена [Полибий 1994, 240–241; Плу-
тарх 2001, 137].

Отже, ми бачимо, що Єгипет почав про-
водити у Європі таку ж саму політику, як і
в Малій Азії, тобто він приєднався до пе-
реможця. З політичної точки зору такі дії
можна було б вважати слушними, на що,
до речі, вказує і Полібій [Полибий 1994,
240–241]. Але не слід забувати, що: по-пер-
ше, регулярне застосування такої політики
негативно впливає на міжнародний пре-
стиж держави; по-друге, македонсько-
ахейське зближення трапилось з вини са-
мого Птолемея.

Остаточно єгипетсько-спартанська коа-
ліція  сформувалася після визнання Анти-
гона ІІІ гегемоном Ахейського союзу [Плу-
тарх 2001, 137, 540]. Ставлення Евергета
до нового союзника різко відрізнялося від
того, що практикувалось стосовно Ахейсь-
кого союзу. Звинувативши у зраді ахейців і
самого Арата, єгипетський цар, щоб зару-
читися вірністю Клеомена, вдався до
відвертого шантажу: на вимогу Птолемея
той був змушений відправити до Єгипту
свою матір і своїх дітей [Плутарх 2001, 137]
(згадаймо, що за часів Філопатора у схожій
ситуації батько Ахея також опинився в
Єгипті). Цей метод, звісно, спрацював без-
доганно. Клеомен, боячись за долю рідних,
не зважився навіть прийняти запропонова-
не ахейським союзом перемир’я [Плутарх
2001, 138]. Птолемей же, зі свого боку, от-
римавши заручників, надав Спарті значну
грошову допомогу9. Проте одночасно з ма-
тір’ю і дітьми Клеомена до Єгипту прибу-
ли посли від Досона, які вимагали, щоб
Евергет припинив допомогу Спарті, тобто
порушив свої союзницькі зобов’язання
[Плутарх 2001, 138].

З цією подією пов’язане ще одне питан-
ня: чи віддав Антигон ІІІ Єгипту частину
Карії як плату за відмову допомагати Клео-
мену? На мій погляд, Досон повинен був
розуміти дві речі: по-перше, необхідність
позбавити економічної та політичної
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підтримки Клеомена, який був на той час
головним суперником Македонії у боротьбі
за панування на Пелопоннесі зокрема і у
Греції в цілому; по-друге, висування у
відносинах з Єгиптом відвертих ультима-
тумів є досить ризикованим, оскільки, не
зважаючи на бездіяльність Евергета про-
тягом останніх десятиліть, володіючи Фра-
кійським узбережжям і маючи певний
вплив на Етолійський союз [Полибий 1994,
335; Трохимова 1961, 66; Habicht 1982, 111–
112; Bengtson 1988, 102], Єгипет міг ста-
новити потенційну загрозу для Македонії.
І хоча Птолемей після закінчення ІІІ
Сирійської війни усіма силами уникав
будь-яких військових конфліктів, відверті
погрози з боку держави Антигонідів мог-
ли б штовхнути єгипетського царя на
відчайдушний крок, що створило б Анти-
гону додаткові ускладнення. Крім того,
Досон розумів, що діяти треба швидко,
оскільки Македонії загрожувала небезпе-
ка ще й з боку іллірійців, які, очевидно, вже
тоді готувалися до агресії [Плутарх 2001,
141]. Але Антигон ураховував, що після пе-
реходу на його бік Ахейського союзу ма-
кедонські позиції на Пелопоннесі значно
посилились, а також, що втрата контролю
над Кікладами значно ускладнить для Пто-
лемея антимакедонські дії, якщо той на них
зважиться. Тому треба було змусити Евер-
гета, який усіма силами уникав прямих
конфліктів, відмовитися від допомоги Клео-
мену. Але зробити це потрібно так, щоб
Єгипет не втратив політичного обличчя.
Саме з цією метою Досон в обмін на вико-
нання згаданої вище вимоги запропонував
Єгипетському царю ряд приморських Ка-
рійських міст. Оскільки Антигоніди ще де-
який час володіли внутрішньою Карією
[Зельдина 1973, 213-214], частину узбе-
режжя вони повинні були лишити за со-
бою. Скоріше за все, Антигоніди могли ко-
ристуватися Мілаською гаванню Фіск, яка
знаходилася навпроти Родосу [Страбон
1994, 616].

На користь того, що Єгипет отримав
частину Карії від Досона, свідчить і ряд
непрямих доказів. По-перше, саме за себе
говорить друге македонське вторгнення у
Карію, яке сталося під час V Сирійської
війни [Полибий 1995, 265, 272–273]. Про
те, що це не було розширенням тодішніх
карійських володінь Македонії, можуть
свідчити хоча б ускладнення, які виникли

у відносинах між македонським царем
Філіпом V та Алабандою і Міласою [По-
либий 1995, 272–273]). Крім того, J. Beloch
згадує про існування Кнідського напису,
зробленого одним з александрійців на честь
Сосібія [Beloch 1902, 242]. Німецький дос-
лідник вважав, що автором напису була
приватна особа, до того ж житель Алек-
сандрії, а не громадянин Кніда. Цей факт
деякою мірою робить напис менш вагомим
доказом Птолемеївської присутності в місті
[Beloch 1902, 242]; але, на мій погляд, зга-
дані вище обставини доводять не тільки
певну підпорядкованість Кніда Єгипту, але
й перехід ряду Карійських територій від
Антигонідів до Птолемеїв. Як відомо,
Сосібій відігравав значну роль при алек-
сандрійському дворі ще за часів Евергета
[Ранович 1950, 212; Хафнер 1984, 226;
Gehrke 1990, 112]. Отже, цілком доречно
припустити, що саме він вів переговори з
Македонськими послами стосовно підтрим-
ки Спарти, а отже, і торгувався з ними щодо
розміру поступок у Карії. Закономірно, що
у містах, які знов опинилися під скиптром
Птолемеїв, жителі Єгипту, в першу чергу
громадяни Александрії, отримали певні
привілеї (економічні, торгові, тощо). Тож
не дивно, що александрієць, який отримав
певні вигоди від приєднання Кніда, на знак
вдячності присвячує напис всесильному
міністрові.

Зрештою, зробивши територіальну по-
ступку, яка не набагато збільшила і без того
довгу смугу Малоазійського узбережжя,
що належала Птолемеям [Полибий 1994,
335], Антигон не змінив рівноваги сил у
регіоні (це підтвердилося під час другого
вторгнення в Карію, здійсненого Філіппом
V в ході V Сирійської війни). Але тим са-
мим македонський цар перетворив відмо-
ву Евергета підтримувати Спарту у дружню
послугу Македонії. Оскільки в разі незгоди
на цю “послугу” державі Птолемеїв могла
загрожувати війна, єгипетський цар зрадив
Клеомена перед самою генеральною бит-
вою між спартанцями і македонянами, яка
відбулася при Селласії у 222 р. до Р.Х. [По-
либий 1994, 248; Тарн 1949, 36; Бикерман
1976, 263]. Фактично це вирішило долю ма-
кедоно-спартанської боротьби, тому що
Досону було достатньо однієї виграної бит-
ви, щоб покінчити з претензіями позбав-
леного єгипетської підтримки Клеомена на
гегемонію в регіоні. Для спартанського ж
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царя одна виграна битва нічого не вирішу-
вала, бо після перемоги він був би змуше-
ний продовжити криваву затяжну війну, на
яку в нього не вистачило б ні матеріаль-
них, ні людських ресурсів; тоді як за умо-
ви допомоги з Александрії така війна мала
б сенс [Полибий 1994, 248; Плутарх 2001,
141].

Отже, на прикладі тогочасної мало-
азійської і балканської політики Єгипту
видно, наскільки деградувала зовнішньо-

політична доктрина Евергета. Єгипет вже
не нацьковував задля власного спокою
своїх постійних союзників на ворогів, як
це було у 30-ті роки, а просто намагався
стати союзником переможця, ким би ос-
танній не був. По суті така політика майже
не відрізнялася від дій якого-небудь Олім-
піха, що зі стратега Селевкідівської Карії
перетворився на її династа [Зельдина 1973,
212], або інших подібних до нього карликів
елліністичного світу10.

1 Такими ворогами македонського царя Деметрія ІІ були етолійський і ахейський
Союзи, а Селевка ІІ – спочатку Гієракс, а після примирення братів – Аттал, якому вдало-
ся розбити Селевкового брата [Плутарх 2001, 524–536; Юстин 1954, № 4, 315–316;
Жигунин 1980, 134–146].

2 Напередодні карійської експедиції Досон остаточно перебрав у Птолемеїв контроль
над Кікладами [Bettingen 1912, 26–33, 52–56; Жигунин 1980, 160].

3 Непрямим доказом поширення влади Досона на Алабанду може служити контроль
над Лабрандою, а отже, і над згаданою вище дорогою, яка з’єднувала Алабанду з Міла-
сою; до того ж на користь цього припущення певною мірою може свідчити однаково
безцеремонне ставлення македонського царя Філіппа V до обох вже фактично незалеж-
них міст під час п’ятої Сирійської війни [Полибий 1995, 272–273].

4 В усякому разі я не знайшов фактів, які б суперечили цьому припущенню. Так, у
Полібія сказано, що ці міста лише перейшли на бік Ахея, коли той почав війну з Перга-
мом, що не вказує на їхню належність до держави Селевкідів на момент першого їхньо-
го підкорення Атталом [Полибий 1994, 459–460]. Географічне ж положення Північно-
Іонійських міст, на мій погляд, свідчить на користь їх перебування, (до пергамської агресії)
у сфері впливу Птолемеїв, які володіли Південною Іонією [Beloch 1902, 243–244].

5 Очевидно, саме розпад Пергамо-Єгипетської коаліції міг спонукати Селевка ІІІ до
активних дій проти Аттала, оскільки похід проти Пергаму почався лише через 2–3 роки
після вступу Селевка на Сирійський трон (Селевк ІІІ Керавн став царем у 226/25 роках
[Жигунин 1980, 137; Бикерман 1976, 195]); очевидно, Сирійський цар весь час очікував
сприятливого моменту для нападу; таким моментом, на мою думку, могло стати ніщо
інше, як розрив Аттала з Птолемеєм.

6 Очевидно, результатом укладання пергамо-сирійського союзу була також поява у
столиці Атталідів зображення Антіоха ІІІ [Бикерман 1985, 230].

7 Про мізерність цієї суми може свідчити хоча б те, що спартанський цар Клеомен ІІІ
міг запропонувати Сикеонцю вдвічі більше [Плутарх 2001, 542]; до того ж і сам Евергет
платив філософу-академіку Панаретові 12 талантів [Ранович 1950, 294], а самому Клео-
мену, коли той після поразки у битві при Селласії втік до Єгипту, запропонував щорічне
утримання у розмірі 24-х талантів [Плутарх 2001, 146].

8 Утворення подібної коаліції було потенційно можливим навіть у загально еллінсько-
му масштабі, якщо взяти до уваги постійні контакти Єгипту з одним із найзапекліших
ворогів Македонії – етолійським союзом, а також яскраво виявлені проптолемеївські на-
строї у нейтральних на той час Афінах [Habicht 1982, 105–118; Хабихт 1999, 177–184].

9 На мою думку, саме фінансова допомога Евергета становила левову частку тих 6000
талантів, що знаходились у скарбниці Клеомена перед битвою при Селласії [Полибий
1994, 248].

10 Про те, наскільки впав міжнародний престиж держави Птолемеїв в останні роки
царювання Евергета, свідчить хоча б презирлива характеристика, яку їй дав один із друзів
Клеомена Терикіон [Плутарх 2001, 145].
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Деградація  птолемеївської зовнішньополітичної доктрини у 20-х роках  ІІІ ст. до Р.Х.
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Українські історики й ті, хто займався до-
бою Богдана Хмельницького, залишили
поза увагою договір українського гетьмана
із кримським ханом Ісламом Гераєм ІІІ у бе-
резні 1648 р., хоч це була єдина можливість
Богдана Хмельницького вийти на міжнарод-
ну арену. Без допомоги Іслама Герая ІІІ
Б. Хмельницький не міг виступити проти
Польщі, отже, не було б ані повстання, ані
гетьманської держави. Б. Хмельницький
мав як політик одну дуже важливу
слабкість – він не був членом будь-якої ди-
настії. А в першій половині XVII ст. все ще
панувала середньовічна доктрина, відповід-
но до якої владу над певною територією
може мати тільки член пануючої династії,
проте це стосувалося в основному дохрис-
тиянських європейських держав. У системі
мусульманського світу, до якого належало
Кримське ханство та його патрон – турець-
кий султан, це не стало правилом, тому, як
пізніше з’ясується, османський уряд трак-
тував Б. Хмельницького і його наступників
як князів (емірів) християнського народу1.

Дорога до мусульманського Царгорода
йшла через Кримський ханат, який в ос-
манській структурі був зверхником
північних кордонів Східної Європи, тобто
васальних християнських держав Османсь-
кої імперії – Молдавії, Валахії, Семигоро-
ду (Трансільванії). Очевидно, Б. Хмель-
ницький міг розраховувати на те, що ввійде
до ліги християнських васалів. Крім того,
Україну з османським світом пов’язувала
міжнародна торгівля, бо конфлікт з
Польщею закрив би її вихід до Балтійсько-
го моря. Отже, враховуючи ці можливості,
Богдан Хмельницький вирішив, що йому
треба укласти договір з Ісламом Гераєм ІІІ,
аби дістати допомогу у боротьбі з Польщею
і завдяки підтримці хана отримати мож-
ливість вступу до ліги османських христи-
янских васалів. Маючи тільки особисті об-
рази від надуживання польської адмініст-
рації, Б. Хмельницький не міг би реалізу-
вати цей політичний план.

На жаль, оригінал тексту договору

Б. Хмельницького з Ісламом Гераєм ІІІ з
1648 р. не зберігся ні в українських, ні в
татарських архівах.

Тогочасний османський історик На’їма
згадує про договір загально, не вдаючись
у подробиці, і тільки тому, що кримський
хан повідомляє турецьке правління про
намір Б. Хмельницького розірвати відно-
сини з Польщею і що хан вирішив допо-
могти йому своїм військом. Уже 25 квітня
1648 р. кримський хан Іслам Герай поси-
лає в Стамбул через великого візира Аг-
меда-пашу турецькому султану Ібрагіму
звіт про те, що він із запорозькими коза-
ками, які досі були підданими польського
короля, уклав офіційний писаний договір
(‘aqd-i-peymn) про всебічну допомогу та-
тарського війська [козакам] у всьому [про-
ти Ляхів]2 . У звіті підкреслюється, що до-
говір був писаний і що Іслам Герай ІІІ вра-
хував усі умови і статті, які передали йому
козацькі посли 16 березня 1648 р.3

Як свідчить османський державний істо-
ріограф На’їма (1617–1703), османське
правління ухвалило акції хана, тобто пози-
тивно поставилося до цієї справи, інакше б
хан, як васал султана, не відважився чини-
ти опір Польщі. Про це свідчить відповідь
султана на звіт Іслама Герая від 25 квітня
1648 р. з дозволом напасти на Річ Посполи-
ту4. Іслам Герай ІІІ стверджує це у листі від
12 червня 1648 р. польському королю
Владиславу IV: “Dla tej tedy przyczyny, ecie
nam czworoletny zaparli trybut, najjasniejszy
y najpotniejszy cesarz nasz, rozkaza nam,
abymy w wasza krain wtargnli”5. Хочу
підкреслити, що На’їма датує звіт Іслама
Герая (Порти) султанові 25 квітня 1648 р.,
напередодні великих премог Б. Хмельниць-
кого під Жовтими Водами 16 травня 1648 р.
та Корсунем 25 травня 1648 р. Основні пунк-
ти договору від 16 березня 1648 р. між Бог-
даном Хмельницьким та Ісламом Гераєм ІІІ
зафіксовані у щоденнику впливового
львівського райці Самуїла-Казимира Куше-
вича, який записав їх зі слів Тугайбея, тому
є можливість реконструювати головні статті

БЕРЕЗНЕВИЙ ДОГОВІР 1648 р.
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
З ІСЛАМОМ ГЕРАЄМ ІІІ

Л.Д. Пріцак
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цього договору. Кримський хан доручив до-
помагати козакам Тугайбею – одному з чо-
тирьох карачу6, тобто племінних вождів, які
були на один ранг нижчі від самого хана.
Очевидно, договір з Богданом Хмельниць-
ким обговорювався на державній раді (ку-
рултаї), і тому Тугайбей знав текст догово-
ру, тим більше, що він мав його реалізову-
вати. У записнику Кушевича7  збереглася
інформація про те, що Тугайбей зажадав від
великого коронного гетьмана Миколи По-
тоцького, офіційного зверхника запорозьких
козаків, виконання двох вимог, які, на мою
думку, взяті із договору кримського хана з
Богданом Хмельницьким у березні 1648 р.
Це дуже важливі статті, які згодом повто-
рюються у Зборівському договорі 1649 р.,
котрий Іслам Герай ІІІ накинув королю
Польщі Яну Казимиру8. Ці головні пункти
умови вимагають від короля Польщі визна-
ти політичну і економічну автономію Бог-
дана Хмельницького. Оскільки оригінал не
зберігся, то на підставі свідчень Тугайбея
коротко подамо зміст договору Богдана
Хмельницького з Ісламом Гераєм ІІІ від бе-
резня 1648 р. у двох головних його статтях:
стаття 1 – щоб уся Україна була в руках ко-
зацьких, без польської адміністрації; стат-
тя 2 – щоб усі шляхетські маєтки, які зна-
ходяться на території України, були передані
козакам, і Б. Хмельницький повинен там
встановити свою Козацьку державу. Це все
Тугайбей окреслює як окреме князівство.

В українській науковій літературі спеціаль-
но ніхто, крім І. Крип’якевича, не досліджу-
вав цього важливого документа, без якого
Б. Хмельницький не зміг успішно заверши-
ти революцію. Цікаво, що І. Крип’якевич
подає це не у своїй монографії про Богда-
на Хмельницького9, а у статті “Полуднева
Україна в часи Богдана Хмельницького”,
написаній близько 1925–1926 рр., яка мала
вийти у редагованому Михайлом Гру-
шевським збірнику “Полуднева Україна” у
випуску 1930 р., але невдовзі збірник був
заборонений. Стаття І.П. Крип’якевича з’я-
вилася у другому випуску “Українського ар-
хеографічного щорічника” в 1993 р., його
підготували до друку В.М. Ричка і П.А.
Горішній10. І.П. Крип’якевич11  у своїй
статті називає ще інші можливі статті до-
говору Б. Хмельницького з Ісламом Ге-
раєм ІІІ 1648 р. а саме: одна стаття про
кордони Криму з Україною, які приблиз-
но відповідали дотеперішнім кордонам

Польсько-Литовської Речі Посполитої з
тим, щоб Хмельницький передав у відан-
ня татарів пограничний городок Іслам Кер-
мен (Аслан-городок) при Таманській пере-
праві. Татари зобов’язувалися не перехо-
дити кордону, навіть для випасу своїх ко-
ней, без дозволу гетьмана, і вони звичайно
дотримувалися того договору.

Інший пункт договору був такий: якщо
татари переходитимуть українські кордо-
ни, допомагаючи гетьманові, вони не по-
винні брати в полон українських людей, а
тільки поляків, “щоб людей грецької релігії
не брали, тільки ляхів”12. Ця стаття вияви-
лася нереальною, бо татарам було важко
розрізняти, хто українець, а хто поляк, як
бачимо з прикладів, наведених І. Крип’я-
кевичем13. Крім того, існувала ще стаття
про торгівлю, яка найбільше збігається із
загальними ідеями турецько-української
торговельної конвенції липня 1648 р.

Поза тим договір мусив мати преамбу-
лу про довічний союз між Ісламом Ге-
раєм ІІІ і Богданом Хмельницьким. Незва-
жаючи на різні непередбачені труднощі,
Богдан Хмельницький усіма силами нама-
гався втримати цей союз з Кримом. Навіть
після Переяславського договору 1654 р.,
попри всі московські намагання, щоб
Хмельницький відступив від цього союзу
з татарами, гетьман від нього не відмовив-
ся – цей союз закінчився із смертю Іслама
Герая у 1654 р.

Тепер подамо реконструкцію догово-
ру між Ісламом Гераєм ІІІ і Богданом
Хмельницьким у березні 1648 р., хоча
послідовність запропонованих статей може
бути не така, як в оригіналі.

Преамбула – союз і договір між Богда-
ном Хмельницьким та Ісламом Гераєм ІІІ
є довічним, і його не можна розірвати.

Стаття 1 – щоб уся Україна була в ру-
ках козацьких, без польської адміністрації.

Стаття 2 – щоб усі шляхетські маєтки,
які знаходяться на території України, були
передані козакам і Б. Хмельницький пови-
нен там встановити свою Козацьку держа-
ву (окреме князівство).

Стаття 3  – кордони Козацької держа-
ви із Кримським ханатом залишаються
такими, як були з Польсько-Литовською
Річчю Посполитою, з тим, що городок
Іслам Кермен переходить до Криму. Та-
тари не мають права порушувати кордо-
ни без дозволу гетьмана України, навіть

Березневий договір 1648 р. Богдана Хмельницького з Ісламом Гераєм ІІІ
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якщо йдеться про випасання своїх коней.
Стаття 4 – коли татари переходять через

українську територію, прямуючи на допомо-
гу гетьманові, вони не мають права брати у
полон українське населення, а тільки поляків.

Стаття 5 – обіймала проблеми, пов’я-
зані з торгівлею між Україною, Кримом та
Османською імперією.

Договір між Б. Хмельницьким та Ісла-
мом Гераєм ІІІ у березні 1648 р. був осно-
вою для укладення нового договору між

цісарем турецьким і Військом Запорозьким
з народом руським (українським) стосовно
торгівлі на Чорному морі у липні 1648 р. та
Універсалу Богдана Хмельницького у справі
торгівлі “східними товарами” від 8 травня
1654 р.14

Отже, березневий договір 1648 р. між
Богданом Хмельницьким і Ісламом Гераєм ІІІ
відкрив Богдану Хмельницькому диплома-
тичну дорогу до Польщі (Зборівський договір
1649 р.), а через неї взагалі до Європи.

Л.Д. Пріцак
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Середньовічна японська літописно-
хронікальна традиція та класична історич-
на наука середньовічної Японії завжди
приділяли належну увагу клановому ас-
пекту соціально-політичної еволюції Краї-
ни вранішнього сонця. І це природно, ос-
кільки саме клановість визначала, як пра-
вило, цивілізаційне обличчя традиційної
суспільної структури Японії ще від часів
яматоської давнини. Не була в цьому плані
винятком державницька еволюція країни
в XII ст., яку саме з позицій міжкланової
боротьби описують усі середньовічні
японські джерела. Проте опис цей по-
дається середньовічними хроністами та
істориками з позицій тогочасної офіцій-
ної доктрини про виключно імператорсь-
ке в стратегічному плані керівництво усі-
ма державними процесами Країни врані-
шнього сонця з відтінком “божественності
та безперервності” японської імператорсь-
кої династії та її влади, що далеко не зав-
жди відповідало дійсності. Відповідно до
цього представлений у джерелах фактич-
ний матеріал стосовно встановлення
військово-самурайської диктатури Тайра
часто видає бажане за дійсне або взагалі
приховує окремі “темні місця” у відноси-
нах тогочасних японських можновладців
заради збереження ілюзії “божественно-
імператорського” характеру традиційної
японської державності. За таких обставин
лише системний метод реконструкції ми-
нулого із залученням проблемно-хроноло-
гічного методу опрацювання фактичного
матеріалу та критичного і порівняльного
методів роботи з документами дозволяють
у комплексі з’ясувати справжню кланову
“підноготну” гострої політичної бороть-
би за владу, що велася в Японії протягом
усього XII ст. і завершилася встановлен-
ням режиму легітимної самурайської дик-
татури.

Про події, пов’язані зі встановленням
диктатури Тайра, сповіщають середньовічні
японські джерела різних типів та різної

(враховуючи владні уподобання їхніх ав-
торів) політичної орієнтації. Найцінніши-
ми з них, з огляду на фактологічну інфор-
мативність, політичну обізнаність та кла-
нову поінформованість авторів, можна
визнати три джерела документального ха-
рактеру – науково-історичну працю
“Ґукансьо” (“Записки дурня”) Дзіена
(1155–1225), політичний трактат “Дзіно
сьотокі” (“Записки про правильне на-
слідування божественних імператорів”)
Кітабатаке Тікафуси (1293–1354), а також
авторський історичний роман “Хейке-мо-
ноґатарі” (“Повість про Тайра”) Юкінаґи
(XII–XIII ст.).

“Ґукансьо” заслужено вважається пер-
шою в японській історичній традиції пра-
цею науково-історичного характеру,
оскільки містить не лише хронологічний
опис подій, але й спроби їхнього концеп-
туально-теоретичного осмислення. Працю
вирізняють фактологічна насиченість і со-
лідна джерельна база – при її створенні
напевно були використані вагомі здобут-
ки попередньої літописно-хронікальної
традиції Японії. Важливо відзначити та-
кож і той факт, що створювались “Запис-
ки дурня” наприкінці XII – на початку
XIII ст., коли зберігалися документи й були
ще живі свідки подій, пов’язаних з при-
ходом клану Тайра до влади, що сприяло
надзвичайній інформаційній цінності оз-
наченого джерела. Однак не треба забува-
ти й інше: автор означених “Записок...” –
Йосімідзу Касьо (чернече ім’я – Дзіен
(“Круг благодаті”) очолював свого часу
впливову буддійську секту Тендай (“Не-
бесна основа”). Якщо пригадати, що під
час диктаторського правління Тайра було
зруйнувано багато буддійських монастирів
і вбито тисячі буддійських монахів (в тому
числі й адептів секти Тендай), цілком зро-
зуміло, наскільки негативно Дзіен ставив-
ся до Тайра. До цього треба додати, що
походив Йосімідзу Касьо з роду аристок-
ратів Фудзівара, котрі століттями виборю-

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИКТАТУРИ ТАЙРА В ЯПОНІЇ:
ПОЛІТИКО-КЛАНОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

В.А. Рубель
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вали у самураїв владу над Японією, тому
і з цих позицій ставлення Дзіена до тай-
рівського військово-самурайського дикта-
торства могло бути тільки абсолютно во-
рожим1 .

Не менш переконливим противником
режиму військово-самурайської диктату-
ри проявив себе за життя автор “Дзіно сьо-
токі” – Кітабатаке Тікафуса. Походив він
з родини придворних чиновників Мура-
камі-Ґендзі, котрі завжди пишалися своїм
аристократичним корінням2 , та ще й, бу-
дучи главою уряду “Південного двору”,
два десятки років безпосередньо воював
з прихильниками військово-самурайської
державності в часи Намбокутьо (війни
між прибічниками антисамурайської
“південної” та просамурайської “північної”
гілок японського імператорського роду,
(1336–1392), а отже, був не просто їхнім
противником, а категоричним ворогом, що
боровся зі зброєю в руках проти саму-
райської диктатури у будь-якій формі.
Крім того, його батько – Кітабатаке Мо-
росіґе – прийняв на схилі років постриг
буддійського ченця, тому з точки зору
“буддійських образ” у Тікафуси теж було
вдосталь причин описувати Тайра в суто
негативних тонах3 .

Нарешті – стосовно історичного рома-
ну “Хейке-моноґатарі”, створення якого
традиція приписує пензлю буддійського
монаха на ім’я Юкінаґа, котрий до прий-
няття чернечого постригу служив на по-
саді губернатора провінції Сінано. “Цу-
редзуреґуса” (“Записки з нудьги”) знаме-
нитого японського ченця-письменника
Кенко-хосі (Урабе Канейосі, 1283–1350)
повідомляють, що жив Юкінаґа за часів
екс-імператора Ґотоби (протягом 1184–
1198 посідав імператорський престол під
ім’ям тенно Такахіра) [Кэнко-хоси 1988,
418], який після прийняття постригу буд-
дійського ченця та офіційного зречення
імператорського трону боровся як інсей (екс-
імператор-інок) проти самурайського засил-
ля в політиці, аж доки не зазнав повної по-
разки від самураїв у 1221 р. (під час “сму-
ти років Сьокю”4 ). З цього можна зроби-
ти висновок, що писалася “Повість про
Тайра” знову ж “по гарячих слідах” після
тайрівської диктатури. При цьому автор
даного твору як колишній впливовий мож-

новладець та діючий авторитетний чер-
нець мав широкий доступ до джерел, був
у курсі багатьох двірських та навколодвірсь-
ких справ, що примушує з великою дові-
рою поставитись до наведеного в “Хейке-
моноґатарі” фактичного матеріалу. Але на-
лежав він до кола ображених Тайра буд-
дійських ченців та ще й користувався по-
кровительством “наставника Дзітіна”,
тобто вже згаданого автора “Ґукансьо”
Дзіена, котрий здобув посмертний титул
“наставника Дзітіна” своєю невтомною
службою на посаді глави буддійської сек-
ти Тендай. Отже, не викликає сумнівів
знову ж категорична антитайрівська на-
лаштованість Юкінаґи. Тим більше, якщо
він до чернецтва служив на високій посаді
губернатора, то за непорушними японсь-
кими традиціями був родовитого аристок-
ратичного походження, а тому й з цих по-
зицій мав недолюблювати Тайра за вдалу
спробу встановити в Країні вранішнього
сонця самурайську диктатуру, обмежую-
чи владні повноваження аристократичних
родів.

Таким чином, автори всіх трьох основ-
них джерел, в яких описується процес вста-
новлення військово-самурайської диктату-
ри Тайра, були з різних причин налашто-
вані категорично проти самурайського до-
мінування у політиці. Це примушує вкрай
обережно ставитись до будь-яких оцінко-
вих характеристик, які містяться у згада-
них документах, а також уважно придив-
лятися до їхніх пояснень кланової складо-
вої порушеної проблематики.

Незважаючи на те що всі згадані вище
автори в один голос стверджували, що ви-
щою владою в Японії завжди був імпера-
тор (тенно), наведений ними ж самими
фактичний матеріал категорично запере-
чує такі твердження. Зокрема, ще з часів
імператора Камму (781–806) японські
тенно втратили можливість вільно обира-
ти собі подружжя і змушені були змири-
тися із всесиллям клану Фудзівара в кад-
ровій урядовій політиці. “Ґукансьо” по-
відомляє з цього приводу: “Починаючи з
царювання Камму, нащадки Фудзівара
Каматарі служили на посадах міністрів, і
всі імператриці та імператорські матері
були з того часу нащадками Каматарі”
[Дзіен 1967, 149]. Відтоді, за свідченням
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того ж Дзіена, в країні “цілком перестав
діяти” правильний порядок імператорсь-
кого престолонаслідування, а жоден “імпе-
ратор не міг далі самостійно керувати дер-
жавними справами” [Дзіен 1967, 150]. У
результаті, доки імператор був малолітнім,
“діяв регент, а коли імператор ставав по-
внолітнім, регент ставав канцлером”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 142]. Отже, з
IX ст. рід тенно втратив реальну владу при
дворі, а  справами державного керів-
ництва розпоряджалися Фудзівара, які за-
володіли всіма міністерськими посадами
і, відлучивши імператорів від прийняття
державних рішень, дозволили своїм ном-
інальним “небесним монархам” займати-
ся виключно “проблемами прекрасного”
[Дзіен 1967, 188].

У такому режимі японський політичний
організм перебував до середини XI ст.,
адже і в правління імператора Ґосудзаку
(Ацунаґа, 1036–1045), як повідомляють
“Дзіно сьотокі”, “хоча імператор був лю-
диною мудрою, двірцевим урядом керував
регент (Фудзівара) Йоріміті, і не було навіть
натяку на те, щоб Ґосудзаку брав участь в
управлінні (країною)” [Кітабатаке Тікафу-
са 1969, 139].

Такий стан речей, звичайно, ніяк не
влаштовував імператорський рід. Ще на-
прикінці X ст. для боротьби за реальну, а
не церемоніальну владу імператори запо-
чаткували інститут своїх особистих “сек-
ретарів” (курандо), через яких спробува-
ли вирішувати державні справи, минаю-
чи фудзіварівських регентів, канцлерів,
міністрів, радників та інших підконтроль-
них останнім бюрократів рангом пониж-
че [Sansom 1981, 113–116]. Проте сумний
досвід політичного протистояння кланів
тенно й Фудзівара швидко довів, що вир-
вати владу з рук фудзіварівських регентів-
канцлерів та міністрів при дворі ніхто не
зможе. Ситуація ускладнювалася тим, що
з моменту прийняття в 702 р. кодексу за-
конів “Тайхорьо” (“Кодекс років Тайхо”5 )
традиційна японська державність розви-
валася в канонах “правової держави”
(ріцурьо кокка). Така державність приму-
шувала впроваджувати будь-які нововве-
дення в політичний організм країни вран-
ішнього сонця, виключно доповнюючи, а
не ламаючи існуючу державницьку систе-

му. Ось чому такий незвичний шлях для
повернення імператорському роду всієї
повноти державної влади обрав 71-й
японський тенно Ґосандзьо (Такахіто, пе-
ребував на престолі в 1068–1072 рр.).

“Ґукансьо” повідомляє з цього приво-
ду, що “Ґосандзьо відчував і розумів, що
люди не зможуть більше жити мирно,
якщо міністри діятимуть так само, як і
раніше: якщо в державі домінуватимуть
регенти й канцлери, а імператори зосеред-
жуватимуться лише на проблемах пре-
красного. Разом з тим він чудово усвідом-
лював, як погано (країні) бути без імпера-
тора, тому після зречення взяв у свої руки
керівництво державними справами в ролі
екс-імператора. ... Бажаючи правити в ролі
екс-імператора та зробивши це правилом
для всіх наступних імператорів, імператор
Ґосандзьо покинув, керуючись цим, пре-
стол і восьмого дня 12-го місяця
(1072 року) передав трон Сіракаві. Після
свого зречення екс-імператор Ґосандзьо
займався всіма державними справами...”
[Дзіен 1967, 188–189]. Кітабатаке Тікафу-
са додає до вказаного, що, ставши екс-
імператором, Ґосандзьо ще й “прийняв
постриг буддійського ченця“, після чого
“сила регентів Фудзівара сильно занепа-
ла й почало відновлюватися пряме імпе-
раторське правління“ [Кітабатаке Тікафу-
са 1969, 141]. Таким чином, прагнучи вир-
вати у Фудзівара владу, Ґосандзьо як гла-
ва імператорського роду номінально зрікся
в 1072 р. престолу (передав його старшо-
му сину Садахіто, що ступив на престол
під ім’ям Сіракава, 1072–1086), прийняв
сан буддійського ченця (заручившись тим
самим в антифудзіварівській боротьбі
підтримкою впливового буддійського чер-
нецтва) та звільнився в результаті від не-
обхідності співпрацювати з урядовцями
імператорського уряду (їм він логічно ра-
див давати вказівки “офіційному” тенно
Сіракаві, котрий за наполяганням батька
всіляко блокував роботу підконтрольного
Фудзівара “імператорського” апарату уп-
равління).

Відновлювати владні позиції імпера-
торського роду Ґосандзьо почав з пере-
розподілу земельного фонду. Для цього
імператорським указом (тобто указом
сина Ґосандзьо) безпосередньо при екс-
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імператорі було терміново створено
спеціальне відомство на чолі з “храните-
лем документів” (кірокудзьо). Туди кожен
користувач приватного маєтку (сьоену)
“повинен був подати документи щодо
права власності на маєтки”, причому указ
окремо уточнював, що “коли названі зем-
левласники подаватимуть до відомства
документів документи на право володін-
ня (на землю), вони не повинні надсила-
ти документи колишньому першому
міністрові (Фудзівара) Йоріміті” [Дзіен
1967, 194–195], котрий на той момент
обіймав посаду імперського канцлера.
Для захисту від можливих нападів з боку
невдоволених Фудзівара Ґосандзьо ство-
рив власну екс-імператорську гвардію
[Kitagawa 1987, 93].

Переділивши на користь імператорсь-
кого клану землю та захистившись влас-
ними збройними силами, “вельми розум-
ний” [Дзіен 1967, 199] Ґосандзьо явно поз-
бавляв рід Фудзівара реальної влади, що
не могло не стурбувати останніх. “Ґукан-
сьо” описує цю гризню за владу доволі
дипломатично: “Дурні міністри, що слу-
жили на перших посадах.., постійно вчи-
няли дії, які псували відносини між пра-
вителем (главою імператорської родини. –
В.Р.) і канцлером  або регентом” (тобто
главою клану Фудзівара. – В.Р.) [Дзіен
1967, 199]. Але не підлягає сумніву, що
мова йшла не про особисті вади поганих
міністрів, а про владу в країні та про конт-
роль над її землями, за що тенно й Фудзі-
вара билися на смерть.

У такий спосіб енергійний екс-імпера-
тор Ґосандзьо встиг, розвиваючи свій
успіх, перебрати на себе контроль за дер-
жавними витратами, підпорядкував собі
керівництво науково-освітянською політи-
кою (в цьому його підтримала буддійська
церква, якій фактично віддали тогочасну
японську науку й освіту під повний конт-
роль), запровадив у країні єдину систему
мір і ваги [Свиридов 1981, 37], але “за
браком часу він так і не зумів зосередити
на собі цілковите керівництво (країною)”
[Дзіен 1967, 190], оскільки через п’ять
місяців після свого “зречення” (тобто
після п’яти місяців активної боротьби очо-
люваної ним імператорської родини про-
ти фудзіварівського засилля у політиці)

Ґосандзьо раптово захворів і за два тижні
“покинув світ у віці 42 років” [Дзіен 1967,
189]. Враховуючи, що Ґосандзьо, судячи з
джерел, нічим особливим до того не
хворів, а за п’ять місяців свого “екс-імпе-
раторства” спромігся суттєво утиснути в
її владних повноваженнях лише родину
Фудзівара, цілком припустимо запідозри-
ти саме останніх у знищенні занадто енер-
гійного лідера імператорської родини. І
хоча точний виконавець убивства Ґосанд-
зьо, а також механіка його знищення (от-
рута, кинджал, удушення зашморгом?)
назавжди залишились таємницею, одне
заперечити не можливо: у смерті Ґосанд-
зьо були зацікавлені лише Фудзівара, а
тому саме вони й доклали, мабуть, основ-
них зусиль, аби нестарий та надзвичайно
діяльний (отже, фізично цілком здоровий)
екс-імператор раптово “покинув світ”.

Смерть Ґосандзьо дещо остудила
владні амбіції родини тенно, проте не-
надовго. Вже у 1086 р. імператор Сіра-
кава (старший син Ґосандзьо, тенно в
1072–1086 рр.) вирішив повторити спро-
бу свого покійного батька, тільки зробив
це, врахувавши сумний досвід енергійно-
го попередника. Отож, ставши, наслідую-
чи батька, екс-імператором та прийнявши
постриг буддійського ченця, Сіракава ви-
рішив не ризикувати життям в антифудзі-
варівських двірцевих інтригах, а покинув
столичний Хейан (сучасний Кіото) і пере-
їхав південніше від столиці, до монасти-
ря Хейдзан (Ходзюдзі), де збудував коло-
сальний палац Тоба-доно, створив влас-
ний двір, штат придворних і чиновників,
завів варту та інші атрибути влади [Дзіен
1967, 334], й почав звідси самостійно ви-
давати укази й закони та керувати поточ-
ними державними справами, ігноруючи
підконтрольний Фудзівара “імператорсь-
кий” столичний уряд. Тут, подалі від всю-
дисущих фудзіварівських очей та їхніх
можливих агентів-убивць, Сіракава засну-
вав окремий “уряд інсея” [Кітабатаке Тіка-
фуса 1969, 145], через органи якого “про-
довжував правити (країною) протягом по-
дальшого свого життя” [Кітабатаке Тіка-
фуса 1969, 141].

Ставши інсеєм, Сіракава поставив на
міцний союз із впливовими буддійськими
ієрархами, тому наказав побудувати в
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країні багато пагод і буддійських храмів,
заборонив убивати живих істот (викону-
ючи буддійську заповідь “не убий”) і
навіть побутом своїм намагався продемон-
струвати свою власну пробуддійську при-
хильність. Зокрема, якщо більшість того-
часних японців спала головою на захід (як
Конфуцій) або за синтоїстською тради-
цією на південь (напрям зеніту Сонця)
[Кэнко-хоси 1988, 374], то інсей Сіракава
спочивав виключно в позі Будди Шакья-
муні: на правому боці, головою на північ
і обличчям на захід [Кэнко-хоси 1988, 374,
470]. Підтримка буддійської церковної
верхівки, а також союзницька допомога з
боку бойових храмових загонів воєнізова-
них монахів вирішила суперечку родів
тенно й Фудзівара на користь перших.
Політичний розгром фудзіварівського кла-
ну довершила відставка й примусова ви-
силка до провінції Удзі колишнього канц-
лера Фудзівара Йоріміті, посаду якого “ус-
падкував його молодший брат Норіміті,
але реальної влади він уже не здобув. Від
часів Сіракави, коли двірцевий уряд пе-
рейшов під керівництво інсея, регенти
Фудзівара перетворилися тільки на номі-
нальних керівників, старі форми держав-
ного управління змінилися. Якщо раніше
імператорське управління (країною)
здійснювалося лише формально, а реаль-
ну владу мали регенти Фудзівара, то те-
пер вирішальну (політичну) перевагу
дістав інсей” [Кітабатаке Тікафуса 1969,
142]. Так у Країні вранішнього сонця
відбувся тихий державний переворот, коли
Фудзівара зберегли всі свої офіційні по-
сти при дворі тенно, залишилися на
закріплених за ними законом посадах
імператорських регентів, канцлерів,
міністрів і радників, навіть отримували
відповідні оклади [Reischauer 1990, 36],
але замість влади тримали надалі в руках
лише її тінь – реальну владу в країні пе-
рехопив інсей Сіракава.

Така ситуація, в свою чергу, вже не
влаштовувала Фудзівара, однак, доки
Сіракава був живий, влада інсея стояла не-
порушно. І тільки коли 1129 р. Сіракава
помер “у віці 77 років” [Дзіен 1967, 206],
а наступним правлячим інсеєм був прого-
лошений його син Тоба, Фудзівара знову
почали інтригувати за владу. В цей час на

імператорському престолі в Хейані сидів
тенно Сутоку (Акіхіто, 1123–1154). “Дзіно
сьотокі” описують передумови наступно-
го міжкланового конфлікту в верхніх еше-
лонах японської влади, як особисте непо-
розуміння між занадто честолюбним тен-
но Сутоку та його правлячим батьком –
інсеєм Тобою. Мовляв, “імператор Суто-
ку царював 18 років, але його стосунки з
екс-імператором Тобою були поганими, і
тому в 1154 р. він (змушений був) зректи-
ся трону” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 145].
Можливо, частково так воно й було, та
якщо пригадати, що найбільшим впливом
в імператорському столичному уряді завж-
ди користувалися саме ображені на сис-
тему інсей Фудзівара, означений конфлікт
батька-інсея й сина-тенно виглядає дале-
ко не як сімейне непорозуміння. Аргу-
мент: у 1154 р. Тоба примусив свого стар-
шого сина Сутоку зректися трону і наступ-
ного року призначив тенно свого молод-
шого сина Ґосіракаву (імператор Масахі-
то, 1155–1158), а вже через рік «на сьо-
мий день після смерті старшого екс-імпе-
ратора Тоби (1156) почалася “смута
(років) Хоґен6 ”» [Кітабатаке Тікафуса,
146], в якій Сутоку спільно з главою фуд-
зіварівської родини Фудзівара Йорінаґою
намагався знищити свого брата – діючого
главу імператорського клану тенно Ґосі-
ракаву. Звичайно, в тому, що Сутоку прим-
кнув у наступній боротьбі за владу до
Фудзівара, міг бути і особистий апломб:
Сутоку був старшим від Ґосіракави сином
Тоби, а тому бачив себе наступним прави-
телем Японії. Але факт залишається фак-
том: спирався він у цій боротьбі на
підтримку Фудзівара, тому об’єктивно
боровся проти домінування імператорсь-
кої родини в політичному житті Країни
вранішнього сонця та сприяв відновлен-
ню владних потенцій амбіційних фудзіва-
рівських регентів, канцлерів і міністрів.

Саме в такій ситуації тотальної сму-
ти, в яку вкинули Японію міжкланові су-
перечки аристократичних родин тенно й
Фудзівара, за здобуття воєнно-політично-
го домінування в країні взялися військо-
во-самурайські клани, серед яких найпо-
тужнішими виявилися родини Тайра й
Мінамото7 .

Війна за диктаторську владу була для
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тогочасних самураїв (бусі) ще справою но-
вою, тому малодосвідчені в політичних
інтригах Тайра й Мінамото шукали легі-
тимного “виправдання” своїм владним ам-
біціям у показовій підтримці когось із ари-
стократичних претендентів на владу. Ви-
бирати можна було тільки між Фудзівара
й тенно, але імператорський рід в очах
більшості тогочасних японців залишався
уособленням вищої божественної влади,
тому не дивно, що більшість самураїв ви-
ступила під час “смути років Хоґен” на
боці Ґосіракави та його прибічників. Та-
ким виявився політичний вибір глави чер-
вонопрапорного самурайського клану Тай-
ра Кійоморі та одного з найвпливовіших
лідерів білопрапорного клану Мінамото
Йосітомо. Та далеко не всі самураї втру-
тились у протистояння на боці імперато-
ра Ґосіракави. Зокрема, значна частина са-
мурайського клану Мінамото на чолі з гла-
вою цього роду Мінамото Тамейосі (бать-
ком Йосітомо) примкнула до протилежно-
го табору Фудзівара, які легітимізували
свої владні претензії постаттю власного
“ставленика” із числа членів імператорсь-
кого роду – екс-імператора Сутоку.

Причини розколу в клані Мінамото ту-
манні. “Ґукансьо” пояснюють їх знову ж
особистим конфліктом, дипломатично заз-
начаючи: “Йосітомо вже кілька років не
мав приязних стосунків із своїм батьком
Тамейосі, проте це довга історія, яку ми
тут не будемо описувати” [Дзіен 1967,
220]. Можливо, Тамейосі вже тоді вбачав
у Тайра свого головного конкурента за
всеяпонське домінування і тому (керую-
чись принципом “ворог мого ворога – мій
друг”) свідомо виступив на боці блоку
Сутоку – Фудзівара, оскільки Тайра
підтримували їхніх ворогів, а Йосітомо
вважав, що спочатку треба знищити арис-
тократичну партію влади, а вже потім взя-
тись за владних конкурентів із числа влас-
не самурайських кланів. Добре відомий
лише результат: 1156 р. в Японії у боротьбі
за владу зійшлись у лобовому воєнному
протистоянні два політичні угруповання.
Одне діяло під егідою тенно Ґосіракави і
включало імператорський рід та вояків
самурайського клану Тайра, до якого
примкнула значна частина мінамотівських
самураїв на чолі з Йосітомо. Друге діяло

номінально від імені екс-імператора Су-
току, але в дійсності відстоювало владні
інтереси аристократичного клану Фудзі-
вара, а в воєнному плані спиралося на
решту мінамотівських самураїв, очолених
Тамейосі, проте кількість таких самураїв
була вкрай невеликою, оскільки навіть сам
Тамейосі на початку бойових дій з болем
визнавав: “Ми зовсім безсилі. Весь мій
клан пішов з Йосітомо та (перебуває) те-
пер в імператорському палаці. Зі мною
лише двоє моїх (інших) синів” [Дзіен
1967, 220]. Отож, сили противників навіть
на перший погляд були явно нерівними,
тому приймати бій у столиці Фудзівара не
наважилися. Вони почали зосереджувати
свої сили у провінційному містечку Оїдо-
но, чим остаточно постали в очах тогочас-
них японців як типові заколотники. Та й
тут офіційний імператор Ґосіракава не дав
“смутьянам” закріпитись і “направив туди
(Тайра) Кійоморі, Мінамото Йосітомо та
інших (вояків), (яким наказав) атакувати
позиції (змовників), очолених Сутоку.
Наступ імператорських сил виявився усп-
ішним” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 146].
Загони фудзіварівсько-мінамотівських за-
колотників зазнали розгрому, Фудзівара
Йорінаґа був поранений в бою стрілою і
невдовзі помер, “екс-імператора Сутоку
(впіймали), постригли в (буддійські) мо-
нахи та відправили на заслання до
(провінції) Санукі” [Кітабатаке Тікафуса
1969, 146], а Мінамото Тамейосі потрапив
у полон до власного сина Йосітомо, де й
був за наказом останнього страчений. Ра-
зом з батьком Йосітомо наказав покарати
на горло дев’ятьох (!) своїх братів [Хиро-
аки Сато 1999, 134], намагаючись показо-
вою жорстокістю до власних співродичів
максимально дистанціюватися від тих
своїх “одноклановиків”, хто тримав у
“смуті років Хоґен” бік екс-імператора Су-
току. Але це йому не допомогло, і голов-
ним організатором розгрому змовників
був все одно визнаний Тайра Кійоморі
[Повесть…1999, 32].

Формальним результатом “смути років
Хоґен” став розгром очолюваної кланом
Фудзівара аристократичної антиімпера-
торської опозиції та остаточне відновлен-
ня всевладдя імператора Ґосіракави в ста-
тусі легітимного тенно та єдиного глави
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усього імператорського роду, але дійсність
виглядала для Ґосіракави зовсім не так рай-
дужно. Фактично розгром аристократичної
опозиції був заслугою самурайських
кланів, які після воєнної поразки аристок-
ратії перетворилися на найвпливовішу
військово-політичну потугу Країни врані-
шнього сонця. Як скупо зазначають з цьо-
го приводу “Дзіно сьотокі”, відтепер “де-
далі більшою повагою користувалися
військові, а авторитет трону ігнорувався.
Саме тому (імператорські) укази не діяли”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 149]. Єдиним
союзником, на підтримку якого міг реаль-
но розраховувати Ґосіракава, лишалися
буддійські монастирі, тому “після трьох
років царювання (тобто в 1158 р. – В.Р.)
Ґосіракава зрікся (престолу) на користь
офіційного спадкоємця (Нідзьо) та згідно
традиції отримав титул екс-імператора” і
знову спробував “керувати країною, як
інсей” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 147],
тобто, як екс-імператор-інок буддійської
орієнтації. Однак самурайські клани спо-
чатку не надали цьому факту серйозної
політичної уваги, оскільки вирішували
важливіше для себе питання: якому з двох
самурайських кланів домінувати в країні.

Враховуючи, що під час “смути років
Хоґен” клан Мінамото розколовся, а Тайра
діяли єдиним фронтом, цілком природно, що
саме Тайра Кійоморі “вагоміше відзначили”
за результатами попередніх усобиць, а
“Мінамото Йосітомо дуже образився, бо
Кійоморі обійшов його (нагородами)” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 148]. Тайра Кійоморі
отримав придворний ранг і став воєнним
комендантом столичної області Дадзайфу,
що дозволило йому перетворитися на абсо-
лютного мілітарного гегемона столичного
регіону, і саме незадоволенням Мінамото
Йосітомо вирішила скористатися розгром-
лена фудзіварівська аристократія.

Ідея використати “ображених” мінамо-
тівських самураїв для відновлення політич-
ного впливу аристократії належала главі
фудзіварівського клану Нобуйорі, який у
1159 р. “запропонував Йосітомо спільно
організувати заколот” [Кітабатаке Тікафуса
1969, 148]. Використавши момент, коли Тай-
ра Кійоморі зі своїми горлорізами здійсню-
вав паломництво до святинь храмового
гірського комплексу Кумано, що в провінції

Кії, збройні загони Фудзівара й Мінамото
захопили контроль над столицею, взяли під
домашній арешт екс-імператора Ґосіракаву,
а тенно Нідзьо оголосили своїм офіційним
главою, взявшись від його імені правити
країною. “Гукансьо” зазначають: “Підтри-
муючи імператора Нідзьо, (Фудзівара) Но-
буйорі взяв керівництво державними спра-
вами у свої руки” [Дзіен 1967, 229], але змов-
ники явно переоцінили свої сили та вплив.
Користуючись родинною солідарністю всіх
Фудзівара, до кола керівників виступу на-
магались залучити впливового буддійсько-
го монаха Фудзівара Мітінору (в чернецтві
носив ім’я Сіндзей), якому фактично підпо-
рядковувався в ті часи весь імператорський
уряд [Дзіен 1967, 225]. На нього поклада-
лося завдання перетягти на бік змовників
впливових буддійських ієрархів, однак
арешт Ґосіракави (інсея в статусі буддійсь-
кого ченця!) зробив категоричним ворогом
заколотників потужні буддійські храми
Японії, тому Сіндзей до заколотників не
пристав, за що “вояки (Нобуйорі) відруба-
ли Сіндзеєві голову і з тріумфом прибули
до столиці, пронісши її вулицями” [Дзіен
1967, 229]. Відтепер про підтримку буд-
дійських монастирів з їхніми значними
людськими, фінансовими та ідеологічними
ресурсами змовникам годі було й мріяти, а
коли “дізнавшись про заколот, Кійоморі при-
пинив паломництво й повернувся до сто-
лиці” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 148], спра-
ву знову вирішили мечі тайрівських саму-
раїв. “Настрої двірцевих людей, що обійма-
ли (впливові) посади та брали участь у за-
колоті разом з Нобуйорі, змінилися” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 148], що дозволило
тайрівським лазутчикам за сприяння “цент-
рального міністра Сандзьо Кіннорі, колиш-
нього першого міністра Санеюкі з Хаітід-
зьо та інших офіційних осіб нижніх рангів”
[Дзіен 1969, 230] викрасти та вивезти до
табору Кійоморі імператора Нідзьо й екс-
імператора Ґосіракаву. Відтепер тайрівські
вояки знову могли виступати від імені легі-
тимного імператорського правління, що ос-
таточно перетворило вояків Нобуйорі та
Йосітомо на типових заколотників, які ще й
поступалися “імператорським” військам
чисельністю. Пригадали Йосітомо і “гріх
батьковбивства”, після чого змовників по-
кинула більшість столичних чиновників
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(Мінамото Йосітомо полишили навіть його
особисті охоронці [Дзіен 1967, 234]), а решт-
ки “заколотників” були оточені та знищені
з мовчазного благословення буддійських
ієрархів. “Нобуйорі намагався втекти у
східні провінції, але його схопили й зітнули
голову. Йосітомо був страчений в Оварі, а
його голову виставили на привселюдний
огляд” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 148]. Ос-
таннім актом “смути років Хейдзі”8 , як про-
звала події 1159 р. традиційна японська істо-
ріографія, стало проведене Кійоморі очи-
щення імператорського уряду від останніх
невдоволених його диктаторськими замаш-
ками, проте і тут лідер самурайського кла-
ну Тайра примудрився представити себе
прибічником законного імператорського
управління в особі інсея Ґосіракави: всіх
представників придворної аристократії, хто
намагався чинити опір тайрівському
політичному диктаторству, Кійоморі
відправив на заслання, оскільки вони “ви-
ступили проти Ґосіракави, бо той у всьо-
му слухався наказів Тайра Кійоморі”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 149].

Внаслідок кривавих подій 1156 й
1159 р. Тайра вдалося обезкровити клани
всіх своїх основних конкурентів. Зазнав
розгрому найвпливовіший аристократич-
ний клан тогочасної Японії Фудзівара, чиї
міністерські посади при імператорському
дворі Тайра змогли надалі активно пере-
брати на себе. Внутрішнім розколом і воєн-
ною поразкою завершилася на тому етапі
боротьба за політичне домінування для по-
тужного військово-самурайського клану
Мінамото, чиїх “дорослих вирізали, ма-
лолітніх відправили на заслання і про них
ані слуху, ані духу” [Сказание…2000, 10].
Істотно послабились політичні позиції
імператорської родини, яку постійно роз-

1 Докладніше про біографію та політичні уподобання Дзіена див.: [Мещеряков 1989,
37–46].

2 Докладніше про роль аристократичного клану Муракамі-Ґендзі в історії Японії див:
[Рубель 1994б, 174–179].

3 Докладніше про життєвий шлях та політичні уподобання Кітабатаке Тікафуси див.:
[Рубель 1994а, 73–79].

4 Сьокю (“Увага до старовинних (традицій))” – ненґо (гасло правління) 1219–1222 рр.
5 Тайхо (“Великий скарб”) – ненґо 701–704 р.
6 Хоґен (“Зміцнення основ”) – ненґо 1156–1159 р.

дирали внутрішні конфлікти між імпера-
тором і екс-імператором. Правда, в Японії
ще залишалися впливові буддійські хра-
ми, котрі мали в своєму розпорядженні не
тільки авторитет науково-освітянських і
релігійних центрів, а й значні земельні во-
лодіння та потужні загони “воєнізованих
монахів” (сохей) [Мещеряков 1995, 336] і
“озброєних ченців” (акусо) [Meyer 1993,
57], але Тайра Кійоморі в усіх своїх діях
показово виступав від імені інсея Ґосіра-
кави як екс-імператора-монаха буддійсь-
кої орієнтації, що не давало буддійським
ієрархам можливості відкрито конфлікту-
вати з червонопрапорними самураями.
Так, використавши непрості міжкланові
суперечки, “Кійоморі повністю зосередив
у своїх руках управління країною, надов-
го захопив посаду головного міністра дер-
жавної ради, а його сини стали великими
міністрами й командирами лівої та правої
внутрішньої придворної гвардії. Більша
половина провінцій країни перетворила-
ся на тайрівські володіння, а багато при-
дворних посад і рангів були монополізо-
вані членами клану Тайра та за ними
закріплені. Зростання імператорського
авторитету фактично припинилося” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 149–150]. В Японії
вперше встановився політичний режим
військово-самурайської диктатури, в рам-
ках якого при формальному збереженні
владних повноважень імператора й екс-
імператора реальним правителем Країни
вранішнього сонця став глава самурайсь-
кого клану Тайра Кійоморі, перед яким “як
гнуться під поривами вітру дерева і тра-
ви, так покірно схилялися... люди; як зем-
ля всотує дощові струмені, так усі на-
вколо смиренно виконували його накази”
[Повесть...1982, 34].

В.А. Рубель
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У творах пізньоантичних авторів (Ам.
Марцеліна, Йордана, Прокопія та ін.)
міститься чимало повідомлень стосовно
політичної історії народів Європи середи-
ни першого тис. н. е. Доповнені археологіч-
ними даними, вони дають певні підстави
стверджувати, що в умовах готського воєн-
но-політичного домінування на теренах
європейського Південного Сходу (ІІ – дру-
га половина ІV ст. н.е.) основна частина
слов’янських племен вимушена була зали-
шити не лише Волинь та Поділля, а й
Дніпровське Правобережжя (наприкінці
ІІІ ст.) зосередившись на околицях ареалу
пам’яток черняхівської археологічної куль-
тури (ЧК), тобто у верхів’ях Дністра і
Дніпра, а також у Подесенні [Седов 1982;
Баран, Терпиловський, Козак 1990].

В останню третину ІV ст. гунська нава-
ла докорінно перекроїла політичну мапу
Європи, поклавши край володарюванню
готів у Причорномор’ї. Саме до цих
часів можна віднести початок контактів
слов’янського та тюркського етносів:
скориставшись ослабленням царства Гер-
манариха слов’яни-венеди розпочали бага-
торічну війну з готами, а гуни (тюрки за
первісним походженням) стали спільника-
ми слов’ян у цій боротьбі.

Наслідком спільних дій стало звільнен-
ня слов’ян від германського поневолення,
так само як і ліквідація готського доміну-
вання на півдні Східної Європи, місце яких
посіла створена Аттилою імперія з цент-
ром у Паннонії, а домінуючим етносом у
степах Каспійсько-Чорноморського басей-
ну виявилися тюрки. Логічно припускати,
що у складі новоствореної держави пере-
бували й слов’янські племена, які взяли
участь у гунсько-готській боротьбі на боці
перших. Завдяки цьому слов’яни отрима-
ли можливість розселятися на теренах Во-
лині, Поділля та Середнього Подніпров’я.
У боротьбі з готами (і не без підтримки
гунів) склалося перше в історії слов’янства

військово-політичне утворення дулібів, що
у V–VІ ст. зосередило навколо себе основні
слов’янські племена, які мешкали у ме-
жиріччі Вісли та Дніпра [Сєдов І994; Ба-
ран 1998].

В умовах недовготривалої стабільності,
пов’язаної з часом гунського політичного
володарювання (кінець ІV – середина V ст.)
відроджується життя в пізньоантичних
містах, розвивається сільське господар-
ство, якісно покращується демографічна
ситуація, відбувається загальний прогрес у
соціально-економічному розвитку слов’ян,
який призводить до своєрідного демогра-
фічного вибуху та наступного відносного
перенаселення зайнятої ними території.
Водночас відбуваються активні процеси
асиміляції стародавнього іраномовного
населення Північного Причорномор’я, з
одного боку, тюрками, а з другого – слов’я-
нами. Останні так само активно асимілю-
ють і балтські племена на захід та північний
захід від Дніпра. Наслідком етнічної аб-
сорбції слов’янським етносом скіфо-сарма-
то-алан стало формування Антського со-
юзу, археологічним проявом якого нині вва-
жають пеньківську культуру (ПНК) [Сєдов
1982; Приходнюк 1985], тоді як поглинен-
ня слов’янами балтів верхнього Подніпро-
в’я та Подесення призвело до утворення ко-
лочинської археологічної культури (КЛК)
[Горюнов 1981; Седов 1994; Терпиловский
1985]. Остання у лісостеповій зоні
дніпровського Лівобережжя поширюється
у верхів’я Сейму, Псла, Ворскли та по
Сіверському Дінцю, межуючи з ПНК у по-
низзі Десни та по середній течії Сули;
нижні ж течії вищеназваних лівих приток
Дніпра зайняті пам’ятками пеньківської
культури. Обидві ці культури мають досить
близькі риси, що обумовлено їх спільним
походженням з пам’яток київської культу-
ри (ІІІ–ІV ст.); загальна ж хронологія
ПНК та КЛК лежить у межах V–VІІ ст.
[Седов 1994; ЭК 1985].

ДО ВИТОКІВ ІСТОРІЇ РАННІХ КОНТАКТІВ
ТЮРКСЬКОГО ТА СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЕТНОСІВ

НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

О.В. Сухобоков
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Правобережну частину Середнього
Подніпров’я в цей час заселяють слов’я-
ни – носії археологічної культури Прага-
Корчак (ПКК), яка напевне репрезентує
дулібське об’єднання. З плином часу вона
трансформується в культуру Луки Райко-
вецької.

У післягунські часи в Центральній
Європі політичне домінування перехопили
авари (з 568 р.), які створили у Паннонії
Аварський каганат, підкоривши собі
тубільні племена, в тому числі й слов’ян
дулібського племінного союзу. Про пере-
бування останніх під аварським ярмом яс-
краво повідомляє розповідь “Повісті мину-
лих літ” (“примучиша дулбы...”). Проте
на історичній долі слов’ян Середнього Под-
ніпров’я, як і його лівобережної частини,
владарювання тюрок-аварів зовсім не
відбилося: їхнє перебування у Північному
Причорномор’ї було недовгочасним і не
лишило помітних слідів в археологічних
пам’ятках того часу* .

Не відчули якихось незручностей слов’я-
ни Лівобережної України й від близького
сусідства праболгарських (тюркських) пле-
мен, котрі мешкали у степах Причорно-
морсько-Приазовського басейну (савіри,
гуногундури, оногуру, сарагури, утігури,
кутригури та ін.). Тут не зайвим буде за-
уважити, що друга частина назв
більшості з цих племен (-ури, -гури)
містить вказівку на присутність в їхньому
складі певного угро-фінського етнічного
компоненту. Можливо, що якась частина
угрів була стюркізована ще на теренах При-
уралля та Західного Сибіру, а згодом була
втягнута гунами в рух до Європи. На ко-
ристь цього можна навести думку деяких
сходознавців, які саму назву болгар схильні
були перекладати як “змішані угри” [Но-
восельцев 1930]. Так це чи інакше, але є
певні підстави говорити про деякий внесок
угромовного населення Євразії в етногенез
тюрок як у складі держави Аттили, так і у
післягунських утворень південного сходу
Європи. Тому реперним вважаю факт пер-
шої згадки болгар (“уціоагез”) під 384 р.

Найбільш політично активними з них
були праболгари-утігури Західного Прикас-
пію – Східного Причорномор’я та кутри-
гури Північного Причорномор’я – Нижньо-
го Подніпров’я. Так, на початку V ст. утігу-

ри ведуть війну з лангобардами під час
переселення останніх в Італію, 499 р. вдира-
ються у Фракію, а 502 р. – в Іллірик, у 30-ті
роки VІ ст. тривожать набігами європейські
провінції Візантійської імперії й в сере-
дині – другій половині того ж століття ра-
зом з кутригурами частково осідають у
Подунав’ї. 3 писемних джерел відомі епі-
зоди, коли утігури у спілці з слов’янами-
антами зазнають поразки у війні з аварами
і кутригурами (560–561). Обидва прабол-
гарські об’єднання, так само як і Хозарсь-
ке царство в Дагестані, визнавали політич-
ну зверхність Західнотюркського каганату.

Скориставшись кризою в останньому
(30–50-ті роки VІІ ст.), Кубрат очолив кут-
ригурів і зміг підкорити утігурів, а у 635 р.
створив воєнно-політичне об’єднання,
відоме як “Велика Болгарія” з візантійсь-
ких історичних писемних джерел. Це, од-
нак, був нетривкий і недовгочасний
конгломерат племен, він розпався відразу
ж після смерті свого засновника у 642 р.

Отже, писемні джерела дають підстави
говорити, що воєнно-політична активність
ранніх болгар була головним чином спря-
мована на міжсоюзні усобиці на теренах
Центральної Європи, переважно на кордо-
нах Візантійської імперії. Задля справед-
ливості слід зауважити, що мали місце й
спорадичні проникнення кочовиків-пра-
болгар у глибинні райони Лівобережної
України, про що свідчать археологічні
дані (наявність окремих поховань у вер-
хів’ях р. Ворскли поблизу с. Рябівка
Сумської обл.). Зазначу, що в цілому пра-
болгари мало переймалися Середнім
Подніпров’ям, на той час щільно заселе-
ним слов’янами, які перебували в умовах
соціально-економічного підйому, що неза-
баром призвів до відносного перенаселен-
ня і наступної міграції у загальнослов’янсь-
кому русі на Балкани, у Подунав’я, до кор-
донів Візантії у VІ–VІІ ст.

Розпадом так званої Великої Болгарії не
забарилися скористатися хозари, які підко-
рили каспійсько-приазовських утігурів і
примусили північнопричорноморських
кутригурів, очолюваних Аспарухом, пере-
селитися у Малу Скіфію-Добруджу в ниж-
ньому Подунав’ї наприкінці 60-х років
VІІ ст., а у другій половині 70-х років – на
Балкани. Там вони утворили Перше Бол-
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гарське царство. На мій погляд, дуже сут-
тєвою є та обставина, що тюрки-болгари
Аспаруха зустріли у лівобережній частині
Подунав’я слов’янське плем’я сіверян, куди
останні прийшли з лівого берега Дніпра,
звідки й принесли своє ім’я. Дійсно, згідно
розвідок лінгвістів «у давньоруській мові
“северный” (північний) було тотожним су-
часному “левый” (лівий) і було актуальним
і для географічної орієнтації регіону, і для
номінації» [Трубачев 1993].

Спочатку у дунайських сіверян не скла-
лося добросусідських відносин з аспарухо-
вими болгарами, про що говорить факт
примусового переселення слов’ян ближче
до кордонів візантійських провінцій на
Балканах. Не виключено, що деяка части-
на сіверян, не бажаючи терпіти утиски з
боку новоприбульців, повернулася на
прадідівські землі – Лівобережну Україну.

Як і слов’яни, не всі праболгари пішли
з Аспарухом на Балкани; є певні підстави
говорити, що якісь роди продовжували ко-
чувати на місцях свого колишнього прожи-
вання у степовій частині Північного
Причорномор’я, Приазов’я та у Ниж-
ньому Подніпров’ї. Безумовно, вони
змушені  були  визнати політичну
зверхність Хозарії. Інші ж переселилися у
Поволжя та Приуралля, де створили Волзь-
ку Болгарію. При цьому ймовірно, що ок-
ремі тюркські етнічні одиниці відступили
у лісостеп лівого берега Дніпра на зламі
VІІ та VІІІ ст., куди того ж таки часу по-
вернулися й дунайські сіверяни – нащадки
лівобережних слов’ян. Саме останні й при-
несли з собою прикраси типу Фотовизько-
го та Харіївського скарбів, про що говорять
риси їхнього дунайського (провінційно-
візантійського) виробництва, як це дове-
дено працями О.І. Айбабіна (1973) та О.М.
Приходнюка (1994; 1998). Згадані вище
праболгари, які відселилися у лівобереж-
ний лісостеп, розселилися невеликими ком-
пактними групами серед слов’ян сіверянсь-
кого племінного союзу, котрі також відчу-
ли пригнічення з боку Хозарського кага-
нату, згодом вони стали своєрідним кон-
солідуючим елементом у слов’янському
середовищі Лівобережної України, ство-
ривши названий союз племен, відомий у
письмових джерелах як “Сверъ”, “Све-
ряне”, “Повісті минулих літ”.

Такий перебіг історичних подій знахо-
дить підтвердження у досить відчутній дії
інокультурного (або іноетнічного) імпуль-
су на волинцевському етапі волинцевсько-
роменської культури (ВРК), поширеної
саме на дніпровському Лівобережжі, і яка,
на думку багатьох дослідників, є археологіч-
ним еквівалентом племен сіверянського со-
юзу (Д. Березовець, П. Третяков, В. Сєдов,
О. Сухобоков, А. Винников та ін.). Цей іно-
культурний елемент зафіксований вже на
пізньопеньківських (рубіж VІІ та VІІІ ст.)
пам’ятках басейну Сіверського Дінця, як
це доводить харківський археолог М. Лю-
бичев (1994). 3годом по берегах названої
річки, а також Осколу розселяються пле-
мена алано-болгаро-буртаської федерації
[Афанас’єв 1993], археологічно репрезен-
тованої салтово-маяцькою культурою
(СМК). Адміністративним, політично-еко-
номічним центром цієї федерації стає місто
Сарад [Рыбаков 1958; 1984; 1982], залиш-
ки якого на початку ХХ ст. були виявлені на
площі понад 120 га в околицях с. Верхній
Салтів Харківської обл. Племена названої
федерації разом з невідомими на ім’я фіно-
угорськими та реліктовими іраномовними
етносами були підпорядковані Хозарії,
а їхня культура – СМК стає, на думку
С.О. Плетньової, державною культурою
Хозарського каганату.

У спеціальній літературі існує думка, що
хозари здійснювали підкорення слов’ян
Середнього Подніпров’я через алано-бол-
гарські племена Донецького басейну, про-
те ця теза ніяк не аргументована [Плетне-
ва 1967; 1989; Павленко 1994]. Історична
логіка не суперечить і такому перебігу
подій, однак ми не маємо писемних
свідоцтв щодо цього; лише вище згадува-
ний інокультурний імпульс може говорити
на користь цієї думки, маючи підтверджен-
ня в археологічних джерелах. Але й тут
можна вбачати переважно мирний, не при-
мусовий характер поширення деяких еле-
ментів СМК у слов’янське середовище на
волинцевському етапі ВРК наприкінці VІІ –
у середині VІІІ ст.

Останнє добре ілюструють наші бага-
торічні (1984–1993) розкопки Битицького
городища поблизу м. Суми на р. Псел. Тут
доцільно акцентувати винятковість цієї
пам’ятки завдяки тому, що це єдине укріп-

О.В. Сухобоков
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лене поселення серед волинцевських посе-
лень, які мали здебільшого відкритий ха-
рактер і розміщувалися на першій-другій
терасах, тобто в тих самих умовах, що й
поселенські структури інших східнослов’-
янських археологічних культур середини –
другої половини першого тисячоліття н. е.
(ПНК, КЛК, ПКК).

На цьому городищі було розкрито по-
над 6000 кв. м площі, зроблено 6 розрізів
оборонної лінії, розчищено 62 житлові спо-
руди, переважно репрезентованих типови-
ми для слов’ян прямокутними в плані на-
півземлянками з глиняними або вирізани-
ми у підбої в одній із стінок пічками; є та-
кож й житлові приміщення у вигляді чуму
(яранги) народів Крайньої Півночі (їх іноді
невірно називають “юртоподібними жит-
лами“) з вогнищем у центрі. Обидва типи
траплялися у співвідношенні 5:1; вони не
диференціюються за знахідками і складом
керамічного комплексу. В останньому про-
слідковується співіснування посуду гончар-
ної технології з ліпним загальнослов’янсь-
кого вигляду у співвідношенні 56:36; 8 %
становлять уламки амфорної тари.

Речові знахідки представлені серіями
землеробських та ремісничих знарядь
праці (3 наральники, понад 30 серпів, 5 кіс-
горбуш, 2 чересла та ін.) поряд із небува-
лою для слов’янських пам’яток цього часу
кількістю предметів військового озброєн-
ня та спорядження воїна-вершника (шаб-
ля, 2 списи, 2 кинджали, 7 дротиків, 15
стріл, 5 вудил, 6 пар стремен, залізний круг-
лий щит, 2 клепаних залізних казани, де-
талі окуття сідел та ін.); загальна кількість
виробів із заліза – близько 250 одиниць.

Розкопки лінії укріплень дали змогу
встановити, що вал, рів та ескарпи були
споруджені одночасно і пов’язані одне з
одним як у функціональному, так і у суто
технічному виконанні. На верхівці валу
було виявлено залишки дерев’яних конст-
рукцій (стіни? тину?) у вигляді деревного
тліну, вугілля, попелу, фіксованих на площі
майже усіх розрізів.

Чотири житла містили людські рештки;
стан кістяків у приміщеннях № 30 та 39
говорить про наглу загибель небіжчиків,
два інших можна трактувати як ритуальні
поховання. Одне з них у житлі № 29 вия-
вилося тілоспаленням на стороні з наступ-

ним похованням у місці волинцевського
типу, яке, в свою чергу, знаходилося в ямці
(діаметр 0,65 м), заглибленій нижче рівня
підлоги на 0,35 м. Поховання розташува-
лося поблизу західної стіни напівземлян-
ки, яка нічим не відрізнялася від інших
житлових споруд. Перепалені кістки не-
біжчика були очищені від решток поховаль-
ного вогнища і вміщені у гончарну волин-
цевську миску, яку поставлено на купу та-
ких самих перепалених кісток; до неї із
східного боку приставлено 8 серпів і доло-
то вістрями всторч. Під нею, серед кісток,
знайдено 2 непарних стремена, 2 уламки
залізного клепаного казана, по одній пас-
товій та скляній великій намистині разом з
бронзовою пронизкою. Незважаючи на
деякі деталі, найближчими аналогіями цьо-
му похованню можна вважати знайдені на
епонімному могильнику поблизу с. Волин-
цеве Путивльського р-ну Сумської обл.

Про прикраси мешканців Битицького
городища дає уявлення знайдений тут
1984 р. при розчистці слабо заглибленого
житла скарб, який разом зі знаряддями
праці містив два намиста: одне складалося
з бронзових пронизок, виготовлених із
бронзової спіральної стрічки, а друге – з
багаточастинних скляних різнокольорових
та пастових “очкових” великих намистин.
Останні у одиничних екземплярах трапля-
лися в заповненні об’єктів та у культурно-
му шарі. Серед прикрас є сережки фатовизь-
кого типу, срібні браслети з повздовжнім
ребром. Особливо слід відзначити намис-
то зі срібних пустотілих жолудеподібних
підвісок, прикрашених гронами зерні, які
мають аналогії у складі опублікованого
1952 р. Д.Т. Березовцем Харіївського скар-
бу в тому ж таки Путивльському р-ні [Су-
хобоков, Вознесенская, Приймак 1989].

Загальну хронологію згаданих прикрас
в цілому визначають ІV–ІХ ст. Проте коре-
ляція деяких з них разом з речами воєнно-
го призначення вказує на найбільш віро-
гідний час функціонування городища на-
прикінці VІІ–VІІІ ст.

Отримані у процесі досліджень матеріали
і зроблені при цьому спостереження наводять
на думку про сумісне мешкання на Битицько-
му городищі принаймні двох груп різного за
етнічним походженням населення. Це досить
виразно виявляється у різних традиціях жит-

До витоків історії ранніх контактів тюркського та слов’янського етносів



8 9Східний світ №1 2003

лобудівництва, різних побутових звичках, над-
звичайній для ранньослов’янських пам’яток
кількості речей, приналежних воїну-вершни-
ку, наявності не властивих слов’янам, як і за-
галом осілому населенню, залізних клепаних
казанів та гачків для їх підвішування над вог-
нищем, великій кількості знарядь праці. Це
знаходить підтвердження також і у різних по-
ховальних звичаях, деталі яких виявилися під
час розкопок. На увагу заслуговують і деякі
прикраси провінційно-візантійського вироб-
ництва, знайдені разом з тими, що здавна пере-
бувають у побуті населення лівобережнодні-
провського лісостепу.

До сказаного слід додати, що виходя-
чи з даних зйомки плану городища із за-
стосуванням методики електромагнітно-
резонансних аномалій, можна припуска-
ти наявність на ньому ще принаймні 100
жител. Це при елементарних демогра-
фічних підрахунках дає змогу говорити,
що у ньому одночасно мешкало від 700
до 1000 осіб. Така чисельність мешканців
є також винятковою для поселень перед-
державного періоду історії східного сло-
в’янства.

Наведені вище особливості Битицького
городища дають підстави розглядати його
як потенційно ранньоміську структуру
поселення, однією з найважливіших рис
якого є наявність різноетнічного населен-
ня. Не виключено, що воно виконувало та-
кож і певні адміністративні функції, вод-
ночас будучи й виробничим центром,
звідки поширювалася гончарна високоякіс-
на кераміка волинцевського типу. Свого
часу Д.Т. Березовець, говорячи про місце
цієї пам’ятки, розглядав її як “ембріон”
міста, опірний пункт Хозарії у сіверянсь-
кому середовищі на Лівобережній Україні.
На жаль, ця теза не була належно аргумен-
тована і, отже, будучи перспективною,
потребує подальшого розроблення. Нині
ж можна констатувати той факт, що ця
пам’ятка різко виділяється серед волин-
цевських пам’яток, як і взагалі з середови-
ща ранньослов’янських поселень перед-
державного часу.

Таке становище Битицького городища
потребує пояснень, основу яких вбачаю у
взаємовідносинах слов’янського та тюрксь-
кого етносів, що склалися на Лівобережній
Україні останньої третини першого тися-

чоліття. Вони потребують, в свою чергу,
докладнішого розгляду.

До середини VIII ст. головний вектор
зовнішньополітичної активності тюрксько-
го Хозарського царства (виникло близько
650 р. у Дагестані) був спрямований на на-
вколишні племена Закавказзя і каспійсько-
азовського регіону. При цьому на Кавказі
хозари зіткнулися з експансіоністськими
інтересами тільки-но створеного Арабсь-
кого Халіфату і старого, але ще досить
могутнього хижака – Візантійської імперії,
які іноді виступали сумісно, частіше – во-
рогували, проте жоден з них не міг змири-
тися з появою нового енергійного гравця
на політичній карті циркумпонтійського
басейну. Особливо запеклою була бороть-
ба Хозарії з арабами, оскільки у VІІ та на
початку VІІІ ст. Візантія мала досить кло-
поту у власних землях. Після багаторічної
війни з арабами, і особливо внаслідок роз-
громного походу Мервана у внутрішні хо-
зарські землі 730–731 рр., Хозарія припи-
няє авантюри у Закавказзі, остаточно зак-
ріплює за містом на ім’я Ітиль статус сто-
лиці й звертає увагу на навколишні осілі
племена. Не вдаючись у подробиці історії
підкорення каганатом цих народів, доціль-
но зазначити, що хозарська влада пошири-
лася й на слов’янські племена Середнього
Подніпров’я, в тому числі й на слов’ян його
лівобережної частини – сіверян.

З другої половини – кінця VІІІ ст.
відкриті поселення сіверян волинцевсько-
го етапу всюди змінюються на укріплені;
змінюється й топографія поселень, будучи
підпорядкованою завданням оборони: під
них займають миси та останці зі стрімки-
ми схилами на плато корінних берегів, не-
приступність яких підсилюється штучно
створеними укріпленнями у вигляді валів
та ровів, доповнених ескарпами на
найбільш похилих ділянках.

У цьому явищі не можна не бачити дії
фактору зовнішньої небезпеки, що був при-
внесений появою войовничих сусідів, в
яких можна вбачати племена алан, приму-
сово переселених на береги Сіверського
Дінця у 30–50 роках VІІІ ст. з Кавказу для
зміцнення західних кордонів каганату. Ра-
зом з булгарами й буртасами, а також,
можливо, з невідомими на ім’я фіно-угра-
ми, археологічно вони репрезентовані ви-

О.В. Сухобоков
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щезгаданою салтово-маяцькою культурою,
ареал якої в басейні Сіверського Дінця част-
ково накладається на пам’ятки сіверян ро-
менського етапу ВРК, а салтівські імпорти
проникають у слов’янське середовище гли-
бинних районів Середнього Подніпров’я.

Низки роменських городищ, які про-
стягнулися вздовж лівих приток Дніпра, по
Дону та Воронежу, об’єктивно утворили
кілька ліній оборони, що перешкоджали
проникненню кочовиків у центральні об-
ласті східнослов’янського розселення.
Проте сіверяни, радимичі, в’ятичі, і деякою
мірою поляни, опинилися у залежності від
Хозарського каганату, на що прямо вказу-
ють відповідні епізоди “Повісті минулих
літ”. Разом з тим, підпорядкування сіверян
каганатові сприяло встановленню порівня-
но мирних відносин із сусідами в рамках
Хозарії. Так, у тому ж таки басейні Дінця є
городища з переважно роменським куль-
турним шаром, які перебували в оточенні
селищ з матеріалами СМК. Таким, наприк-
лад, виявилося Мохначанське городище,
археологічні дослідження якого дозволили
відтворити саме таку картину [Колода
2001]. Близьку до цього ситуацію можна
бачити і на деяких інших городищах
Сіверського Дінця (Коробове, Хорошевсь-
ке), судячи з отриманих матеріалів кераміч-
ного комплексу, де представлений посуд
роменської і салтівської культури, перева-
жають житлові споруди загальнослов’янсь-
кого вигляду.

Доцільно відзначити таке: якщо дан-
ницькі відносини трьох перших племінних
союзів до Хозарії однозначні й не припус-
кають інших тлумачень (“по шелягу съ
рала”, “по бли и веврице съ дыма”), то
щодо данництва київських полян існують
різні думки. Одна з них дуже втішна для
останніх – йдеться про так звану данину
мечами – належить Нестору Літописцю і
була прийнята на віру занадто патріотич-
ними істориками; проте названий епізод
має яскраво міфологічний характер. Більш
справедливою видається думка, що цей міф
є пізнішою інтерполяцією у події VІІІ–
ІХ ст., свідком яких літописець бути не міг
[Новосельцев 1990; Гумилев 1992].

Між іншим, факт певних політичних та
економічних відносин полян з хозарами
історично вповні достовірний. Визнаю-

чи цю обставину, відомий сходознавець
О. Пріцак йде значно далі, коли стверджує,
що саме хозарам зобов’язаний своїм виник-
ненням Київ близько 800 року [Пріцак
1997]. Але це суперечить наявним архео-
логічним даним, хоча і О. Пріцак, як, до
речі, і Л. Гумільов, з надмірним сумнівом
ставляться до можливостей археології як
джерельної бази ранньої історії східного
слов’янства.

Не зовсім зрозуміло і з данництвом ра-
димичів, не зважаючи на недвозначність
літописного повідомлення. Тут можна ба-
чити внутрішнє протиріччя в самому
тексті, особливо у зв’язку з полянською
“даниною”, яку цілком вірогідно розгляда-
ти як своєрідну демонстрацію намагання
зі зброєю відстояти свою незалежність. А
це логічно виключає поширення хозарсь-
кої влади на землі радимичів, які знаходи-
лися на північний захід від полянської пле-
мінної території. Отже, у даному випадку,
йдеться скоріше про радимицьких ко-
лоністів на дніпровському Лівобережжі, які
ще до VІІІ ст. просунулися у верхів’я Сей-
му та Псла (пам’ятки колочинського типу).
Вони розселилися в цьому регіоні поруч з
сіверянами волинцевського етапу ВРК, та-
ким чином репрезентуючи слов’янський
форпост на слов’янсько-хозарському при-
кордонні. У подальшому разом з сіверяна-
ми саме ці радимичі (а не з басейну р. Сож)
перебули як хозарське владарювання, так і
звільнення від нього. Останнє літопис по-
в’язує з іменем Олега (відповідно у 884 та
885 р.). Гадаю, що тут може йтися лише про
західну частину сіверян та посожських ра-
димичів, у той час як східні сіверяни ра-
зом з лівобережнодніпровськими радими-
чами та подонськими вятичами перебува-
ли під владою хозар аж до 60-х років Х ст.
Матеріальним свідченням цього є повсюд-
не поширення в матеріалах розкопок ро-
менських та боршевських городищ східної
монети чеканів 30–70-х років Х ст. До того
ж відзначимо, що саме на територію ліво-
бережнодніпровського лісостепу припадає
три чверті всіх відомих грошових скарбів
східного походження, датованих з VІІІ до
останньої третини Х ст. Нині ні в кого не
виникає сумнівів, що час обігу дирхемів
співпадає з часом хозарського домінуван-
ня у Чорноморсько-Каспійському басейні,

До витоків історії ранніх контактів тюркського та слов’янського етносів
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край якому поклав Святослав у середині
60-х років Х ст. розгромом Білої Вежі –
Саркелу, Ітиля та інших міст Хозарії.

Разом з наведеною вище існує думка,
нібито Олег звільнив від хозарської дани-
ни все сіверянське суспільство [Толочко
1987], наклавши на щойно приєднаних
“дань легку”. Останнє, начебто, говорить
про майже добровільне входження сіверян
і радимичів до складу держави Рюрико-
вичів. Здається, що це не було так просто:
є повідомлення писемних джерел про
відділення сіверян від Києва у 30-х роках
Х ст. Можливо, це стосується лівобереж-
них слов’ян східних районів, які перебува-
ли у безпосередній близькості до кордонів
Хозарського каганату. Їхнє остаточне при-
єднання здійснив у 80-х роках Х ст. Воло-
димир, який тоді ж (981/982 р.) підкорив
своїй владі й вятичів (скоріше за все тих з
них, які перебували в басейнах Воронежу
та Дону).

Оцінюючи роль Хозарського каганату в
цілому, поділяю думку тих дослідників, які
визнають її позитивною. Дійсно, народи
Євразії, які перебували в орбіті впливів
Хозарії, в тому числі й середньодніпровські
слов’яни, через неї були втягнуті в систе-
му трансконтинентальної торгівлі, завдяки
відгалуженню Великого Шовкового Шля-
ху з держави Саманідів і далі через Хорезм
та Ітиль, а потім Донецький кряж і Київ до
Візантії й Західної Європи.

Про фізичну присутність хозарського
етнічного контингенту в Києві свідчать
хозарсько-єврейські документи Х ст.,
епіграфічні знахідки з написами на івриті
та тюркськими рунами, назви урочищ Ко-
зари, Козаровщина, Копирів кінець у ме-
жах історичного міста [Голб, Пріцак 1997].
Також не слід лишати поза увагою вияв-
лені на території центральної частини Киє-
ва два катакомбні могильники, які містили
поховання за обрядом СМК і свідчать при-
наймні про наявність алано-болгарсько-
го компоненту серед його населення в
ІХ–Х ст. Певне, і форму верховного прав-
ління у вигляді дуумвірату (Аскольд–Дір)
також слід зарахувати до хозарської спад-
щини, так само як і титулатуру великого
князя (“каган-хакан”).

Наведені міркування дозволяють гово-
рити про певний культурний та соціально-

економічний внесок хозар у формування
підвалин давньоруської держави: Середнє
Подніпров’я, в тому числі і його лівобереж-
на частина, у ІХ–Х ст. стає однією з ланок
світового товарообміну між Сходом і За-
ходом, що об’єктивно сприяло прискорен-
ню темпів розвитку східного слов’янства
в цілому.

Інакше складалися стосунки східних
слов’ян з іншим тюркським етнікосом –
печенігами. Вони з’являються у Причорно-
мор’ї 895 р., а біля кордонів давньоруської
держави – у 915 р., коли між ними та вели-
ким київським князем Ігорем було укладе-
но договір про мирні відносини. У цей час
вони були зайняті боротьбою з мадярами
та Хозарією і не становили загрози
східнослов’янським землям. Більш того,
вони виступають спільниками давньорусь-
ких військ під час походу Ігоря на Констан-
тинополь у 943–944 рр. Край мирним
відносинам поклав Святослав Ігоревич:
його похід у Поволжя і розгром Хозарії
965–966 рр. дозволив кочівникам безпе-
решкодно вдиратися у слов’янські землі.
Зовнішньополітична активність київсько-
го князя у Подунав’ї та на Балканах викли-
кала негативну реакцію та велике занепо-
коєння Візантії, дипломати якої приклали
чимало зусиль та витратили багато золота,
щоби підкуплені ними печеніги відволік-
ли на себе воєнні сили Святослава, який
тоді мав значні успіхи в Болгарії, куди він
мав намір навіть перенести столицю своєї
держави. Звичайно ж, таке сусідство не
влаштовувало імперію, посли якої пожва-
вили переговори з печенігами. Внаслідок
цього останні 969 р. облягають Київ: лише
поява воєводи Претича “з тоя сторони”
(лівого берега Дніпра), яку кочівники прий-
няли за передовий загін великокнязівсько-
го війська, врятувала столицю від погро-
му, його мешканців від загибелі, а матір
Святослава Ольгу від ганебного полону. Це
примусило Святослава зняти облогу Доро-
стола, укласти з новим імператором Іоан-
ном Цимісхієм поспішну угоду і залишити
Болгарію, щоб ліквідувати печенізьку заг-
розу. Проте 971–972 р. він був убитий на
порогах Дніпра внаслідок раптового напа-
ду печенігів, очолюваних ханом Курею.

Надалі боротьба за владу між спадкоєм-
цями Святослава лише сприяла активізації

О.В. Сухобоков
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вторгнень печенігів: “бе бо рать отъ пе-
ченгъ беспрестана”, – меланхолічно за-
нотовує літописець. Тільки 993 р. перемо-
жець у міжусобиці Володимир завдає по-
разки кочівникам на р. Альті під Переяс-
лавом і примушує їх до мирної угоди. Вона
ж, звичайно, виявилася недовгою – вже за
три роки печеніги облягають Бєлгород,
про що є майже казкове оповідання у літо-
писі від 996 р.

Постійно діючий фактор печенізької
небезпеки змусив Володимира подбати про
укріплення південно-східних кордонів
власної держави шляхом утворення ліній
оборони з низки фортець – “градів” по
річках Стугні й Росі на правому березі
Дніпра та його лівих притоках. На останніх
разом з побудовою нових було реконструйо-
вано сіверянські (роменські) городища, чим
покладено початок історії багатьох міст
Лівобережної України. Нові та реконструйо-
вані фортеці доповнювалися так званими
“змієвими” валами й утворювали цілісну
систему оборони, яка перешкоджала навалі
кочівників у центральні райони держави
Рюриковичів. Це начебто мало позитивний
ефект, проте не надовго: смерть Володими-
ра (1015) і подальша боротьба за великок-
нязівський стіл, в якій претенденти (особ-
ливо Святополк) використовували пе-
ченігів як найманців-спільників, знов
викликали загострення відносин між се-
редньодніпровськими слов’янами й кочів-
никами-тюрками. Остання битва з печені-
гами відбулася 1035 р. безпосередньо під
стінами Києва. Розбиті Ярославом кочівни-
ки залишають давньоруські землі й відко-
човують у Подунав’я; ті ж з них, хто про-
довжували мешкати у степах Азово-Чорно-
морського басейну, поглинаються новою
хвилею тюркського етносу – кипчаками
(“куманами”), тобто половцями давньо-
руського літопису.

Перша поява половців (1055) була мир-
ною, але вже з початку 60-х років ХІ ст., так
само як і з печенігами, розпочинається
“рать беспрестана”. Розгляд неоднознач-
них – мирних та воєнних – епізодів цієї
багаторічної боротьби хронологічно вихо-
дить за межі даної статті і до того ж належ-
но висвітлений у працях С.О. Плетньової
(1958; 1981), П.П. Толочка (1987; 1996;
1999) та інших фахівців з історії давньо-

руської держави та кочівницьких спільнот.
Вище було подано в дуже стислому

вигляді виклад історії найбільш ранніх
взаємовідносин тюркського та слов’янсь-
кого етносів, що мали місце протягом пер-
шого тисячоліття н. е. на території Лівобе-
режної України. Як можна бачити, вони не
зводилися лише до протиборства й анта-
гонізму, а були різноманітними та взає-
мозбагачуючими. Однак у вітчизняній істо-
ріографії ще й досі домінує думка про одвіч-
не протистояння кочового та осілого зем-
леробського населення, запеклу криваву
боротьбу між ними. Таку думку, спираю-
чись на повідомлення літопису, проводи-
ли у своїх працях більшість істориків до-
жовтневого часу (В. Ключевський, С. Со-
ловйов, П. Голубовський); панує вона і в
сучасній історіографії (Б. Рибаков, П. То-
лочко). Так, на думку останнього, “...в
оцінці місця і ролі кочовиків південнорусь-
ких степів у житті Русі сучасний історик
повністю може приєднатися до точки зору
руських літописців” [Толочко 1996].

Вважаю ближчими до істини тих істо-
риків, які пропонували відмовитися від
«традиційного спрощеного погляду на ко-
човиків, як на “суто зовнішню силу” по
відношенню до Русі» [Греков 1939], а саму
ідею про споконвічну принципову бороть-
бу Русі із Степом розцінювали як штучну
“надуманого походження” (Пархоменко
1929, 138–141; 1940, 39; Гордлевский 1961,
487; Якубовский 1932, 24]. Тут доцільно
навести вислів останнього: “...історіогра-
фія, заповнена розповідями про воєнні
зіткнення з кочовиками, не змогла поміти-
ти того факту, що для відносин між русь-
кими князівствами і Степом більш харак-
терними і нормальними є не війни і на-
біги, а інтенсивний товарообмін” (Там
само, – О.С.).

Інтерполюючи думку сучасного вчено-
го Я. Дашкевича щодо Великого степово-
го кордону ХІV–ХVIII ст. на історичну си-
туацію часів раннього середньовіччя, вва-
жаю справедливим, що “...погляд на Вели-
кий кордон як своєрідний санітарний
бар’єр відпадає остаточно ...він був зоною
різноманітних етнічних контактів...” [Даш-
кевич 1991, 44].

Крім цього, вочевидь, є певні підстави
говорити і про фізичний внесок тюркомов-
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(гр.  чол.; крим. suv вода), Саних-
Су, Тинак-Баш-Кую біля Ай-Сереза (крим.
tynaq ставок, загата; калюжа), Чокен,
Чункен “Завалений” біля села Коз (крим.
çök- опускатися, осідати, осуватися;
завалитися, обвалитися). З колодязями в
Криму пов’язані назви солончаку Біюк-Кую
“Великий колодязь” (крим. büyük великий)
і сіл Ак-Кую-Бітак, Ак-Чинрау, Джаркую,
Кара-Кую, Кизил-Чонрав, Кош-Кую,
Суннукую (пор.: джерело Сюнґю-Су в
Криму, урочище Шінґі сув ~ Шуннґі сув у
Балкарії, селища Süngübayrl, Süngüderesi
та Süngütepe в Анатолії), Уч-Кую, Хизил-
Кую (крим. aq білий, *çñ()rau – пор. каз.
ñrau глибокий колодязь, qara чорний,
qzl червоний, car яр, qo пара; парний,
подвійний, süñü спис, üç три).

Найпоширенішими методами дослідження
географічних імен є лексико-семантична
класифікація та структурно-словотвірний
аналіз, котрий приділяє велику увагу
вивченню компонентів, з яких складаються
топоніми. Шляхом виділення й аналізу
топооснов виявляється головний мотив
номінації і відповідно зв’язок топонімів з
природними особливостями регіону,
історичними подіями, міграціями племен і
народів, їхніми мовами, світоглядом,
установлюються причини появи та
розповсюдження певних найменувань або
їхніх компонентів. Ім’я отримує не кожний
географічний об’єкт, а лише той, котрий
привертає до себе увагу людей своїми
якостями або пов’язаний з якимись
важливими подіями, про які необхідно
повідомити через найменування.

Кожний географічний об’єкт
характеризується кількома якостями та
ознаками: кольором, розміром, формою,
господарським призначенням тощо.
Найменування індивідуалізує й виділяє його
серед інших подібних об’єктів. У багатьох
випадках мотивом номінації є саме реальні
й характерні ознаки природних об’єктів, що
дає підстави для розуміння природних
особливостей досліджуваної території.
Вибір ознаки об’єкта, яка лежить в основі
його найменування, диктується лише
інтересами суспільства і завжди
підпорядкований історичній закономірності
[Никонов 1965, 26].

Таким чином, будь-яка ознака,
покладена в основу топоніма, виражає
зв’язок суспільства з природою і має

історичну закономірність. За ознаками,
що лежать в основі найменувань,
топоніми поділяються на лексико-
семантичні групи. Поміж існуючих
найбільш придатною при дослідженні
тюркських топонімів вважається
класифікація Р. Шакурова [Шакуров
1986, 21–82]. Її дотримувалися, зокрема,
Ф. Гаріпова [Гарипова 1991] та
М. Усманова [Усманова 1984]. За
семантичними ознаками Р. Шакуров
розділяє топоніми на дві великі групи:
назви, в яких визначаючими стали
природно-географічні ознаки реалій, та
назви, в яких визначальною ознакою є
результат діяльності людини. Кожна з цих
основних груп ділиться ще на підгрупи.

В результаті структурно-семантичного
аналізу двохсот топонімів Киргизії
Т. Павлова виділила такі лексико-
семантичні класи: 1) назви, пов’язані з
іменами людей; 2) назви, що відображають
особливості місцевого рельєфу, ландшафту;
3) назви, що відображають рослинний світ;
4) назви, що відображають тваринний світ;
5) кваліфікативи (назви об’єктів за різними
ознаками: образні, описові, за ознакою
уподібнення та порівняння з іншими
предметами, а також назви, які вказують на
розміри географічного об’єкта, швидкість
течії ріки, колір, якість води озера, ґрунт,
форму об’єкта); 6) назви, пов’язані з
релігією [Павлова 1980].

Проаналізувавши тезаурус тюркської
топонімії Гірського Алтаю, О. Молчанова
дійшла висновку, що кількість лексем у
сфері “Людина” при їхній нижчій
частотності перевищує кількість лексем у
сфері “Природа”, частотність яких є
вищою; деякі лексеми можуть входити не
в одну, а у дві або навіть три семантичні
групи [Молчанова 1984]. Тюркський
топонімікон Гірського Алтаю О. Молчанова
поділила на сфери: 1) “людина”, до якої
входить 25 лексико-семантичних полів;
2) те, що можна відчути, сприйняти,
запам’ятати, усвідомити (27 полів);
3) фауна і все, що з нею безпосередньо
пов’язане (9 полів); 4) флора і все, що з нею
безпосередньо пов’язане (3 поля);
5) неорганічний світ, речовини (6 полів)
[Молчанова 1990].

У видатній пам’ятці тюркської
культури – словнику “Дівану лугат-іт-
тюрк” Магмуда Кашгарського (ХІ ст.)

Назви колодязів у степах Казахстану, Туркменистану та Узбекистану, і в Криму
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налічується 175 топонімів, які за лексико-
семантичними ознаками В. Махпіров
поділив на три основні типи, кожен з яких
поділяється ще на кілька груп:
І. Топоніми-присвячення, або меморативи,
тобто географічні назви на честь когось або
чогось: 1) антропотопоніми; 2) етнотопоніми;
3) топоніми-присвячення, пов’язані з
первісними культами, релігійними
уявленнями й віруваннями.
ІІ. Топоніми-описи, або дескриптиви, тобто
географічні назви, утворені від апелятивів, що
характеризують: 1) місцеві географічні умови,
рельєф; 2) зорові характеристики; 3) опис
місця розташування; 4) суб’єктивно-оціночні
характеристики географічного об’єкта.
ІІІ. Оказіональні топоніми, або власне
відапелятивні, тобто топоніми, утворені від
загальних слів шляхом їх онімізації:
1) назви річок, утворені від географічних
термінів; 2) назви селищ, утворені від
ойконімічних термінів зі значеннями
“місто”, “село”, “вулиця”, “укріплення”;
3) “монастир”, “могила”; 4) топоніми, що
виникли в результаті онімізації певних
географічних термінів (barxan рухомий
піщаний пагорб, sayram кам’янистий
простір між річками, qum пісок);
5) топоніми, утворені від термінів, що
називають господарські об’єкти, пов’язані
переважно зі скотарством (atlq конюшня,
kasi хлів, корівник, suvla водопій)
[Махпиров 1990, 105–112].

У топоніміконі Азербайджану Л.Гулієва
виділила п’ять сфер: 1) людина; 2) те, що
можна відчути, сприйняти, запам’ятати,
усвідомити; 3) фауна і все, що з нею
безпосередньо пов’язане; 4) флора і все, що з
нею безпосередньо пов’язане; 5) неорганічний
світ, речовини. Вони охоплюють 59 лексико-
семантичних груп вхідних лексем у тюркській
та 44 лексеми у слов’янській топонімічних
системах [Гулиева 1991, 13].

Семантичну організацію топонімічної
системи проаналізував на основі ряду
регіональних топонімічних систем
І. Литвин [Литвин 1990, 48–50]. Будь-яка
топонімічна система складається з
підсистеми географічних термінів, що
вказують на ряд географічного об’єкта, і
підсистему власне топонімів, що
ідентифікують конкретні об’єкти. Топонім
не має іншої семантики, ніж найменування
об’єкта, тому під семантичною організацією
топонімії розуміється лише спектр

топонімотвірної лексики. Апелятивна
лексика, відображена в топонімії,
поділяється на слова з географічним
значенням і всі інші значущі слова. І. Литвин
розглядає географічну лексику як перше
універсальне семантичне поле в топонімії,
а другою універсальною категорією вважає
семантичне поле оцінювання об’єктів
(якісного, кількісного, емоційного), їх
розміщення та орієнтацію на місцевості.
Універсальними є категорія лексики, що
відображає флору і фауну місцевості,
антропонімія, етнонімія, власне топонімія,
ідеологічна і релігійна лексика та лексика,
пов’язана із системою і видами
господарювання. Особливе семантичне
значення мають топоформанти і значущі
елементи субстратної топонімії, що
перетворилися на топоформанти.
Семантичний аналіз топонімотвірної
лексики дозволяє визначити закономірності
топонімічної номінації, від знання яких
залежить достовірність етимологізації
субстратних та інших “темних” назв.

У книзі відомого географа й топоніміста
Е. Мурзаєва “Тюркські географічні назви”
[Мурзаев 1996] топоніми поділяються за
семантичними ознаками на п’ять груп:
1) топоніми, утворені від фізико-
географічних апелятивів; 2) етно-
культурних апелятивів; 3) історико-
культурних апелятивів; 4) етнотопоніми;
5) антротопоніми.

В. Очір-Гаряєв [Очир-Гаряев 1976]
виділив такі лексико-семантичні моделі, за
якими утворюються назви колодязів у
Калмикії:
1) антропонім у родовому відмінку + термін
худг колодязь;
2) антропонім у род. відм. + прикметник
гашун солоний, амтя прісний (як правило,
в назвах колодязів з прісною водою немає
вказівки на якість води) + худг (терміна
“колодязь” може бракувати);
3) гашун, амтя + худг (ця модель дуже
поширена);
4) географічний термін або топонім у род.
відм., що вказують на місцезнаходження
колодязя + худг; колодязь може мати ім’я
сусіднього географічного об’єкта;
5) топонім у род. відм. + гашун + (худг);
6) прикметник, що визначає розмір +
прикметник, що визначає смакову якість
води: Маашт гашун “Низенький солоний”,
Их бузгу “Великий досить стерпний” та Му
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канава, каз. oy, низовина, оболонь;
заглибина; турк. oy низовина; яма (див.
[Мурзаев 1984, 408–409]); турк. oyuq
заглибина; у Каракумах вказівний
конусоподібний знак із гілля або каміння
біля роздоріжжя та колодязів [Мурзаев
1984, 424]); каз. qapsaay ущелина (див.
[Мурзаев 1984, 253–254]); каз. qara пагорб,
складений темними кореневими скельними
породами [Мурзаев 1984, 256; 1996, 217];
турк. qr кам’янистий степ з пагорбами;
голий степ; увал, узвишшя (див. [Мурзаев
1984, 327–328; 1996, 220]); каз., узб. say яр;
ручай (див. [Мурзаев 1984, 491–493; 1996,
224]); кк. saz саз, заболочений луг (див.
[Мурзаев 1984, 491]); каз. ap пахвина (пор.
кирг. çap пахвина; невеликий кам’янистий
або піщаний схил гори без рослинності; яр
з пологими берегами) (див. [Мурзаев 1984,
607]); каз., кк. oqalaq місцина, вкрита
купинням; каз. sor, турк. or, узб. ur
солончак (див. [Мурзаев 1984, 630; 1996,
129, 228]); каз. taban підошва; низина, куди
стікають ручаї [Мурзаев 1984, 537]; каз.,
турк. taqr такир – гола земля, глиниста
місцина без рослинності (див. [Мурзаев
1984, 540–541]); каз. tomar томар –
купинясто-болотяна місцина з луговою
рослинністю та великим виходом ґрунтової
води [Мурзаев 1984, 556]; турк. xarsañ
кам’яна брила, валун (див. [Мурзаев 1984,
591]); турк. qara xarsañ поверхня
міжгрядових западин у північній частині
Туркменських Каракумів, заросла
пустельним мохом Tortula, що утворює
тверді маленькі купини [Мурзаев 1984,
259–260]; турк. yan бік; косогір; нижня
частина узгір’я з родючим сіроземом
[Мурзаев 1984, 649; 1996, 61];
ландшафтний термін каз. dala степ; поле
(див. [Мурзаев 1984, 169–170]);
назви осадових порід: турк. çal рінь (див.
[Мурзаев 1984, 604, 623]); турк. lay глина
(див. [Мурзаев 1984, 333–334; 1996, 86]),
каз., турк. qum пісок (див. [Мурзаев 1984,
165, 313–314; 1996, 128]);
назви рослин: каз. aq tiken селітрянка;
турк. borcaq ефедра; каз., турк. çal курай
чагарниковий; турк. çayr свинорий; кк.
cñl тамарикс [Мурзаев 1996, 136]; турк.
çerkez курай Ріхтера; курай Палецького
(див. [Мурзаев 1996, 139]); турк. çr
еремурус; турк. mxaq вид лікарської
рослини; турк. ocar саксаул; турк. patlaq
смирновія туркестанська; астрагал; каз.

qams, турк. qam комиш; очерет (див.
[Мурзаев 1996, 140]); турк. qandm
джузгун; кк. qaun диня; турк. sarqam
куничник несправжньоочеретяний; кк. sek-
seuil саксаул (див. [Мурзаев 1996, 138–
139]); турк. tal верба (див. [Мурзаев 1996,
135–136]);
назви тварин: каз. arstan лев; кк. ayr
жеребець (див. [Мурзаев 1996, 73]); кк.
baytal кобилиця (див. [Мурзаев 1996, 72–
73]); кк. böken антилопа; каз. böltirik
вовченя, кк. bu олень; турк. doñuz свиня;
турк. düye верблюд; турк. eek осел; турк.
it собака; турк. kirpi їжак; турк. möcek
вовк; кк. qaz гусак; каз. qoy вівця; турк.
qoyun вівця, баран; каз. saulq вівця; турк.
yolbars тигр (див. [Мурзаев 1996, 141]);
поселення та укріплення: турк. oba село,
аул (див. [Мурзаев 1984,401; 1996, 155]),
qale фортеця (див. [Мурзаев 1984, 242–244;
1996, 153]); турк. seññer вал (фортечний)
(див. [Мурзаев 1984, 502–503]);
споруди та пристосування: турк. çamçaq
діжка, цебро; турк. çelek діжка; відро; турк.
gümmez купол, склепіння; турк. käriz
кяріз – система колодязів, з’єднаних
підземними ариками для виведення на
поверхню ґрунтових вод (див. [Мурзаев
1984, 329–330]); турк. küme хижа;
землянка; турк. leññer журавель, звід; каз.
meit мечеть” турк. minara мінарет; каз.
qaua цебро; турк. qutun вертикальні
стояки з двох сторін колодязя, до яких
прикріплюється барабан лебідки; каз., кк.
r корба – споруда для поливу, що
складається з водочерпалки або відер та
важеля; великий залізний круг з жолобком
для піднімання води з колодязя (див.
[Мурзаев 1984, 615]); каз. tam могильник;
землянка, мазанка; турк. tam будинок (див.
[Мурзаев 1984, 170–171]); турк. tamdr
тамдир – глиняна піч кулеподібної форми
для випікання хліба; турк. utun подібна до
обруча дерев’яна обв’язка у верхній
частині цямрини; два паралельних
стовпчика, укопаних на краю колодязя для
установлення чигиря;
терміни, що визначають статево-віковий
статус людини: каз., узб. bala дитина; кк.
cigit юнак; турк. olan хлопець, парубок;
каз. qz дівчина; турк. xatn жінка;
терміни, що визначають соціальний стан
людини, світські та релігійні титули: ata
святий, bay бай, багатій; багатий, ian
ішан – вища духовна особа у мусульман,

В.А. Бушаков





113Східний світ №1 2003

Огланли, Оюкли, Саксаульди, Суєлі, Суули,
Талли, Тамди, Тамдирли, Тамли, Теґенлі,
Тоутли, Уїришли, Чагилли, Чаїрли,
Чамчакли, Чаришли, Черкезлі, Чітлі,
Чунґурли, Шаректі, Янакли.

Складені фреаратоніми, як правило, є
двокомпонентними і лише кілька з них
трикомпонентні: Ана-Мурат-Джани,
Аристан-Бель-Кудук, Джан-Гужа-Казган,
Калди-Бай-Кудук, Каушок-Кизил-Такир, Кир-
Кизил-Такир, Кос-Ак-Кудук, Пірджак-
Сердар-Кудук, Сак-Сор-Кую, Сарбас-Тюбе,
Султан-Ащи-Су (до речі, компоненти Джан-
Гужа- та Калди-Бай- є антропонімами).

Майже в 16% фреаратонімів другим
компонентом є гідрографічний термін (qaq,
quduq, quyu, ñrau або urpa).

Багато фреаратонімів походять від
двокомпонентних антропонімів:Бабак-Яз, Бай-
Чагир, Бек-Назар, Ґуль-Бадам, Дашли-Сеїд,
Джекпам-Бай, Джума-Бай, Дюси-Бай,
Камиш-Бай, Кара-Батир, Кара-Ґьоз,
Караджа-Батир, Караджи-Бай, Кара-Ішан,
Карак-Ата, Кара-Сакал, Карим-Бай, Келе-Бай,
Копек-Бай, Магомет-Бай, Мулла-Шамши,
Мугамед-Яз, Надир-Белент, Ніяз-Бай, Сагин-
Бай, Узун-Беден, Укумут-Бай, Уста-Непес,
Хали-Бай, Ходжа-Кулі, Ходжа-Назар, Ходжа-
Непес, Ходжа-Суфи, Худай-Берґен, Чіль-
Мамед, Якши-Мамед. Двокомпонентні
фреаратонімиАк-ЧіліктаАх-Патлаукутворені
від відповідних назв рослин.

У синтаксичному відношенні складені
фреаратоніми належать до атрибутивної та
предикативної синтагм (дієслівні
фреаратоніми). Атрибутивний синтаксичний
зв’язок поділяється на визначальний та
присвійний (ізафетна конструкція).

У фреаратонімах з визначальним
синтаксичним зв’язком означення може
виражатися: а) якісним прикметником;
б) відносним прикметником з афіксом -l
(-li, -lu, -lü) / -sz (-siz, -suz, -süz) або
в) квантитативом:
а) Аджигир, Аджи-Камиш, Аджи-Кую,
Ак-Дала, Ак-Кудук, Ак-Кую, Ак-Мечеть,
Ак-Там, Акча-Булак, Ащи-Урпа, Ащи-
Кудук, Аяк-Кудук, Беїк-Тас, Самук-Су,
Джаман-Кудук, Джана-Кудук, Каз-Тюбе,
Кара-Кум, Карой, Кара-Сай-Кудук, Кара-
Сенґір, Кара-Тепе, Кара-Тумар, Кара-
Харсанґ, Кизил-Как, Кизил-Кудук, Кизил-
Ой, Кизилча-Кала, Кок-Таш, Кук-Ічме,
Орта-Кую, Сарапан, Сар-Булак, Суїджі-
Кую, Узун-Как, Узун-Кудук, Узун-Кую,

Улі-Кудук, Чубар-Тюбе, Яман-Как;
б) Джингильди-Узяк, Каунди-Кудук,
Мехакли-Чешме, Суусиз-Кара, Такирти-Бас;
в) Алти-Кую, Беш-Ащи, Беш-Как, Біш-
Чинґрау, Джіґірмі-Джіґіт, Дюрт-Кудук,
Єдді-Кудук, Єдді-Как, Кирк-Кудук, Кос-
Кудук, Кос-Кулак, Кос-Найзи, Коша-Гир,
Коша-Как, Кош-Кудук, Кош-Чинґрау,
Кушаб, Мин-Чукур, Токуз-Аджи, Уч-Уру,
Уш-Кудук, Юз-Балаю.

У фреаратонімах представлена
визначальна ізафетна конструкція двох
типів: визначальне детермінативне
словосполучення, в якому зв’язок
компонентів забезпечується простим
порядком слів – примиканням (до неї
належить більшість ізафетних
фреаратонімів: Айгир-Булак, Альмамбет-
Чеґрау, Амін-Джул, Ата-Кую, Ауліє-Кудук,
Бал-Кую, Бель-Кудук, Бурун-Су, Гари-Кую,
Даш-Как, Дервезе-Кем, Джира-Кудук, Еґін-
Булак, Іслам-Кую, Ішан-Куйма, Кадир-Как,
Каз-Тюбе, Калди-Бай-Кудук, Канґа-Кую,
Катин-Кую, Коїн-Кую, Кул-Кудук, Курбан-
Кудук, Курван-Чухдурум, Мій-Кайнар,
Мурун-Булак, Осман-Уюк, Полоткер-Как,
Рамкул-Кудук, Саз-Кудук, Сак-Сор-Кую,
Самук-Су, Сарбас-Тюбе, Скак-Кудук,
Султан-Ащи-Су, Табан-Кудук, Табин-Су,
Таджи-Буґут, Такир-Булак, Тас-Кудук, Тас-
Урпа, Таш-Кудук, Торбай-Кудук, Туз-Булак,
Туз-Кудук, Тюбе-Кудук, Тюя-Кую, Хан-Кую,
Хаус-Ґюч, Ходжа-Кую, Чукур-Кудук,
Чукур-Кую, Чулан-Там, Шигир-Кудук,
Шор-Кудук, Шур-Тепе, Ян-Кую) , та
визначальне присвійне словосполучення, в
якому синтаксичний зв’язок доповнений
морфологічним – означуване оформлене
афіксом приналежності третьої особи
однини - (-i, -u, -ü, -s, -si, -su, -sü): тільки
Ащи-Урпаси, Бас-Уру, Ґоклен-Куюси,
Караман-Куюси, Чаплин-Куюси . До
ізафетної конструкції третього типу, в якій
у родовому відмінку з афіксом -nñ (-niñ,
-nuñ, -nüñ) стоїть іменник, що виконує
функцію означення, а означуване
(географічний номен) оформлене афіксом
приналежності третьої особи однини,
належить лише фреаратонім Пашанин-Как
(*Paanñ qaq).

Для тюркських топонімічних систем
характерні дієслівні топоніми, тобто
топоніми, в яких представлений
предикативний синтаксичний зв’язок. За
підрахунками О. Молчанової, вони
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становлять більше шести відсотків від
загальної кількості географічних назв.
Дієслівні форми в топонімії повідомляють
про дію, стан, якусь подію та вказують на
географічний об’єкт як на суб’єкт, об’єкт
або місце дії [Молчанова 1990, 17]. У
дієслівних фреаратонімах представлені:
дієприкметник теперішньо-майбутнього часу
на -ar (-er, -r, -ir) / -maz (-mez): Бала-Токур;
дієприкметники теперішньо-минулого часу
на -an (-en) та -an (-qan, -gen, -ken); Ешак-
Анґран, Індерлен, Кум-Себшен, Чалдиран та
Адам-Кирилган, Бір-Тузкен, Джан-Гужа-
Казган, Джель-Джетерґен, Кекіл-Казган,
Киз-Казган, Кизляр-Казган, Кірет-Казган,
Кубек-Казган, Кунак-Казган, Нурджан-
Казган, Таджи-Казган, Тас-Казган, Таспак-
Казган, Токум-Тиккан, Чавдар-Джувган,
Чапан-Казган, Чекмень-Калган (в
однокомпонентних дієслівних фреаратонімах
компонент, виражений якимось іменником,
втрачений або мається на увазі).

Поширений у фреаратонімах компонент
-Казган (“викопав“) фактично виконує
функцію таких гідрографічних термінів, як
quduq чи quyu;
особова форма дієслова минулого часу з
афіксом -d (-t, -di, -ti, -du, -tu, -dü, -tü):
Мулла-Пірчалади.

У семантичному відношенні назви
колодязів, засвідчені на теренах Казахстану,
Туркменистану та Узбекистану у Великому
Радянському атласі світу, можна поділити на
такі основні групи (групи подано в порядку
зменшення кількості фреаратонімів, що до
них належать):
1) більше 21% фреаратонімів утворено від
антропонімів (імен особових, соціальних
термінів, світських та релігійних титулів);
2) багато фреаратонімів утворено в
результаті топонімічної метонімії від назв
сусідніх географічних об’єктів чи місцини,
в якій знаходиться колодязь: Аджигир,
Айдар, Ак-Дала, Акча-Булак, Амін-Джул,
Барча-Кум, Баскара, Беїк-Тас, Бель-Кудук,
Бусага, Дарбаза, Дарваза, Дервезе,
Джалпак-Басти, Джингильди-Узяк,
Джира-Кудук, Дурваза, Еґін-Булак, Каз-
Тюбе, Капсигай, Кара-Кум, Кара-Сай-
Кудук, Кара-Сенґір, Кара-Тепе, Кара-Тумар,
Кара-Харсанґ, Каушок-Кизил-Такир, Кизил-
Ой, Киїр, Кир-Кизил-Такир, Кос-Найзи,
Коша-Гир, Курусай-Кудук, Мурсай, Мурун-
Булак, Саз-Кудук, Сак-Сор-Кую, Сарбас-
Тюбе, Сар-Булак, Такир, Такир-Булак,
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Такирти-Бас, Тоутли, Туз-Булак, Тюбе-
Кудук, Узун-Тас, Умирли-Коч, Ур, Урзали-
Булак, Чагилли, Чолак-Еспе, Чубар-Тюбе,
Чубура, Чукалак, Шокалак, Шур-Тепе,
Ялим, Янґи-Су.

Характерним фреаратонімом для цієї
семантичної ґрупи є Бусага: на мапі (див.
рисунок) добре видно, що колодязь Бусага
“Вхід” знаходиться саме у проході, який
веде до великої улоговини;
3) фреаратоніми, пов’язані з рослинним
світом: Аджи-Камиш, Ак-Тікенді, Ак-Чілік,
Ах-Патлаук, Боорджах-Кую, Ґуджемді,
Джингильди, Камисти, Караваджак,
Каунди-Кудук, Саксаульди, Сари-Камиш,
Суїджі-Ткен, Талли, Теґенлі, Чаїрли, Чали,
Чаришли, Черкезлі, Чінґельді;
4) фреаратоніми, що вказують на
конструктивні особливості колодязя:
Готун, Ґумбезлі-Кую, Єкатун, Ірклі,
Кабахти, Канґа-Кую, Кірпічлі, Леккер,
Окли, Суе, Суєлі, Тас-Кудук, Тас-Урпа, Таш-
Кудук, Ташти-Кудук, Терс-Кинди,Уджак,
Чамчакли, Чільбур, Шигир-Кудук;
5) фреаратоніми, що характеризують якість
води: Аджи-Кую, Ащи-Кудук, Ащи-Урпа,
Ащи-Урпаси, Балкудук, Бал-Кую, Беш-Ащи,
Джаман-Кудук, Кагазли-Суджі,
Кудантай-Ащи, Лайли, Лябі-Шур, Самук-
Су, Суїджі-Кую, Султан-Ащи-Су, Токуз-
Аджи, Туз-Булак, Чурук, Шірін, Яман-Как;
6) фреаратоніми, що передають різні
ознаки колодязів, відносний час, відносне
місцезнаходження: Байтак, Джана-Кудук,
Кинир, Куйлі, Кульдур, Орта-Кую, Табан-
Кудук, Узун-Кудук (три назви), Узун-Кую
(дві назви), Узюк, Улі-Курук, Чакин, Яник;
7) фреаратоніми, пов’язані з різними
спорудами: Ак-Мечеть, Ак-Там, Баккале,
Буґутти, Дамла, Дамли, Кизилча-Кала,
Куммелі,  Опурма, Сим-Тас, Таджи-
Буґут, Тамди, Тамдирли, Тамли, Таш-
Рабат, Чулан-Там;
8) фреаратоніми, пов’язані з тваринами:
Балапан, Букан, Буль-Турюк, Іт, Йол-
Барсли, Кари-Ішак, Кірпілі, Коїн-Кую,
Косак, Туар, Тюя-Кую, Уґус;
9 )  У  н а з в і  в ка з а н о ,  хто  в и р и в
колодязь (дієслівні фреаратоніми з
дієприкметником qazan “викопав”):
Джан-Гужа-Казган ,  Кекіл-Казган,
Киз-Казган, Кизляр-Казган, Кірет-
Казган, Кубек-Казган, Кунак-Казган,
Нурд жа н- Ка зг ан ,  Тад жи -К аз га н ,
Таспак-Казган, Чапан-Казган ;
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10) фреаратоніми, утворені від родоплемінних
імен або етнонімів: Ата-Кую, Ґоклен-Куюси,
Казахли, Караман-Куюси, Киржау, Кірет-
Казган, Салгир, Табин, Табин-Су, Уч-Уру,
Шиїх;
11) фреаратоніми, пов’язані з ісламом або
міфологією: Ауліє-Кудук, Біш-Кальпа,
Іслам-Кую, Ішан-Куйма, Курбан-Кудук,
Курван-Чухдурум, Таїш, Тюльдюль-Ата,
Чітлі, Шаїтлік;
12) фреаратоніми, що вказують на глибину
колодязя: Аяз, Гари-Кую, Отуз-Кулач,
Терен, Узун-Кудук (три назви), Узун-Кую
(дві назви);
13) фреаратоніми, пов’язані з певною
кольоровою ознакою: Ак-Кудук, Ак-Кую,
Ґокча, Кизил-Как, Кизил-Кудук, Кук-
Ічме, Кукча, Сарапан;
14) фреаратонімом виступає гідрографічний
термін без будь-яких означень: Буґут, Керіз,

Куєма, Куляб, Чашми, Чешме (три назви);
15) фреаратоніми, що характеризують
водність колодязя: Біс-Ковга, Єл-Чілек,
Суули, Суусиз-Кара, Тамчи, Туп, Хатам;
16) назва вказує на якусь подію (зазвичай
це дієслівні фреаратоніми): Адам-
Кирилган, Ешак-Анґран, Токум-Тиккан
(дві назви), Чекмень-Калган, Чавдар-
Джувган.

Фреаратоніми містять у собі цінну
інформацію про етнічне розміщення
населення, його духовну й матеріальну
культуру, релігію, події, що відбулися в
минулому, приналежність людей до різних
соціальних ґруп, типи житла, будівлі й
різні споруди, тип господарської
діяльності етносу, рельєф і гідрографію
місцевості, її флору та фауну, тому вони
потребують спеціальної уваги при
топонімічних дослідженнях.

1 Пропонуємо ввести до ономастичної термінології термін фреаратóнім, від гр. ,
 колодязь; басейн, цистерна та ’ім’я, назва.

2 При етимологізації назв колодязів слід зважати на те, що на непридатних для земле-
робства безводних землях Каракалпакії та північної частини Бухарської обл. мешкають
казахи.

Назви мови
ар. – арабська
вірм. – вірменська
гр. – грецька
іран. – іранські мови
каз. – казахська
кирг. – киргизька
кк. – каракалпацька
кум. – кумицька
монг. – монгольська
ног. – ногайська
перс. – перська
рос. – російська
тадж. – таджицька
тур. – турецька
турк. – туркменська
тюрк. – тюркські мови
узб. – узбецька

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ У СТАТТІ

Території
А – Ашгабадська обл. Туркменської РСР
АА – Алматинська обл. Казахської РСР
АТ – Актюбинська обл. Казахської РСР
Б – Бухарська обл. Узбецької РСР
Г – Гур’євська обл. Казахської РСР
К – Карагандинська обл. Казахської РСР
КВ – Красноводська обл. Туркменської
РСР
КК – Каракалпацька АРСР
КО – Кзил-Ординська обл. Казахської РСР
М – Марийська обл. Туркменської РСР
ПК – Південно-Казахстанська обл. Казахсь-
кої РСР
С – Самаркандська обл. Узбецької РСР
СП – Семипалатинська обл. Казахської РСР
Т – Ташаузька обл. Туркменської РСР
Ч – Чарджоуська обл. Туркменської РСР
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Не будет, видимо, большой натяжкой ут-
верждать, что в основе феномена, именуе-
мого культурой, лежит мышление. Соб-
ственно, это аксиома: где нет мышления,
нет и культуры. Можно даже, наверное,
утверждать, что культура того или иного
народа есть в конечном итоге порождение
его мышления, специфическая форма и
одновременно прямое его отражение. По-
нятие “язык культуры”, разумеется, гораз-
до шире понятия “язык, на котором гово-
рит (или говорил) народ, создавший
данную культуру”. Вместе с тем оно под-
разумевает наличие совершенно особых
черт, делающих данную культуру уникаль-
ной, не похожей на другие, то есть то, в чем
проявляется специфика и особенности
мышления создателей и носителей конк-
ретной культуры. Ее исследование невоз-
можно без знания этих особенностей, а
потому изучение (или, по крайней мере,
учитывание) особенностей мышления само
становится частью изучения культуры.

Нет нужды напоминать, что у каждого
этноса помимо языка имеется целая систе-
ма исторически сложившихся коммуника-
тивных знаков (жесты, мимика, рисунок
орнамента и т. п.), а также понятий и оце-
ночных критериев, органически и одно-
значно воспринимаемых его членами. Эти
знаки и понятия могут быть адекватно по-
няты представителями другого этноса, но
могут остаться нерасшифрованными, что
часто влечет за собой непонимание. Ситуа-
ция может оказаться еще сложнее, если
одинаковые по выражению знаки имеют в
разных культурах разные денотаты, напри-
мер, покачивание или кивание головой в
знак согласия или несогласия. В такой си-
туации ложное понимание приводило по-
рой к весьма драматическим последстви-
ям1. Непонимание или ложное понимание,
возникающее при общении представителей
разных “зон культурной компетенции”2,
стало причиной хорошо известных собы-
тий, например, происхождения названия
животного “кенгуру” или появления в рус-
ском языке слова “зонт”. Для исследовате-
ля древней, давно умершей культуры, от-

стоящей от нас на несколько тысячеле-
тий, когда нет никакой возможности пе-
респросить собеседника, вероятность
такого непонимания становится еще бо-
лее актуальной.

Но и в самой древности понимание
языка чужой культуры также оказывалось
непростой задачей. Во второй книге сво-
ей замечательной “Истории” Геродот Га-
ликарнасский приводит целый ряд очень
ярких примеров, как мы бы сейчас сказа-
ли, культурных оппозиций, отличающих
привычки и обычаи греков от того, что он
увидел в Египте в середине V в. до н. э.:

“35.... Я хочу подробно рассказать о
Египте, потому что в этой стране более
диковинного и достопримечательного срав-
нительно со всеми другими странами. По-
этому я должен дать более точное ее опи-
сание. Подобно тому, как небо в Египте
иное, чем где-либо в другом месте, и как
река у них отличается иными природными
свойствами, чем остальные реки, так и нра-
вы и обычаи египтян почти во всех отно-
шениях противоположны нравам и обыча-
ям остальных народов. Так, например, у
них женщины ходят на рынок и торгуют, а
мужчины сидят дома и ткут. Другие наро-
ды при тканье толкают уток кверху, а егип-
тяне – вниз. Мужчины [у них] носят тяже-
сти на голове, а женщины – на плечах.
Мочатся женщины стоя, а мужчины сидя.
Естественные отправления они совершают
в своих домах, а едят на улице на том ос-
новании, что раз эти отправления не-
пристойны, то их следует удовлетворять
втайне, поскольку же они пристойны, то от-
крыто. Ни одна женщина [у них] не может
быть жрицей ни мужского, ни женского
божества, мужчины же [могут быть жре-
цами] всех богов и богинь. Сыновья у них
не обязаны содержать престарелых роди-
телей, а дочери должны это делать даже
против своего желания.

36. В других странах жрецы богов но-
сят длинные волосы, а в Египте они стри-
гутся. В знак траура у других народов бли-
жайшие родственники, по обычаю, стригут
волосы на голове, египтяне же, если кто-
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нибудь умирает, напротив, отпускают во-
лосы и бороду, тогда как обыкновенно
стригутся. Другие народы живут отдельно
от животных, а египтяне – под одной кры-
шей с ними; другие питаются пшеницей и
ячменем, в Египте же считается величай-
шим позором употреблять в пищу эти зла-
ки. Хлеб там выпекают из полбы, которую
некоторые называют зеей. Тесто у них при-
нято месить ногами, а глину руками. Соби-
рают они также и навоз. Половые части дру-
гие народы оставляют, как они есть; только
египтяне (и те народности, которые усвои-
ли этот обычай от них) совершают обреза-
ние. Каждый мужчина носит у них две одеж-
ды, а всякая женщина – одну. Парусные
кольца и канаты другие привязывают сна-
ружи [к стенке судна], а египтяне же – внут-
ри. Эллины пишут свои буквы и считают
слева направо, а египтяне – справа налево.
И все же, делая так, они утверждают, что
пишут направо, а эллины – налево. У них
употребляется, впрочем, двоякого рода пись-
мо: одно называется священным [иератичес-
ким], а другое демотическим [общенарод-
ным]” [Геродот 1972, 91 (II, 35–36)].

В этом примечательном отрывке, соче-
тающем в себе как справедливые наблю-
дения, так и совершенно фантастические,
я хотел бы остановиться на последнем при-
мере сравнения, где речь идет о направле-
нии письма, как на сюжете, непосредствен-
но касающемся нашей темы. Это
действительно загадочное место в расска-
зе Геродота. В данном случае “отец Исто-
рии” совершенно прав: египетская скоро-
пись действительно имеет направление
справа налево. Остается абсолютно непо-
нятным, что он хотел сказать следующей
фразой. Как правило, ученые предпочита-
ют ее никак не комментировать, или гово-
рят о “путаном и неясном сообщении гре-
ческого историка” [Коростовцев 1963, 65;
Мüllеr 1927, 7]. Однако, мне представляет-
ся, что здесь мы имеем дело именно с раз-
личиями в понятийном аппарате двух куль-
тур, с блестящим примером непонимания
друг друга представителями различных зон
культурной компетенции3. С простой фор-
мальной точки зрения кто-то – или Геро-
дот, или египтяне, с которыми он разгова-
ривал – ошибается.

Но парадокс заключается в том, что оди-
наково правы и Геродот, и египтяне. Все
зависит от того, что понимать под направ-

лением письма. Для Геродота, как и для нас,
направлением письма будет то направле-
ние, в котором мы последовательно разме-
щаем буквы. С этой точки зрения египетс-
кая письменность имеет направление
справа налево, а греческая – слева напра-
во. Но, с точки зрения древних египтян, все
обстояло совсем иначе. Для них направле-
нием письма было не направление распо-
ложения знаков, а направление движения
руки, эти знаки выводящей. Для их пись-
менности (относящейся, кстати, к совер-
шенно другой семиотической системе, чем
греческая) значимым было направление не
строки, а отдельного штриха каждого зна-
ка. В этом смысле они были абсолютно
правы – при написании подавляющего чис-
ла знаков движение руки будет слева на-
право [Мüllеr 1927, 7]:

Что же касается направления греческо-
го письма, то и здесь утверждение собесед-
ников Геродота можно считать совершен-
но корректным, если взглянуть на него с
египетской точки зрения. При естествен-
ном наклоне рукописных букв движение
руки будет действительно направляться не
только сверху вниз, но и справа налево:

Но это пример скорее терминологичес-
ких различий, несовпадения критериев и
оценок, так сказать, экстралингвисти-
ческих категорий. Все оказывается еще
сложнее, когда дело доходит до самого
мышления – до глубинной основы и куль-
туры, и языка ее носителей.

Попытки проникнуть в особенности чу-
жого мышления, тем более мышления ар-
хаического, сопряжены с огромными труд-
ностями. Здесь мы сталкиваемся с крайне
непривычной для нас логикой и категория-
ми, подчас не имеющими аналогий в нашем
собственном мышлении. Как мне представ-
ляется, у нас есть два пути исследования:
внешний – через анализ памятников куль-
туры, в первую очередь мифов, ярко отра-
жающих особенности архаического (мифо-
логического) сознания, и внутренний –
через явление, наиболее тесно связанное не-
посредственно с самой структурой мышле-
ния, посредством которого собственно эти
памятники до нас дошли, то есть через язык.
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Первый путь – изучение мифов (вторич-
ной моделирующей системы) использовал-
ся несравнимо чаще. Раскрытие основных
законов мифологического сознания – это
одно из величайших достижений этноло-
гии, осуществленное на протяжении всего
XX в. [Мифы... 1991, 12–20; Мелетинский
1976, 38]. Однако эти исследования были
в основном направлены на выявление об-
щих закономерностей, универсалий. Что
же касается мышления каждой конкретной
культуры, в которой эти закономерности
обретают свои уникальные, неповторимые
черты, то, как мне кажется, понять его
(именно его уникальность) можно только
через язык.

Действительно, язык как первичная мо-
делирующая система лежит в основе вся-
кого повествования; это первейший инст-
румент, к которому прибегает человек для
изъявления своих мыслей. Во всяком слу-
чае, для исследователя древности это един-
ственная категория, максимально прибли-
женная к сознанию. “... Оценка происходит
и на осознаваемом уровне; включается вто-
рая (речевая) сигнальная система, и явле-
ние подвергается сознательному осмысле-
нию. Вторая сигнальная система есть
система речевых сигналов, т. е. эквивалент-
на языку. Нет необходимости, чтобы чело-
век мысленно полностью произносил со-
ответствующие слова, однако сознательная
дискретная мысль (не эмоция) эквивалент-
на слову” [Дьяконов 1990, 11]. Постигая
древний язык, мы окунаемся в мир, в кото-
ром он жил и развивался; переводя тексты,
мы неизбежно сопоставляем его категории
с нашими и тем самым обнаруживаем и
осознаем сходства и различия, специфику
архаического сознания. Быть может, утвер-
ждение И.М. Дьяконова: “чего нет в язы-
ке, нет и в сознании” [Дьяконов 1990, 11]
звучит чересчур категорично – все мы зна-
ем случаи невыразимости словами мисти-
ческого и религиозного опыта, сновидений
и переживаний во время клинической смер-
ти, но, во всяком случае, справедливо сле-
дующее: все, что есть в языке, есть и в со-
знании, а это само по себе уже немало.

Необходимость знания специалистом
языка изучаемой страны настолько очевид-
на, что говорить о ней не приходится, как
о чем-то само собой разумеющемся. Одна-
ко знание слов, грамматических правил, по
которым они соединяются в предложение,

и умение адекватно перевести содержание
текста еще не дают в полной мере пред-
ставления о языковом мышлении. История
изучения неевропейских языков (в том чис-
ле и египетского) дает множество приме-
ров парадоксальной ситуации, когда иссле-
дователям казалось, что они вполне
удовлетворительно знают язык, в то вре-
мя как они (сами того не ведая!) научались
лишь адекватно пересказывать содержа-
ние какого-то повествования на европей-
ских языках. Оказывается, что грамматика
имеет способность к поразительной ми-
микрии, создавая иллюзию наличия грам-
матических соответствий изучаемого язы-
ка и языка исследователя.

Случай с египетским языком представ-
ляется мне весьма поучительным. К момен-
ту его дешифровки, то есть к началу XIX в.,
европейская филология обладала сравни-
тельно богатым опытом изучения индоев-
ропейских языков. Весь сложившийся к
этому времени научный аппарат (начиная
с александрийской школы) строился на
материале именно этой языковой семьи. С
языками других семей (а также с достиже-
ниями арабских филологов) европейские
ученые были фактически незнакомы. Вер-
нее было бы сказать так: при изучении ка-
кого-либо неевропейского языка к нему
подходили совершенно так же, как к евро-
пейскому – искали (и находили!) соответ-
ствующие части речи и правила, по кото-
рым они становятся членами предложения.
Европейцам просто в голову не приходи-
ло, что могут существовать языки, действу-
ющие по другим правилам. Когда иерогли-
фы были расшифрованы и значение
большого количества слов определено, на-
чалась их классификация. Казалось, что это
совсем не трудная задача: слова, обознача-
ющие предметы, стали существительными,
действия – глаголами и т.д. Египетские
предложения послушно переводились на
все европейские языки и задачей новой
науки оставалось только уточнение и уг-
лубление полученных знаний. Поразитель-
но, но в течение ста лет никто не замечал,
что, переводя древнеегипетские тексты, мы
на самом деле занимались их пересказами,
а изучая египетскую грамматику – иссле-
довали фактически не ее саму, а, так ска-
зать, собственные рефлексии по ее поводу.
Но время шло, и с развитием языкознания
становилось все более очевидно, что ста-
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рая схема не соответствует реалиям египет-
ского языка. Как мне представляется, по-
воротным пунктом стало открытие того
факта, что египетский глагол не обладает
категорией времени – одним из самых фун-
даментальных отличий глагола от других
частей речи (предикативностью может об-
ладать не только глагол). Оказалось, что
египетский язык – по преимуществу (если
не целиком) номинативный (некоторые со-
временные грамматики предпочитают
вовсе не употреблять слово “глагол“, заме-
няя его неопределенным понятием “фор-
ма“), что части речи в нем очень легко пе-
реходят друг в друга (что привело к
появлению замечательного термина “суб-
стантив”) и т. д. Словом, как заканчивает
А.С. Четверухин соответствующую статью
в “Лингвистическом словаре”: “Современ-
ное исследование древнеегипетского языка
находится на пороге полного пересмотра
традиционных представлений” [Словарь...
1990, 140–141].

Справедливости ради надо заметить,
что описанная выше проблема характерна
не только для египтологии. Уже в 30-х го-
дах XX в. выдающийся этнограф Б. Мали-
новский, досконально изучивший язык од-
ного из племен Меланезии, писал: “В
тробрианском языке мы можем с полным
правом делить слова по частям речи. Су-
ществительные, глаголы, местоимения,
прилагательные, предлоги, наречия и со-
юзы высвечиваются столь же ясно, как в
английском” [Malinovsky 1935, 30]. Факти-
чески Б. Малиновский сделал то же самое,
что за сто лет до него проделали с еги-
петским языком, наложив грамматическую
сетку европейского языка на нечто абсо-
лютно иное. Как справедливо возражает
ему А. Соломоник: “Судя по приводимым
(Малиновским. – М.Ч.) примерам, словам
исследуемого языка далеко до четкого фор-
мализованного распределения по грамма-
тическим категориям, да и сами эти кате-
гории аморфны, как аморфен тот кусок
теста, из которого еще не испекли хлеб
нужной формы” [Соломоник 1995, 322].

Очень трудно взглянуть на чужой язык
изнутри, как и взглянуть на мир чужими
глазами. Что из этого порой получается,
прекрасно повествует древнеегипетское
сказание о черном кабане4. И, тем не ме-
нее, пытаясь проникнуть в структуру древ-
него языка, мы в какой-то степени можем

вскрыть и механизмы сознания. Это зада-
ча уже не столько филологии, сколько эт-
нопсихолингвистики.

К сожалению, исследований архаичес-
ких языков с этой точки зрения проводи-
лось очень мало. Примером того, сколь по-
лезным может быть такое изучение для
проникновения в структуру мифологичес-
кого мышления, мне представляется нача-
ло уже упоминавшейся книги И.М. Дьяко-
нова. Показывая, как архаическое
мышление оперирует посредством тропов,
он приводит целый ряд примеров из шу-
мерского и некоторых афразийских языков.
Однако специальное исследование этого
явления не входило в его задачу. Больше,
как я понимаю, к этой теме никто не обра-
щался. Во всяком случае, египетский язык
с этой точки зрения не рассматривался ни-
когда.

Рискуя слишком углубиться в эту про-
блему, я, тем не менее, считаю необходи-
мым хотя бы в малой степени остановить-
ся на ней, ибо в противном случае нам будет
трудно рассуждать о древнеегипетском ис-
кусстве, как только мы попытаемся вник-
нуть в его специфику.

Чтобы максимально представить себе
логику и способы построения египетских
фраз (насколько это вообще возможно), нам
придется отказаться от привычных пред-
ставлений, что, например, слово, обозна-
чающее действие, в египетском языке ав-
томатически соответствует русскому
глаголу или что лицо, совершающее дей-
ствие, всегда будет подлежащим в пред-
ложении, и попытаться передавать еги-
петские реалии буквально. То, что при этом
возникнет, будет, конечно, насилием над
родным языком, но иначе у нас ничего не
получится. “Сама структура архаичного
языка отражает архаичность мышления, а
в языке архаического человека могут отра-
жаться категории, представляющиеся нам
неважными, а зато не отражаются многие
категории, без которых в наше время мы
не можем составить высказывания, напри-
мер, нет категории времен и т. п.” [Дьяко-
нов 1990, 22].

В этой связи представляется интерес-
ным сравнить одно и то же высказывание
на трех совершенно разных языках: рус-
ском, одном из североамериканских и еги-
петском:
“Индеец понка, для того чтобы сказать:
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“Человек убил кролика”, должен выразить-
ся: “Человек, он, один, живой, стоя (име-
нительный падеж), нарочно убил, пустив
стрелу, кролика, его, живого, сидящего (ви-
нительный падеж)”, ибо форма глагола
убить для данного случая должна быть
выбрана из числа нескольких форм. Глагол
меняет свою форму путем инфлексии или
инкорпорации (присоединения) частиц,
чтобы обозначить лицо, число, род, оду-
шевленность или неодушевленность, поло-
жение (стояние, лежание, сидение) и па-
деж. Форма глагола выражает также,
совершено ли действие убийства случай-
но или преднамеренно, совершено ли оно
при помощи снаряда... и если при помощи
снаряда, то какого именно, посредством
лука и стрелы или ружья...” [Леви-Брюлъ
1994, 115].

Египетская версия того же предложения
выглядела бы так: “Давание человеческое
(совершаемое человеком) зайца на бок”.
Так выглядело бы действие, совершаемое (в
принципе) в данный момент. В египетском
языке есть несколько слов с понятием
“убить”, здесь я выбрал самое показатель-
ное – троп “давание (т. е. “поместить”, “по-
ложить”) на бок”. Если бы мы попытались,
как и в американском примере передать
прошедшее время, то у нас получилось бы
следующее: “Давание-к человеческое
(= совершенное человеком) зайца на бок”.
Ниже я прокомментирую этот пример, но
хочу сразу же оговориться: поскольку ник-
то подобных манипуляций над египетским
языком не производил, все наши построе-
ния целиком лежат на моей совести.

Итак, египетский язык, представляю-
щий отдельную ветвь афразийской языко-
вой семьи, относится к типу языков с край-
не жестким, почти “железным” порядком
слов в предложении, что, на мой взгляд,
играет колоссальную роль в “распределе-
нии” слов по частям речи, ибо в еги-
петском языке эти последние обладают
удивительной свободой переходить одна в
другую. Пользуясь нашей терминологией,
обычный порядок слов в египетском пред-
ложении выглядит так:

Предикат – субъект – объект – косвен-
ный объект – обстоятельство.

Субъект, объект, косвенный объект и
обстоятельство могут сопровождаться оп-
ределением, стоящим после определяемо-
го. Очень жесткий позиционный принцип

следования членов предложения был сво-
его рода “решеткой”, в последовательно-
сти ячеек которой заключалась структура
египетского предложения. Любой язык
имеет ограничения на свободу перемеще-
ния членов внутри предложения (русский
язык в этом смысле очень либерален), но
египетский язык в этом отношении был
особенно “тверд”. Описывая тип еги-
петского предложения, исследователи ча-
сто определяют его как “глагол – существи-
тельное”, считая, очевидно, что порядок
членов предложения в языке зависит от
последовательности частей речи. Вынуж-
ден заметить, что, по крайней мере, при-
менительно к египетскому языку, это не
так. Как раз именно в способности соче-
таться разных частей речи египетский язык
не проявляет особого диктата. Более того,
само отнесение различных слов к тем или
иным частям речи порой оказывается
затруднительным. Так, например, прилага-
тельное, заняв место предиката, приобре-
тает все черты египетского глагола, в том
числе возможность создания всевозможных
отглагольных образований, в частности
причастия, которое само является отгла-
гольным прилагательным. От предлогов
могут образовываться относительные при-
лагательные (нисбы), которые в дальней-
шем могут субстантивироваться. И, нако-
нец, от существительных в египетском
языке могут образоваться причастия. Такая
свободная текучесть частей речи могла бы
породить хаос, если бы не твердый поря-
док членов предложения. Представляется,
что строгое расположение слов в предло-
жении и было тем путем кодификации, по
которому пошел египетский язык на пе-
реходе от дограмматической стадии раз-
вития к грамматической. Из этого, как мне
кажется, следует важный вывод: именно от
того, каким членом предложения является
слово, зависит его принадлежность к той
или иной части речи, а не наоборот.

Разумеется, мы имеем дело с письмен-
ным языком, а письменность, как знаковая
система, уже предполагает наличие какой-
то устоявшейся структуры, но египетский
язык еще настолько архаичен, что вполне
позволяет увидеть процессы ее становле-
ния. Так, например, прилагательное (если
оно не субстантивировалось) является оп-
ределением и стоит за определяемым. Ины-
ми словами оно занимает то место, где долж-
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но стоять слово, характеризующее предше-
ствующее. Такой характеристикой может
быть качество, соотнесенность (например,
с пространством) и принадлежность. Сам
же принцип следования слов в предложе-
нии представляется мне логичным и дос-
таточно простым: то, на что падает логи-
ческое ударение, стремится занять первое
место, а следом за ним, убывая по степени
значимости, располагаются слова, уточня-
ющие и характеризующие главное. Если,
например, нас занимает действие, то рас-
положение слов будет следующим: назва-
ние действия, а затем его характеристики –
кто, что, кого (для чего), где. В такой ситу-
ации на первом месте будет стоять глагол.
Если же нас интересует субъект, то пред-
ложение станет “именным” (действие нас
не волнует) и порядок его будет таков: кто
именно и его характеристики. В данном
случае на первом месте ставится существи-
тельное или эмфатическое местоимение.
Если нас интересует качество, то на пер-
вом месте будет стоять предикатив (прила-
гательное в роли сказуемого).

Однако слова в египетском языке рас-
полагаются не по отдельности одно за дру-
гим, а блоками, сочетаниями слов5. Как мне
кажется, именно по этим кирпичикам, из
которых в свое время произошли собствен-
но предложения египетского языка, мож-
но попытаться составить представление о
структуре мышления древних египтян.

Имена (обычно существительные), яв-
лявшиеся главным членом словосочетания,
могли находиться в двух “состояниях”: кон-
структном (status constructus) при зависи-
мом члене – имени и прономинальном
(status pronominalis) при зависимом члене –
местоимении-суффиксе6. Оба эти состояния
передавали одну и ту же категорию – кате-
горию принадлежности. Зависимый член
стоял после главного и, как мы видели, яв-
лялся его определением, характеристикой7.
Таким образом, в сочетаниях prnfr

“дом прекрасный”, pr nb “дом гос-
подина” и pr.f “домм его” три разных
(с нашей точки зрения) части речи – качествен-
ное прилагательное “прекрасный”, существи-
тельное “господин” и притяжательное место-
имение “его” – являются по сути одним и тем
же – определением к слову дом:“дом прекрас-
ный”, “дом господский”, “дом евонный”.

Последний случай (с местоимением)
представляется мне чрезвычайно важным.
Местоимение-суффикс не имевшее само-
стоятельного употребления, но определяв-
шее грамматическое лицо, в подавляющем
большинстве случаев, включая и глаголь-
ные предложения (речь об этом пойдет
ниже), показывает человека не как облада-
теля предмета, его хозяина, а только как
определение, некое уточнение к предметам
и явлениям окружающего мира. Этот мир
наполнен несчетным количеством всевоз-
можных предметов. Каждый из них обла-
дает своими чертами и качествами, кото-
рые остаются неизменными и по которым
мы можем сразу определить, что это – дом,
а это – кувшин. Мой дом может быть точ-
но таким же, как у соседа; мой кувшин
может ничем не отличаться от всех прочих,
кроме одной единственной особенности,
отличающей их от остальных домов и со-
судов – эта особенность я сам. Они принад-
лежат мне и это единственное, что выде-
ляет их из общего числа. Нам это может
показаться проявлением антропоцентриз-
ма, но на самом деле это, увы, не так. Че-
ловек является только характеристикой
предмета, причем самой непостоянной. Как
только я передам свою вещь другому, я пе-
рестану быть даже ее определением. Ко-
нечно, это только язык, но в нем отражает-
ся то, что живет в сознании, то, что
составляет картину мира. В этом смысле
личность египтянина занимает не самое
центральное место в этой картине.

То, что личность (выраженная грамма-
тическим лицом) не является той точкой,
от которой и вокруг которой разворачива-
ется действие, как мне представляется, ярко
иллюстрирует весьма распространенная в
египетском языке и поразительная для нас
способность предложения менять, так ска-
зать, точку зрения в процессе изложения
мысли. Это необычное свойство проявля-
ется в смене грамматических лиц. Заявляя
о себе: “Я тот, кого слушаются”, древний
египтянин произносил: “Я – слушаемый
он”. Здесь описывается следующая ситуа-
ция: есть я, и есть те, кто меня слушаются,
но с их точки зрения я – это “он”. То есть
для передачи этой ситуации вводится еще
один, “логический”, субъект, на чью точку
зрения перемещается описание события.
Еще один пример того же плана: “я – хо-
рош советами в доме хозяина его”. Сразу
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перед существительным. Так, если объект
выражен местоимением, которое, видимо,
воспринималось более тесно связанным с
“одушевленной” сущностью человека, не-
жели существительное, строгий порядок
слов в глагольном предложении меняется
и объект перемещается к предикату, оттес-
няя субъект:

Предложение
дает отец книгу эту сыну своему приоб-
ретает вид:

дает ему отец
книгу эту.

Отправляясь от психолингвистическо-
го рассмотрения всего лишь некоторых
особенностей египетского языка, мы столк-
нулись с двумя формами бытования чело-
века: его“одушевленной” индивидуально-
стью, личностью и ее проявлением во
взаимосвязи с миром. Таких проявлений
оказывается очень много, но все они име-
ют (каждая свой) типологический “функ-
циональный” набор определенных харак-
теристик. Человек может быть кем
угодно – отцом, сыном, должностным ли-
цом и т. д., – но все это в конечном итоге
только функции, которые может исполнять
кто угодно. Абсолютно уникальная, непов-
торимая человеческая личность проявля-
ется не в этом, а в имени собственном,
только ей одной принадлежащем имени,
одном из самых фундаментальных поня-
тий древнеегипетской культуры.

Имя – это то, что делает человека непо-
хожим на других, выделяет его из числа
соплеменников12. Имя сопровождает чело-
века от рождения до смерти. Знание его уже
само по себе декларирует существование
этого конкретного человека. Оно является
такой же естественной и необходимой его
сущностью, как ба и ка. Сохранение име-
ни абсолютно необходимо, ибо его вечное
существование доказывает и вечное суще-
ствование его носителя. Забвение же име-
ни означает исчезновение человека, по-
скольку то, что не имеет имени, не
существует. Даже идеально похожее изоб-
ражение будет портретом личности только
для тех, кто может ее узнать, то есть, в ко-
нечном итоге для тех, кто знает имя чело-
века. Уже для следующего поколения по-
томков изображение, не сопровожденное
именем, будет всего лишь истуканом, “пор-

третом неизвестного”, поскольку внешнее
сходство ничего не значит для человека, ни-
когда не видавшего изображенного. Имен-
но по этой причине древние египтяне так
ревностно сохраняли свои имена и столь
же упорно уничтожали имена своих вра-
гов. Изображение покойного, рельеф или
статуя, имеет смысл, только если оно со-
провождается именем. Возможно, именно
для максимально точного указания на конк-
ретную личность египтяне нередко писа-
ли все свои имена, если таковые имелись:
“имя большое” (полное), “имя маленькое”
(уменьшительное) и “имя доброе” (употре-
бительное). Письменная фиксация имени
была важнейшим элементом заупокойного
культа. И нам, через тысячи лет восхища-
ющимся шедеврами египетского искус-
ства, не стоит изумляться тому, что вели-
колепные портреты некогда живших людей
по происхождению своему – всего лишь
детерминативы, знаки-определители к
иероглифически записанным именам.

Все, что мы сейчас рассматривали, от-
носится к тем случаям, когда человек был
объектом действия, то есть пассивной сто-
роной в его взаимодействии с окружающим
миром. Попробуем теперь рассмотреть си-
туацию, когда из объекта действия он пре-
вращается в его субъекта, иными словами,
с нашей точки зрения, является породите-
лем действия и, по идее, должен своими
осознанно-волевыми поступками влиять на
окружающий мир.

HAb.f bAk.f r

niwt посылает он слугу своего в город.
Это тип “глагольного предложения”, где

с формальной точки зрения предикатом яв-
ляется глагол (в форме так называемого
“суффиксального спряжения”), а субъек-
том – местоимение. Фактически же все не
так просто: местоимение-суффикс, дей-
ствующее в этом типе предложения, под-
лежащим не является. Самостоятельно
употребляться оно не может, единственная
его функция, как мы уже видели, – пока-
зывать притяжательность не зависимо от
того, к какой “части речи” оно присоеди-
няется. То, что мы назвали глаголом, на
самом деле назвать так очень трудно: гла-
гол, имеющий при себе притяжательное
местоимение, оказывается в предложении
подлежащим. Более того, после некоторых
глаголов он сам может оказаться объектом
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стей” египетского человека понятие “лич-
ность”. Это бесполезно уже потому, что
любая абстракция предполагает обобще-
ние, а самоощущение каждого конкретно-
го египтянина как уникальности, как раз и
отвергает обобщение. Не может быть уни-
кальным то, что есть у всех16. Однако это
пока еще смутное ощущение нашло свое
выражение в имени человека. Именно оно
напрямую связано с его уникальностью и
неповторимостью.

Структура египетских “глагольных”
предложений показывает нам, что человек
не являлся “породителем”своих действий.
Действие направляется прямо на объект, а
человек только определяет, характеризует
это действие. Возвращаясь к примеру с
несчастным кроликом, мы можем увидеть,
что не человек “дал его на бок”, а словно
некая сила поступила так с бедным зверь-
ком, воспользовавшись человеком, как ин-
струментом. По моему убеждению, имен-
но из этого представления проистекает
необычайно важное для всей древнеегипет-
ской культуры понятие о Hmw, как о прояв-
лении и носителе воли Бога и царя, столь
блистательно исследованное О.Д. Берле-
вым [Берлев 1972, 33–44].

И, наконец, последнее, на что мне
еще раз хочется обратить внимание – это
восприятие древними египтянами време-
ни, как пространства. Форманты “глаголь-
ных” форм и предлоги, передающие вре-
менные отношения имеют исходные
лексические значения, описывающие рас-
положение предметов в пространстве. В
дополнение к тому, что мы уже говорили о
египетских предлогах, хочу добавить, что
все предлоги, участвующие в описании
прошедших событий (в значении “раньше”,
“до”, “до того как”) имеют значения, сво-
димые к одному: пребывание перед чем-
либо. В то же время то, что произошло пос-
ле чего-то, вводится обычно предлогами,
имеющими пространственное значение:
пребывание позади чего-либо. Этот факт
представляется очень важным, так как он,
по моему мнению, показывает, на чем зиж-
дется, так сказать, ориентация во времени
человека древности. Египетское мышление
располагает прошлое перед человеком (пе-
ред его лицом), а будущее – за его спиной17.
Вся бесконечная перспектива прошедших
событий выстраивается перед ним в длин-
ную вереницу, в самой отдаленной точке

которой находится начало всего. Будущее
же располагается сзади и потому – неви-
димо. Даже на несколько минут вперед мы
не можем ничего “увидеть”, в то время как
прошлое всегда перед нами, в поле нашего
зрения.

Мне представляется, что во многом бла-
годаря именно этому расположению про-
шедшего и будущего в пространстве арха-
ические общества оказываются как бы
постоянно обращенными в прошлое и по-
веряют свою жизнь прецедентами из собы-
тий мифического, сакрального времени.
Будущее неведомо, невидимо, а потому –
тревожно. Если его не ввести в “русло”
установленной еще во времена первотво-
рения традиции и жестких правил, мир
может рухнуть18. На этом базируется все
колоссальное здание архаических ритуа-
лов, ибо фактически главная забота и зада-
ча мифологического мышления – это со-
хранить мир и все законы, по которым он
живет, в первозданном виде, и не допустить
в него вторжения хаоса, грозящего гибелью
всему, что в этом мире пребывает. Толь-
ко с наступлением “осевого времени” (по
К. Ясперсу)19 будущее перестает стра-
шить, начинает вызывать интерес. Человек
словно поворачивается к нему лицом, и все,
что было в прошлом, теперь оказывается у
него за спиной. Теперь он может только из-
редка бросить на него взгляд через плечо,
ибо теперь он не “пятится” по бесконеч-
ной ленте времени, а идет по ней, устрем-
ленный в будущее.

Человек античного мира говорит уже на
разных “языках” со своими соседями, жи-
вущими еще по законам архаического
мышления. В этой ситуации разное пони-
мание направления письма выглядит дале-
ко не самым существенным.

Еще раз подчеркну: все, что мы сейчас
рассматривали – это язык. Нельзя, безуслов-
но, механически переносить факты языко-
вого мышления на всю культуру целиком.
Язык гораздо консервативнее мышления,
которое вынуждено долгое время опериро-
вать понятиями, существующими в языке,
но возникшими давно и часто уже неспо-
собными адекватно обслуживать новые яв-
ления, непрерывно появляющиеся в созна-
нии. Так происходит их адаптация к новым
реалиям, пока язык не выработает нечто
новое. Однако то, что так или иначе лежит
в основе мышления, с неизбежностью на-

Древний Египет: язык и культура
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кладывает свой отпечаток на форму его про-
явления, а в конечном итоге и на всю куль-
туру. Конечно, далеко не всегда нужно бук-
вально переводить те или иные граммати-
ческие формы. С течением времени конст-
рукции грамматикализировались, беря на
себя определенные функции, а египтяне, как
и все люди, говорящие на родном языке, не

задумывались над тем, какую форму они
применяют20. И, тем не менее, во многих
случаях мы вполне можем уловить за грам-
матикой отголоски мироощущения древних
египтян. В том числе и в той отрасли куль-
туры, которую мы теперь рассматриваем как
особую, эстетическую форму деятельности
человека – в искусстве.

1 См. об этом, например: [Мосс 1996, 242–260].
2 Пространство, внутри которого действует язык одной культуры, понятный всем его

обитателям. Термин С.Ю. Неклюдова.
3 Как мне представляется, наиболее правдоподобное объяснение этой загадки, которое

я здесь и привожу, предложил А.Г. Сущевский, к сожалению, до сих пор не облекший его
в письменную форму.

4 Бог Хор попросил однажды у Творца дозволения увидеть мир таким, каким Он его
видит. И тотчас же страшная боль пронзила око Хора – Сэтх, его заклятый враг, принял
образ черного кабана и поранил его глаза, после чего Хор проклял свинью. Кстати, эта
история – великолепный пример метафоры, которой на самом деле текст не несет.
Метафору там усматривает наше “европейское” сознание.

5 Единственным исследованием на эту тему является великолепная книга выдающегося
филолога Николая Сергеевича Петровского, чьи работы, намного опередившие свое время,
до сих пор остаются неизвестными зарубежным египтологам [Петровский 1970].

6 Одна из трех разновидностей египетских местоимений, не имевшая самостоятельного
употребления (потому так и называется) и указывавшая на принадлежность лицу. Во
всех случаях, кроме специального подчеркивания лица в именных предложениях,
употреблялось именно это местоимение.

7 Быть может именно поэтому в египетском языке так мало собственно
прилагательных – определением мог выступать любой зависимый член.

8 Этими двумя понятиями метафорически описывалась совокупность всех
совершаемых действий. Как мы говорим: “Ни один волос не упадет с головы без Его
воли”, так египтяне, описывая абсолютную власть фараона, говорили: “Входят и выходят
по велению Его“.

9 Ср. известную лингвистическую шутку: “Шел дождь и два студента. Один в пальто,
другой в университет”.

10 Как, скажем, и в русском языке, в египетском допускалось сказать о каком-то
неодушевленном предмете “он” или “она” (средний род совпадал с женским). Как и в
русском языке, местоимение в таком случае “одушевляет” предмет.

11 Н.С. Петровский отмечает эту особенность использования предлога n и
квалифицирует его использование как образование “косвенного дополнения пользы
действия”: [Петровский 1970, 201–202].

12 Не общее понятие “имя”, а именно каждое персональное имя.
13 То есть действие предметно. Сейчас эту часть речи иногда осторожно называют

термином “субстантив”, как нечто имеющее характеристики существительного.
14 Обычно “со времен царей Нижнего Египта”. Возможно, это намек как на что-то

необычайно древнее, уже почти мифическое, на те незапамятные времена, когда в Нижнем
Египте правили местные цари, независимые от Юга.

15 Фактически – “пребывание”, “наличие”. Скорее всего, этот “глагол” произошел от
“глагола” “приходить“. Ср. английское: “come to do”.

16 Вообще ожидать глубокой степени абстракции от языка, в котором понятие
“удовольствие” передается как “расширение сердца”, мне представляется достаточно
наивным.

М.А. Чегодаев
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“Сучасна цивілізація уявляється справж-
ньою аномалією історії: єдина серед усіх
нам відомих, вона обрала суто матеріаль-
ний вектор розвитку, вона єдина, яка не
спирається на жоден принцип вищого по-
рядку”, – так висловився Рене Генон про
наслідки розриву сучасного світу з тради-
цією, яка, з утилітарної точки зору, опини-
лася на заваді неконтрольованій ході про-
гресу [Генон 1997, 29]. Багатьом здавало-
ся, що звільнитися від “зайвих” для про-
гресу елементів дуже легко.

На їхнє здивування, всі спроби знищен-
ня тільки довели важливість традицій у
суспільстві. Особливу увагу як об’єкт вив-
чення привернули східні країни, які не по-
спішали зректися своїх звичаїв на користь
прогресу. Сучасні дослідники-етнографи
вже сприймають традицію «...як сукупність
(яка має тенденцію стати системою) прин-
ципів суспільної організації, що складають
структурне ядро суспільства, яке перехо-
дить від одного етапу історії до іншого й
забезпечує наступність... Традиція в цьо-
му значенні є резервуаром інституціональ-
них, символічних форм та форм поведін-
ки, а також одночасно й механізмом їхньої
наступності та їхньої змінності. Жодне
суспільство без такої “традиції” існувати
не може» [Агаджанян 1991, 3].

Наведена цитата свідчить, що в кон-
тексті самовизначення цінність традицій не
підлягає сумніву, вони є невід’ємною (сво-
го роду “генетичною”) спадщиною суспіль-
ства і насильницькі спроби їх знищення
викликатимуть завжди тільки опір.

З іншого боку, проблема збереження
традицій є сама по собі досить складною.
Г.Г. Гадамер помітив: “Нашу увагу прику-
то до того, що змінюється, набагато
більшою мірою, ніж до того, що залишаєть-
ся старим. Таким є загальний закон нашо-
го духовного життя” [Гадамер 1988, 41].
Тому звичайна консервація традицій здат-
на викликати такий самий спротив, як і
намагання їх знищити. Автоматична пере-
дача досвіду виглядає “легким шляхом”,
який дозволяє людині особливо не напру-

жуватись, щоб сформувати власну думку і
власне ставлення до світу. До того ж це за-
безпечує контроль над свідомістю людини,
чим звикли користуватися фундаменталі-
сти. Очевидно, що будь-який автоматизм
протистоїть творчій природі людини.

Окрім цього, він протистоїть і природі
самої традиції, адже етнографи дійшли
висновку, що “...традиція допускає зміни:
їй завжди властива певна (більша або мен-
ша) гнучкість, вона ніколи не монолітна й
містить у собі ту чи іншу структурну аль-
тернативу, яка може з часом відродитися,
створити адаптаційні можливості для
сприйняття інших, нових принципів сус-
пільної організації, певний зустрічний
рух, щоб змінившись частково, зберегти-
ся в цілому” [Агаджанян 1991, 5]. Як вис-
ловився М. Еліаде, “творення передбачає
надмір дійсності...” [Еліаде 2001, 25], тоб-
то досвід, який зберігає традиція, ніколи
не буде задовільним, він вимагатиме де-
далі нових і нових трактувань.

Таким чином, життя традиції забезпе-
чується її постійним оновленням, причо-
му механізми “наступності та змінності”,
про які йшлося вище, містяться в самій
традиції.

Відразу ж важливо наголосити, що, по-
при використання біологічних термінів,
мова не йде про еволюцію, а змінність тра-
диції зовсім не має на увазі поступове
поліпшення. Рене Генон дивувався кон-
цепції еволюціонізму: “...в еволюціонізмі,
де наступне краще за попереднє, виникає
питання – звідки це краще береться? В
принципі, логічніше уявити, що воно було
спочатку, а потім зменшилося, але до ньо-
го варто прагнути” [Генон 1997, 56].
Справді, саме настанова еволюціонізму
“нове завжди краще” давала підстави для
зречення традицій. Натомість, сама тради-
ція вбачає ідеал завжди в минулому, у ви-
токах життя, ще сповненого потенційних
можливостей. Коли М. Еліаде пише про
періодичність свят у давньому суспільстві,
він зазначає, що саме “...ностальгія за дос-
коналістю витоків значною мірою пояс-

ПАЛОМНИЦЬКА ПРОЗА
У КОНТЕКСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ТРАДИЦІЙ

Н.А. Кірносова
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нює періодичне повернення in illo tempore
(в ті часи)” [Еліаде 2001, 49]. Один з
найвідоміших мислителів, який з пієтетом
ставився до давнини, Конфуцій, вважав, що
“золотий вік”давно минув і сучасні люди
ще повинні докласти зусиль, аби досягти
того рівня. Отже, оновлення і змінність
традиції передбачає як постійне звернен-
ня до цих витоків, так і їхню актуалізацію
для нового часу. Іншими словами, механізм
змінності діє завдяки двом силам: з одного
боку, це “ностальгія за досконалістю ви-
токів”, а з іншого – постійна потреба іден-
тифікації себе в часі та просторі.

Якщо говорити про наступність у тра-
диції, то, на думку Є.А. Шервуд, “...най-
складніша інформація про свою культуру
може передаватися лише у словесній
формі” [Шервуд 1988, 16]. Відтак, чи не
найбільше про життя традиції може розпо-
вісти література.

У контексті нашої теми цікаво зверну-
тися до художніх зразків паломницької про-
зи, виникнення яких в різних культурах
співпадає саме з моментом кардинальної
переоцінки вже відомого.

Навіть більше, виявляється, що шлях до
витоків, який є сюжетом паломницької про-
зи, розкриває недієвість добре відомих пра-
вил і стверджує постійну необхідність са-
мостійно робити вибір, тобто висуває ви-
моги, які ставить сама традиція в часи
оновлення.

Паломництва здійснюються до священ-
них місць, які вважаються місцями зарод-
ження життя, тобто його витоками.

Власне жанр паломницької прози зарод-
жувався як утилітарний, інакше кажучи, він
слугував релігійним потребам. Найчастіше
це були твори, написані людьми, які самі
здійснили паломництво, а потім прагнули
скласти для інших путівник. Такого виснов-
ку дійшов дослідник української палом-
ницької прози П. Білоус: “...можна припу-
стити, що описи мандрів до святих місць
сприймалися у давнину передусім не ху-
дожньою свідомістю, а релігійною, і мали
вони церковно-ужиткове призначення, бо
унаочнювали оповідями очевидців христи-
янську топографію, давали своєрідні гео-
графічні коментарі до Святого Письма”
[Білоус 1997, 10]

Але згодом до теми паломництва звер-

нулась і художня література. В результаті
тема подолала межі свого суто релігійного
призначення і розкрила свій універсальний
аспект. У центрі уваги художньої літерату-
ри було вже не Святе Письмо, а власне
людина на шляху до священних витоків.
Тема почала стосуватися універсальних
проблем, що уможливило типологічну
подібність літературних та інтелектуальних
явищ у зовсім різних культурах. З найвідо-
міших надбань світової літератури до
зразків художньої паломницької прози
можна віднести твори англійського пись-
менника XVII ст. Джона Баньяна “Шлях
Паломника” і китайського письменника
XVI ст. У Чен-еня “Мандрівка на Захід”.
Пошук джерел, стабільності та оновлення
виявився актуальним для ситуації, в якій
опинилися зовсім різні суспільства.

Основною рисою китайської культури
називають традиційність, причому дослід-
ники схильні наголошувати на безперерв-
ності її традицій. Однак навіть ця культура
знала кардинальні перегляди свого досві-
ду. Зокрема, XVI–XVII століття, на думку
відомого вченого-сходознавця В.В. Маля-
віна, є саме таким періодом зламу: “Однак
для Китаю то був також час драматичних
змін як у втіленнях культури, так і, голов-
не, у самій якості культурної самосвідо-
мості. Тепер критичному розгляду було
піддано саму сутність традиції, і не лише
мудрість предків, але й самі засоби відтво-
рення культури, самий сенс творчості ста-
ли проблемними” [Малявин 1995, 6].

У світлі цієї тези твір У Чен-еня є неви-
падковим. Як відомо, в основі твору лежить
реальна подія – мандрівка ченця епохи Тан
Сюань-цзана до Індії, батьківщини буддиз-
му. Той період вважається добою розквіту
цього вчення на території Китаю, що було
можливим як завдяки підтримці тодішньо-
го імператора Тан Тай-цзуна, так і завдяки
праці вище згаданого ченця Сюань-цзана,
який привіз з Індії велику кількість книжок
і очолив їх переклад зі санскриту на китайсь-
ку. Його діяльність розцінюється як вели-
кий внесок не тільки у поширення буддиз-
му в Китаї, але й у початок та розвиток у
країні перекладознавства.

Формально Сюань-цзан є головним ге-
роєм книги У Чен-еня. Тільки тут мета його
мандрівки конкретизується. З вуст самого
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Будди імператор Тай-цзун дізнається, що
китайські ченці дотримуються вчення хіна-
яни, тоді як істинною є доктрина махаяни.
Тому він вирішує направити відомого
своєю доброчинністю ченця Тан-сена до
Індії, щоб той привіз священні книги –
справжні джерела буддійського вчення ма-
хаяни – і тим самим було б покінчено з
різними трактуваннями цього вчення.
Отже, вихідний пункт події – це прагнен-
ня віднайти остаточну істину серед безлічі
тлумачень.

Ніби досить просте завдання – описати
шлях ченця до Індії. Але інтерпретація У
Чен-еня поступово все далі й далі розхо-
диться з відомими фактами. Шлях починає
диктувати свої умови. І врешті-решт вияв-
ляється, що загальновідомі буддійські при-
писи, від яких Сюань-цзан ні на крок не
відступає, не тільки не здатні допомогти,
але іноді й самі становлять перешкоду.
Умови шляху не вписуються у встановлені
правила. Не дивно, що Сюань-цзан посту-
пово втрачає свій статус головного героя.

Натомість, набуває цього статусу непе-
редбачений історичими фактами, але до-
сить колоритний персонаж – король мавп
Сунь У-кун. Саме йому У Чен-ень дає
прізвисько Сін-чже, що означає “мандрів-
ник”, або “паломник”. Тільки він вияв-
ляється здатним подолати всі негаразди на
шляху і привести Сюань-цзана та його су-
путників до мети – священного індійсько-
го храму Лейїнь-си.

Дехто з учених вважає, що корені цього
персонажу слід шукати в індійському епосі
“Рамаяна”, де теж діяв король мавп Хану-
ман. Про те, що цей персонаж є архетипом
для китайської культури, свідчать вже
перші рядки роману, в яких розповідаєть-
ся про народження майбутнього короля
мавп: він з’являється на світ з кам’яно-
го яйця на священній горі Хуа-го шань
(яку можна розглядати як вісь світу), і
сам Небесний владика називає його
“квінтесенцією землі”.

Таким чином, У Чен-ень продемонстру-
вав недієвість застиглих буддійських істин
в умовах необхідності власного вибору. Не
дивно, що ідея перегляду традицій вини-
кає саме стосовно буддійського вчення, а
не конфуціанства чи даосизму. На думку
сучасного дослідника Дж. Тардже, “буд-

дійське віровчення за самою своєю приро-
дою протистоїть оковам впорядкування,
організації, воно стимулює створення но-
вих традицій“ [Тардже 1998, 163].

Цікаво, що загальна настанова на пере-
гляд існуючої традиції певним чином впли-
нула і на розвиток літературних явищ. Для
втілення свого задуму У Чен-ень обирає
прозову форму, яка знаходилась поза ме-
жами тодішнього літературного канону.
Дехто з дослідників вважає твір романом,
дехто перехідною формою на шляху до
нього, але так чи інакше тема палом-
ництва спричинила суттєву переакцента-
цію: якщо написані раніше прозові твори
розглядали соціальні явища, то для прози
на тему паломництва важливим є
внутрішній світ героїв. Саме увагою до
внутрішнього світу людини характеризу-
ються і класичні зразки жанру роману. Тому
попри використання традиційних кліше,
які збереглися в китайській літературі ще з
часів усних оповідей, твір У Чен-еня
містить також момент новаторства – він на-
буває жанрових ознак роману.

Залишається також зауважити, що коли
переглядається традиція, яка претендує на
остаточність істини, то підважується й сама
ідея остаточності. Роман У Чен-еня
свідчить про підваження остаточності у
сприйнятті традиції, про її постійний пе-
регляд заради подальшого існування.

Найбільшими консерваторами в Європі
вважаються англійці. Попри таку думку,
історія Англії не раз переживала розриви
традицій. Один із таких найдраматичніших
моментів настав у XVII ст., коли відбулася
буржуазна революція і поширилося пури-
танство.

Ця течія виступає проти культу і будь-
яких надмірностей у вираженні своєї віри,
тому не заохочує паломництв. На думку
пуритан, кожна людина має Бога в собі й
може спілкуватися з ним щохвилини, отже
не варто йти кудись, щоб відчути зв’язок з
Богом. Тим цікавіше, що пуританський
проповідник Джон Баньян пише твір під
назвою “Шлях Паломника”. Отже, сама
ідея пошуку джерел життя залишилася ак-
туальною для цих прихильників рефор-
мації церкви.

Як відомо, твір було написано в тюрмі,
куди автор потрапив за свої релігійні пере-
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конання. Твір задекларовано автором як
власний сон. Герой твору Христіан з жа-
хом усвідомлює, що буденне життя є
прірвою гріха, тому він зрікається будь-
яких зв’язків зі світом і вирушає на по-
шуки Святого Міста, де сподівається
прилучитися до життя вічного і справж-
нього. Шлях є для нього випробовуван-
ням і перепусткою – якщо він не схибить
з цього шляху і подолає його, значить
Святе Місто прийме паломника і дарує
йому вічне життя. Звичайно ж, на шляху
чатують зло і підступність, які пропону-
ють легші шляхи.

Традиційно у християнстві вважається,
що віра дарує вічне життя. Христіан є зраз-
ком найпалкішої віри, проте вічне життя
йому не даровано відразу. Саме віра штов-
хає його на шлях випробовування, тобто
містить сама у собі натяк, що однієї віри
замало. Найважче на цьому шляху – це
зробити власний вибір, який би був
вірним.

Тут можна зауважити, що на час напи-
сання “Шляху Паломника” однією зі
світоглядно-естетичних домінант у Європі
було бароко, яке поділялося на південне
католицьке та північне протестантське. До
зразків останнього і належить твір Банья-
на. Проблема вибору, яка весь час постає
перед Христіаном, була досить актуаль-
ною для доби бароко. Розум і серце сприй-
малися як два протилежні полюси, і було
важко вирішити на чиї аргументи спира-
тися під час вибору. Протягом мандрівки
Христіан впевнюється, що коли він кори-
стується загальновідомими аргументами
або дозволяє таким аргументам себе пе-
реконати, він обов’язково потрапляє в ха-
лепу. Натомість палка віра дозволяє йому
повернутися на правильний шлях.

Якщо в ситуаціях вибору Христіан по-
водить себе цілком у традиціях бароко, ви-
никнення якого пов’язують з реваншем
Католицької церкви після Реформації, то
сама спроба наважитися на такий шлях,
тобто наважитися досягти вічного життя
самостійно, без допомоги офіційної церк-
ви, є відходом від традицій останньої.
Згідно з католицьким вченням, порятунок
душі не можливий без посередництва церк-
ви між людиною і Богом. Звідси походить
особливий статус духовенства, значення

діяльності людини, його заслуг перед Бо-
гом, до числа яких було внесено й виконан-
ня церковних обрядів. Натомість, головним
принципом нового віровчення, з якого роз-
почалася Реформація, М. Лютер проголо-
сив порятунок вірою, який дарується лю-
дині не за заслуги, а милістю Божою.
Поділяючи думку Лютера, Джон Баньян за-
кидає офіційній церкві, що вона занадто да-
леко відійшла від джерел святості, й, відпо-
відно, повела паству хибним шляхом, який
уможливив всім відомий Ярмарок Суєти.
Вперше цей образ з’являється саме в ро-
мані Баньяна. З приводу цієї ситуації зга-
дується теза Х. Ортеги-і-Гассета про те, що
на Заході саме церква є берегинею свобо-
ди, адже вона давала можливість людині
не залежати від світської влади [Ортега-и-
Гассет 1991, 53]. У контексті цих роздумів
рух Реформації виявляється цілком законо-
мірним. Він свідчив про те, що католиць-
ка традиція занадто піддалася світському
елементу і тому потребує оновлення. Звер-
нення до джерел для пуритан – це звер-
нення до Біблії. М. Малерб зазначає:
“...протестанти не приймають того, що
вони вважають доданим до Святого Пись-
ма...” [Малерб 1997, 142]. А результатом
оновлення традиції є те, що “...кожний про-
тестант теоретично повинен сам вміти
інтерпретувати вчення Біблії” [Малерб 1997,
142]. Саме на таку самостійність зважуєть-
ся Христіан. На своєму шляху до вічного
життя він позбавлений підтримки традиції,
він може спиратися лише на власну віру.

Така настанова на перегляд релігійних
традицій  і в даному випадку призводить
до зрушень в галузі літератури. Очевидна
алегорія раптом переростає свої межі і
втілюється у нову літературну форму –
novel, тобто новочасний роман, який уни-
кає остаточності й характеризується реалі-
стичністю зображення характерів. Дослід-
ник новочасного англійського роману
У. Аллен пише таке: “Коли в цей час
(XVII ст.) реальність справді увійшла в ан-
глійську художню літературу, вона з’яви-
лася з найменш очікуваної сфери і у най-
менш очікуваних формах. Баньяну було
п’ятдесят, коли він надрукував у 1678
“Шлях Паломника”. Звичайно, він і гадки
не мав писати роман; справді, ми сприй-
маємо його так сьогодні лише завдяки ве-
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ликій кількості відчутної та видимої реаль-
ності, яку він містить. Але твір писався як
релігійна алегорія, як трактат чи про-
повідь” [Allen 1978, 31-32]. Звернення до
алегорії не випадкове. У передмові до тво-
ру Баньян зазначає, що найсуттєвіше у світі
існує у прихованому вигляді, й людині весь
час доводиться розкривати істину. Інши-
ми словами, готових істин не існує, навіть
у стосунках з очевидним людина повинна
користуватися власним розумом і пам’ята-
ти про прихований (або зворотний) бік
всього очевидного. Таким чином, вже у
передмові автор наполягає на активній
участі читача, який, спираючись як на тра-
дицію, так і на власний досвід, повинен
сформувати своє ставлення до описувано-
го, самостійно зрозуміти запропоновану
алегорію.

Цікаво, що сам Баньян відмежовується
від попередньої літературної традиції. Він
відмовляється користуватися риторичними
здобутками попередніх авторитетів, аби
прикрасити твір і продемонструвати свою
“вченість”. Як відомо, Баньян належав до
бідної ремісницької родини і не отримав
освіти. Він був просто необізнаний у літе-
ратурній традиції. Чи не єдина книга, яку
він читав, була Біблія. Але сила критики,
спрямованої на тих, хто відійшов від дже-
рел, була такою, що традиційна абстракт-
на алегорія мимоволі набула рис ме-
тонімії, тобто персонаж отримував ім’я не
за абстрактним поняттям (наприклад, Роз-
судливість, Жаль, Милосердя тощо), а за
рисою власного характеру (наприклад,
Впертий, Поступливий, Велемовний тощо).
Новаторство Баньяна полягало саме в яск-
равому і живому представленні характерів,
а це передбачало аналіз внутрішнього світу
людини. На той час це виглядало новатор-
ством, порушенням канонів, але шалена по-
пулярність твору свідчить про те, що його
зрозуміли. Комунікація в даному випадку
відбулася з якнайширшими колами насе-
лення, що, з одного боку, свідчить про інте-
лектуальну простоту, з іншого – про акту-
альність пошуків для цілого покоління.

Твір наголошує на необхідності робити
власний вибір і цим самим, як і у випадку з
китайським романом, підважує ідею оста-
точності істин. Точніше, він корелює з роз-
думами вже сучасного філософа Г.Г. Гада-

мера про те, що поза межами природничих
наук шлях до істини пролягає через інтер-
претацію, тобто через формування власно-
го ставлення до явищ.

Приклади двох розглянутих вище ро-
манів, які належать до цілком різних і
віддалених одна від одної культур,
свідчать про те, що поява теми паломниц-
тва, яка зорієнтована на пошуки джерел і
перегляд загальновідомих істин, виклика-
ла суттєві зміни у розвитку літератури.
Внутрішній світ людини, до якого вона
привертала увагу, надовго виявився у
центрі уваги жанру роману.

У формуванні літературного процесу
опозиція традиції й новаторства видається
цілком очевидною, але тільки на перший
погляд. Не важко помітити, що новаторство
виникає саме тоді, коли традиційним струк-
турам уже “немає що сказати”, тобто воно
переслідує ту саму мету, що і традиція, –
передає інформацію. Отже, насправді тра-
диція й новаторство містять спільний мо-
мент комунікації.

Про те, що існують інші комунікативні
системи, крім мови, писав Ю.М. Лотман:
“Уявляється цілком очевидним, що систе-
ма, яка слугує комунікації, має обмежений
словник і нормалізовану граматику, може
бути уподібнена природній мові та вивча-
тися за аналогією до неї” [Лотман 1973, 16].
А будь-яка традиція передбачає набір чітко
усталених елементів і суворі правила їх
використання, тобто підпадає під запропо-
новане визначення.

Але дослідник відразу ж помічає певний
парадокс, який стосується понять автомати-
зації та актуалізації, що діють у мові. На-
приклад, граматичні структури для нас ав-
томатизовані, вони ввійшли у підсвідомість,
і ми не замислюємося над ними, коли го-
воримо рідною мовою. Це дає змогу повною
мірою зосередитися на змісті повідомлен-
ня. Натомість, в канонічних системах, до
яких можна віднести і явище традиції,
зміст повідомлення чи дії є заздалегідь
відомий, а от механізм їхнього здійснення –
актуалізований (тобто увага преміщується
від що? на як?). Зокрема, основні події
мандрівки Сюань-цзана до Індії були доб-
ре відомі заздалегідь.Тому ми впевнені, що
кожна пригода закінчиться щасливо і герої
врешті дістануться мети. Цікавість для нас
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полягає в тому, як вдасться Сунь У-куну
подолати те чи інше зло. Так само ми впев-
нені, що Бог допоможе Христіану дістати-
ся Святого Міста, і тому нас більше ціка-
вить, як відбувається внутрішня боротьба
героя.

У зв’язку з цим Ю.М. Лотман робить
припущення, що комунікативні схеми при-
родної мови і канонічних систем мають
діаметрально протилежний характер: якщо
для природної мови важливим є зміст по-
відомлення, то в комунікативній системі,
зорієнтованій на канон, він є заздалегідь
відомий і тому формальна система цього
повідомлення не є безпосереднім представ-
ленням його змісту, а виконує роль “вузли-
ка на пам’ять”, тобто стимулює адресата
пригадувати та впорядковувати вже відо-
мий йому зміст, а відтак стимулює його до
творчої участі в процесі комунікації.

Це схоже, ніби людина говорить інозем-
ною мовою, коли важить не стільки зміст
повідомлення (він часто максимально спро-
щується), а натомість актуалізуються гра-
матичні структури, вірніше, актуалізують-
ся зв’язки між речами, які ці структури,
власне, і виражають. Внаслідок цього у
свідомості людини виникає новий порядок,
нова картина світу. Тобто за звичайних
умов, коли механізм утворення зв’язків не
актуалізований, повідомлення виходить
більш інформативне, а як тільки ці зв’язки
виходять на поверхню – людина починає не
просто сприймати інформацію, але й ос-
мислювати та впорядковувати її. Ю.М. Лот-
ман відзначав, що в такому випадку
інформація росте не ззовні, а з середини:
канонічна система має приховані “...дже-
рела інформативності, які дозволяють тек-
сту, в якому все, здавалося б, заздалегідь
відомо, зробитися потужним регулятором
і будівником як конкретної особистості, так
і культури” [Лотман 1973, 24]. Між іншим,
Ю.М. Лотман порівнював канонічні систе-
ми з музикою, яка теж діє не як безпосе-
редній носій інформації, а як її “збудник”,
точніше, як стимулятор до організації вже
відомої інформації. У зв’язку з цим слід
пригадати, яке важливе місце у вченні Кон-
фуція посідала музика.

Уявляється, що виконання традиції
відіграє таку ж саму роль, тобто стимулює
механізм утворення зв’язків між речами,

змушує адресата впорядковувати інформа-
цію. Отже, для традиції актуальним є ад-
ресат, інакше кажучи, вона передбачає ак-
тивну участь того, хто сприймає. Це також
може бути аргументом на користь посту-
льованої на початку статті тези про те, що
традиція за самою своєю природою уни-
кає механістичних передач.

Можливо, що завдяки активній позиції
адресата не було і єдиного ставлення до
самого явища традиції. Попри універсаль-
ну настанову на постійний пошук та онов-
лення, властиві, як з’ясувалося, природі
традиції, ставлення до неї все ж суттєво
різнилися на Сході й Заході.

У цьому контексті виявляється важли-
вим зауваження вчених про схильність ки-
тайської культури до адаптації іноземних
запозичень. Зокрема, Л.С. Васильєв у
кількох своїх дослідженнях звернувся до
умов формування китайського менталіте-
ту. Відомим історичним фактом є те, що від
самого початку Китай був оточений наро-
дами, які значно поступалися йому своїм
рівнем розвитку і тому швидше запозичу-
вали у нього якісь досягнення, ніж вплива-
ли на його поступ.

Отже, китайська культура швидше “ки-
таїзувала” чужі ідеї, ніж піддавалася їхньо-
му впливу. Між іншим, тенденція адапту-
вати пов’язана із повагою китайців до
інших народів, із зафіксованою ще у давніх
трактатах настановою на взаємодопомогу
та співпрацю з іншими народами. Л.С. Ва-
сильєв помічає певний зв’язок між здатні-
стю адаптувати та зміцненням традиції: “В
результаті такої адаптації збагачена за ра-
хунок притоку нових ідей та інокультурних
впливів китайська цивілізація ... набувала
все більшої впевненості у власних силах та
можливостях, в абсолютній цінності своїх
підвалин та потенцій” [Васильев 1989, 4].
Це, у свою чергу, забезпечувало на-
ступність та здатність до швидкої регене-
рації у випадку завоювань чи соціальних
конфліктів. Таким чином, спрямована від
самого початку не на суперництво, а на
співпрацю, і впевнена у своїх силах, ки-
тайська культура сформувала повагу до
власних здобутків та до власної традиції,
яка існує і в сучасному суспільстві. Одним
з прикладів тут може бути “соціалізм з ки-
тайською специфікою”, який запровад-

Паломницька проза у контексті перегляду традицій



139Східний світ №1 2003

жується в сучасному Китаї. Таке визначен-
ня свідчить, що країна не запозичує меха-
нічно якусь ідею, а адаптує її до власної
реальної ситуації. У зв’язку з попередніми
зауваженнями про настанову канонічних
систем бути “вузликом на пам’ять”, мож-
на побачити, що властива китайській куль-
турі адаптивна сила також свідчить про
схильність до впорядкування знань, а не
до механічного їх запозичення. А впоряд-
кування означає не що інше, як інтерпре-
тацію.

Між іншим, для китайців осмислення
відігравало таку ж роль, як і здобуття нової
інформації, саме Конфуцій казав, що “на-
вчання без обдумування легко вводить в
оману, а обдумування без навчання – небез-
печне”, отже, звичайне накопичення інфор-
мації не має цінності, потрібне ще її осмис-
лення.

Якщо тут провести паралель між Схо-
дом і Заходом, то можна помітити, що у
Великій Британії завоювання проходили
менш толерантно. Наприклад, після гер-
манського та норманського завоювань, еле-
менти кельтської культури, яка існувала на
британських землях ще до них, хоча й збе-
рігаються у мові чи культурі сучасній, але
не відіграють визначної ролі. Отже, тут
мова йде швидше про підкорення, ніж про
адаптацію, а це, в свою чергу, свідчить про
відмирання певних традицій. Власне, доба
Реформації переконує, що перегляд тра-
дицій в Англії відбувався досить радикаль-
но. Ця нація, одна з найконсервативніших
в Європі, все ж була однією з перших, хто
наважився змінити власний суспільний лад
і пожертвувати певними традиціями зара-
ди прогресу. Хоча в результаті інститут
монархії все ж залишився, він змушений
був трансформуватися відповідно до вимог
нового часу. Таким чином виходить, що у
XVII ст., як у випадку з кельтами, не спо-
конвічна традиція увібрала в себе і легіти-
мізувала нове, а навпаки, нова ситуація
дозволила традиції існувати за умови її сут-
тєвого перегляду. Очевидно, що англійці,
під час перегляду своїх традицій все ж таки
віддавали перевагу новому. Це може
свідчити як про більшу гнучкість та
здатність до трансформацій, порівняно з
китайською культурою, так і про певну
слабкість власне традиції, яка при зустрічі

з новим відчувала непевність у власних
силах.

Отже, якщо розглядати традицію з точ-
ки зору інформативності, то вона, звичай-
но ж, буде сприйматися як перешкода, бо
ніякої нової інформації не несе. Але якщо
сприймати її як регулятор, то цінність її
стає очевидною.

Наприкінці хотілося б звернутися до
визначення поняття “традиція” й порівня-
ти його в різних словниках, а також звер-
нутися до самого терміну “традиція” в
різних мовах. Наприклад, один з англомов-
них тлумачних словників визначає тради-
цію просто як “звичай або віру, які існу-
ють довгий час”, “Советский энциклопе-
дический словарь” – як елементи соціаль-
ної та культурної спадщини, що передають-
ся від покоління до покоління. “Звичай”,
“віра”, “елементи” – все це фіксовані й
незмінні явища. Натомість “Словник сучас-
ної китайської мови” визначає традицію як
особливі соціальні чинники, які передають-
ся з покоління в покоління, наприклад, зви-
чаї, моральні норми, ідеї, стилі, системи,
мистецтво тощо. Таким чином, можна по-
мітити, що вжите у китайському визначенні
слово “чинник” містить натяк на рух і
змінність, адже за визначенням “чинник” –
це рушійна сила або причина якогось про-
цесу. Таке визначення свідчить про те, що
китайська свідомість справді сприймає тра-
дицію як “рушійну силу”, стимул до роз-
витку, а західна – лише як закостеніле яви-
ще. Між іншим, це ж саме відображено і в
самому терміні. На Заході слово “традиція”
є інтернаціональним і походить від ла-
тинського traditio – передача. Отже, ми
звикли сприймати традицію лише як пере-
дачу певних елементів. Натомість, китайсь-
ке слово chuan-tong складається з двох еле-
ментів, перший з яких означає “передава-
ти”, а другий – “об’єднувати, пов’язувати,
узагальнювати”. Очевидно, що сам термін
підтверджує думку Ю.М. Лотмана про те,
що канонічні системи виконують функцію
не тільки передачі, а і впорядкування
інформації.

Якщо розглядати новаторство у світлі ска-
заного вище, то з’ясується, що воно запере-
чує не існування традиції як такої, а орієнта-
цію певного досвіду на остаточність і
застиглість, відновлює комунікацію там, де
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вона порушилась і таким чином продовжує
життя традиції. Воно є осмисленням та інтер-
претацією сучасної ситуації, є ніби “відповід-
дю” на цю ситуацію, але мовою традиції. Таку
ситуацію можна віднайти як в культурі кон-
фуціанського регіону, так і в Європі.

Літературні факти свідчать про те, що
найкращий спосіб зберегти традицію – це
не консервація, а перегляд і переінтерпре-
тація. Як висловився Г.Г. Гадамер, “...тра-
диція означає не таку собі законсерво-
ваність, а передавання перекладення. А
передавання включає те, що ніщо не зали-
шається незмінним і просто законсервова-
ним, а що ми вчимося говорити й виража-
ти старе по-новому” [Гадамер 2001, 95].
Цікаво, що схожу думку висловлював і
Конфуцій на початку сьомого розділу
“Лунь Юя”, коли писав “Передаю (перека-
зую), а не створюю; вірю давнині й захоп-
лююсь нею...” [Si-shu 1994, 116].

Саме про мужність долати стереотипи,
пропонувати власну інтерпретацію і онов-
лювати таким чином традицію йдеться в

художніх творах про паломництво. Герої цих
творів наважуються на пошук істини і ви-
являють, що шлях до неї лежить через пе-
реосмислення загальновідомих концепцій.
Для них стає очевидним, що життя не впи-
сується у сформульовані колись правила,
тому ситуація вимагає від них сказати своє
слово. Актуалізація такої проблематики в
літературі виявилася тісно пов’язаною із
формуванням власне літературної традиції.
Аналіз внутрішнього світу людини, яка пе-
ребуває у ситуації пошуку, був цілком нова-
торським і прискорив появу нової жанрової
форми – новочасного роману.

Отже, традиції й новаторство тісно по-
в’язані між собою у системі міжчасової
комунікації. Таким чином, можна зробити
висновок, що цінність традиції полягає не
в передачі набору інформації, а в тому, щоб
уже відома адресату інформація стимулю-
вала його до осмислення та впорядкуван-
ня сучасних йому відносин. Тоді ні в кого
не виникне питання, наскільки актуальне
це явище.
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Хашемітське королівство Йорданія до
середини XX ст. ніколи не існувало як неза-
лежна держава. Власне назва Йорданія по-
ходить від назви річки Йордан, яка протікає
територією країни. Це багато в чому штучне
утворення стало центром перетину інтересів
багатьох арабських країн та однією з ключо-
вих країн в арабо-ізраїльському протистоянні.
З огляду на стратегічне географічне розташу-
вання, Йорданія має ключ до стабільності на
Близькому Сході. До такого висновку прий-
шов Держдепартамент США, проаналізував-
ши карту близькосхідного протистояння ще
в 60-ті роки.

Виняткова важливість географічного по-
ложення Йорданії пояснювалася тим, що ця
мала за численністю населення країна своєю
територією розділяла непримиренних во-
рогів, таких як Сирія та Ірак, Сирія та Са-
удівська Аравія, Ірак та Ізраїль, Сирія та
Ізраїль. Вбачаючи в Йорданії буферну зону,
ці країни в міру своїх сил впливали на
внутрішнє положення в ній. Цікаво, що коли
короля Хусейна запитали, чому він так хоче
придбати сучасну зброю, він відповів, що це
пов’язано з тим, що його країна має пробле-
ми не на одному кордоні, а на всіх одразу.
Поділ арабських держав на помірковані та ра-
дикальні тим чи іншим чином впливав на
їхню політику щодо Амману. Керівні кола ра-
дикальних країн намагались дестабілізувати
Йорданію, перетворити її на базу для ударів
по Ізраїлю, а помірковані в основному були
зацікавленні в стабільності Хашемітського
королівства. США та Ізраїль, у свою чергу,
всіма можливими засобами прагнули забез-
печити виживання країни та збереження в ній
поміркованої консервативної монархії.

Після проголошення Йорданії в 1946 році
країна зіткнулась не лише з ворожим оточен-
ням в арабському світі, але й з проблемою
ресурсозабезпечення. Надзвичайна бідність
країни на природні ресурси перетворювала
Амман на заручника своїх сусідів, змушува-
ла проводити політику балансування між

ХАШЕМІТСЬКЕ КОРОЛІВСТВО ЙОРДАНІЯ
НА ГЕОПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ БЛИЗЬКОГО СХОДУ
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найбільш потужними з них. Йорданія нале-
жить до країн Близького Сходу, найменше
наділених природними ресурсами – в дер-
жаві в повному обсязі експлуатуються лише
родовища фосфатів і будівельного каміння.
Більше того, вся територія країни – пустеля,
крім невеликого клаптика землі в районі ро-
дючої долини річки Йордан, яка забезпечує
левову частку сільськогосподарської про-
дукції. В таких умовах Йорданія залежить від
прикордонних країн у питаннях отримання
життєво важливого імпорту енергоносіїв,
води та фінансової допомоги.

Йорданія має найдовший з усіх країн
Близького Сходу кордон з Ізраїлем, що дава-
ло їй у минулому як переваги, так і створю-
вало проблеми. В історичній ретроспективі
країна від цього більше програвала, оскіль-
ки була вимушена абсорбувати багато пале-
стинських біженців, що втікали з Західного
берега річки Йордан у 1948 та 1967 роках.
Розміщення палестинців в Йорданії завжди
було складним питанням, адже вони були в
загальній масі зубожілі, але добре озброєні
люди, які намагалися використовувати свою
нову батьківщину як базу для нападів на
Ізраїль. Також ними виношувалися плани
ліквідації монархічного устрою в країні і
створення на території Йорданії і східного
Ізраїлю палестинської держави. Однак після
кількох замахів на життя короля Хусейна той
у 1971 році наказав підрозділам армії країни
нейтралізувати збройні загони палестинців.
Сьогодні палестинці асимілювались в Йор-
данії і відмовилися від спроб змінити владу
в країні неконституційним шляхом. Кожен
другий громадянин цієї п’ятимільйонної дер-
жави є саме палестинцем. З іншого боку, на-
явність великого кордону з Ізраїлем дозво-
лила Йорданії отримати своєрідний статус
прифронтової держави в арабському світі, що
забезпечувало значну фінансову допомогу
нафтовидобувних країн Перської Затоки та
Лівії.

Як не парадоксально, благополуччя бідної
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на енергоносії Йорданії, залежало від висо-
ких цін на нафту. Різке підвищення цін після
війни “Йом Кіпур” стало золотим часом для
Йорданії, оскільки допомога країн Перської
Затоки виросла у багато разів, а нафта до
Йорданії продовжувала надходити з Іраку за
пільговими цінами. З Йорданії до нафтови-
добувних країн на роботу поїхало багато йор-
данців та палестинців. Зростання платоспро-
можності країн Перської Затоки викликало
бум йорданського експорту до них. Однак
вже у 1981 році в Йорданії почалася криза,
оскільки світові ціни на нафту значно впали.
Саудівська Аравія та Кувейт відреагували
негайним урізанням бюджетних витрат, тож
першою статтею, що потрапила під скорочен-
ня, стала саме закордонна допомога. Ці краї-
ни частково відмовилися від послуг інозем-
ної робочої сили та суттєво знизили зарпла-
ту йорданським робітникам.

Процес формування альянсів з участю
Аммана йшов досить повільно. Йорданія, як
конституційна монархія, завжди дотримува-
лася поміркованої й консервативної зовніш-
ньої політики. Але вона не могла ігнорувати
своїх могутніх мілітаризованих сусідів –
Сирію та Ірак, політичні режими яких явля-
ли собою радикальні елементи в арабському
світі. Ціла низка складних факторів, зреш-
тою, схилила Йорданію до тісних відносин з
Іраком. Сирія довгий час займала відверто
ворожу позицію щодо режиму Хашемітів
(погрози вторгнення в Йорданію в 1970–
1980-х роках, невдалий замах на життя Ко-
роля Хусейна в повітряному просторі Сирії і
т.п.), була набагато біднішою за Ірак і
слабкішою в військовому відношенні. Ірак
теж, виходячи зі стратегічних міркувань, на-
магався підірвати правлячий режим в Йор-
данії, розігруючи “палестинську карту”.

Згодом відбулося декілька близькосхідних
конфліктів. В 1982 р. Ізраїль в рамках опе-
рації “Мир для Галілеї” здійснив вторгнення
в Ліван, де завдав палестинцям та сирійській
армії серйозної поразки. У 1980 р. почалася
тривала війна між Іраном та Іраком. Отже,
яскраво виражена слабкість збройних сил
Сирії на фоні потужної армії Ізраїлю пере-
конала в необхідності союзу з більш силь-
ним Іраком. Ірак сприймався Ізраїлем менш
серйозно ніж Сирія, в якої з Ізраїлем був
фактичний кордон у Південному Лівані та в
районі Голанських висот. Король Хусейн,
суніт за релігійною приналежністю, був дуже
стурбований перемогою шиїтських фунда-

менталістів на чолі з Хомейні в Ірані та їх
войовничою пропагандою, спрямованою на
підрив правлячих сімей в арабському світі.
Добре відомо, що ісламський фундамен-
талізм знаходить відгук у зубожілих верствах
населення. Йорданія, що відчула на собі не-
приємне падіння цін на нафту в 1981 році,
побоювалася масових виступів населення та
так званих “хлібних бунтів”. Ірак, якому до-
помагав увесь арабський світ у війні з “агре-
сивними персами”, в очах короля перетво-
рювався на захисника Йорданії від ворожо-
го Ірану. На противагу Іраку, Сирія підтри-
мувала в ірано-іракській війні саме Іран. Тому
король Хусейн обрав Ірак головним регіо-
нальним партнером. Сирія від Йорданії не
залежала, а між Іраком та Йорданією існува-
ла велика взаємозалежність, яка матеріалізу-
валася в гаслі: “Транзитна територія в обмін
на нафту”. Під час ірано-іракської війни рух
суден Перською Затокою дуже утруднював-
ся через бойові дії, а Сирія блокувала свою
територію для транзиту іракських товарів і
нафти. Йорданія залишалась єдиним вікном
Іраку в світ, оскільки через її порт Акаба на
Червоному Морі проходив увесь стратегіч-
но важливий імпорт Іраку.

Спільний кордон з Іраком, наявність роз-
виненого транспортного сполучення з цією
країною та її відносна близькість до промис-
лової півночі Йорданії сприяли економічно-
му і політичному зближенню обох країн. За-
можний Ірак, який знаходився лише в трьох
годинах їзди від Амману, став популярним
місцем роботи для багатьох кваліфікованих
йорданців, великим ринком збуту йордансь-
кої промислової продукції. З іншого боку,
Йорданія купувала іракську нафту за зани-
женими цінами, отримувала від Саддама
Хусейна великі позики і просто фінансову
допомогу. З закінченням ірано-іракської
війни Йорданія розраховувала на новий бум
своєї економіки, тісно пов’язаної з народно-
господарським комплексом Іраку. Але неспо-
діване рішення Саддама Хусейна захопити
Кувейт поставило політичне керівництво
країни перед складною дилемою – необхід-
ністю вибору сторони в конфліктах між
арабськими країнами.

 Проблема полягала в тому, що перед ко-
ролем Хусейном постав нелегкий вибір – чи
підтримати Ірак і втратити надходження
фінансової допомоги (понад 600 млн. доларів
щорічно, або сьому частину всього бюджету
країни) і численні робочі місця в державах

Хашемітське королівство Йорданія на геополітичній карті Близького Сходу
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Перської Затоки (один мільйон йорданців
працював в цьому регіоні), чи підтримати
Кувейт – і тоді опинитись перед загрозою
заворушень серед палестинців і вторгнення
мільйонної армії Саддама Хусейна, зіштовх-
нутись із припиненням постачання дешевої
нафти. В будь-якому разі Королівство втра-
чало одного чи декілька головних торговель-
них партнерів. Король країни після довгих
роздумів став на сторону Іраку.

Ще на початку операції “Буря в пустелі”
рівень безробіття в Йорданії сягнув 20
відсотків. З поверненням йорданців із нафто-
видобувних країн Перської Затоки він знач-
но зріс. Лише із Кувейту було депортовано
330 тисяч йорданців. Понад один мільйон
біженців, як палестинців, так і іракців,
індусів, пакистанців і філіппінців тимчасово
осіли на півночі країни. Потенційним деста-
білізуючим чинником є перебування на
півночі Йорданії 170 тисяч іракців. Запровад-
ження санкцій ООН проти Іраку боляче вда-
рило по Йорданії, яка отримувала значні
транзитні надходження від Іраку за викорис-
тання свого єдиного порту Акаба на узбе-
режжі Червоного Моря. Обшуки суден сила-
ми ООН, що наглядали за дотриманням
санкцій, спричинили тривалі затримки ван-
тажів і змусили багатьох бізнесменів з третіх
країн згорнути збиткову торгівлю з йордансь-
кими партнерами. Країни Перської Затоки
прийняли політичне рішення про бойкот йор-
данських товарів, а ЄС і США припинили
кредитування економіки Йорданії. Прямі
збитки в економіці країни становили понад
дев’ять мільярдів доларів у перші роки після
запровадження санкцій ООН.

Однак, процес повернення йорданців на
Батьківщину мав як позитивні, так і негативні
наслідки. Йорданія втратила 20 відсотків
ВНП внаслідок депортації йорданських па-
лестинців із країн Перської Затоки. З іншого
боку, вони повернулись додому з капіталом і
значним досвідом роботи в сучасних секто-
рах економіки. Лише в 1992 році йорданці
інвестували в економіку своєї країни 1,5
мільярда доларів, левова частина яких пішла
в будівельний сектор та створення дрібних
підприємств. Слід зазначити, що приплив
коштів у країну носив тимчасовий харак-
тер, тому в цілому економічне положення за-
лишалось незмінним. Втрату Іраку як вигід-
ного партнера Йорданії необхідно було ком-
пенсувати новим союзом.

В той непевний час відносини Йорданії з

заможними країнами арабського світу були
напружені. Дипломатичні відносини з краї-
нами Перської Затоки було розірвано – Ірак
сам опинився в скрутному становищі, Сирія
не надовго перейшла до проамериканського
табору. Тоді король Хусейн приймає стратегіч-
не рішення про переорієнтацію зовнішньої
політики країни на союз з США. Для цього
Йорданія пішла шляхом Єгипту, уклавши в
1994 році мирний договір з Ізраїлем. Вигоди
від цього були миттєвими: за сприяння США
країнами ЄС та США Йорданії було списано
833 мільйони доларів зовнішнього боргу та
виплати відсотків з іншої частини держав-
ного боргу перенесено на декілька років. У
1996 році Йорданія отримала статус голов-
ного не-натівського союзника США, який
у регіоні був тільки в Ізраїлю і Єгипту.
Подібний статус передбачав, що Йорданія
може отримувати надлишки зброї амери-
канської армії, гарантував лізинг військової
техніки на пільгових умовах та американсь-
ку військову допомогу. Лише в 1999–2001 ро-
ках США передали країні в рамках військо-
вої програми 950 мільйонів доларів, прода-
ли сухопутній армії країни сучасне військо-
ве озброєння.

Мир з Ізраїлем гарантував Йорданії без-
пеку на західному кордоні і дав змогу част-
ково позбавитись політичної залежності від
своїх сусідів. У свою чергу, Ізраїль настояв
на тому пункті в мирній угоді, який передба-
чав, що жодна з країн не надасть свою тери-
торію для нападу третьої сторони проти
однієї з країн. Положення мирної угоди пе-
редбачали “патронаж” Йорданії над святими
арабськими місцями Єрусалиму, тобто їх охо-
рону і утримання. Цей пункт мирної угоди
викликав обурення палестинців, але підняв
престиж Йорданії в ісламському світі. Ста-
тус Західного Берега річки Йордан та Єруса-
лима в договорі не згадується, оскільки це
питання було залишене для переговорів між
палестинцями та ізраїльтянами.

Досі не виправдались надії на Ізраїль як
динамічного торговельного партнера. Ос-
новні форми співробітництва між країнами
у цій сфері зводяться до взаємного викорис-
танням портів (Ізраїль користується терміна-
лом міста Акаба, а Йорданія – середземно-
морськими портами Ізраїлю), створення не-
численних спільних підприємств, зростання
туристичного обміну за рахунок допуску в
обидві країни туристів із третіх країн і пла-
нування спільних маршрутів вільного пере-
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сування людей між обома країнами. Варто
зазначити, що більшість арабських країн не
дозволяє в’їзд до себе громадян інших дер-
жав з ізраїльською візою в паспорті, тому
Ізраїль проставляє візи не в паспорт, а на ок-
ремий листок. Враховуючи, що територія
Йорданії – це 96 відсотків неродючої землі,
постачання 72 мільйонів кубічних метрів
води з півночі Ізраїлю в Йорданію стало од-
нією з найвигідніших умов договору для
Амману. Оскільки США вирішили імпорту-
вати безмитно продукцію, створену вироб-
ничими коопераціями обох країн, у 1998 році
було завершене формування шести інду-
стріальних зон, спільно вироблена продук-
ція яких йшла на американський ринок.

Після переорієнтації зовнішньої політи-
ки Йорданії на США економічне положення
в країні дещо покращилось. Але насувалася
політична криза. Різко погіршилося здоров’я
короля Хусейна і його офіційний наступник
принц Хасан, не проконсультувавшись з ко-
ролем, почав призначати своїх людей на клю-
чові армійські посади. Така політика викли-
кала обурення Хусейна, який призначив но-
вим наступником Хашемітського престолу
свого сина Абдаллу від шлюбу з американ-
кою. В 1999 році на престол Йорданії зійшов
новий король Абдалла Другий.

Історично склалося так, що король країни
користується великою повагою серед місце-
вого населення, оскільки рід Хашемітів є,
згідно з легендою, прямим нащадком роду
пророка Мухаммеда. Імідж Йорданії багато
років був нерозривно пов’язаний з харизма-
тичним королем Хусейном, який пережив де-
сятки замахів на своє життя і зумів зберегти
незалежність однієї з найбідніших країн ре-
гіону в роки конфліктів з Ізраїлем, ОВП та
країнами Перської Затоки. Король Хусейн
встановив своєрідний рекорд, керуючи краї-
ною понад 40 років в нестабільному регіоні.
Але після його смерті від раку в 1999 році не-
сподіваний прихід до влади молодого Абдал-
ли викликав багато запитань в йорданському
суспільстві. Багатьом не подобалось, що він був
сином від шлюбу короля з громадянкою Вели-
кобританії і не досконало володів літературною
арабською мовою. Ставили під сумнів також
його зрілість як публічного політика.

Однак Абдалла відразу став користуватися
підтримкою у бедуїнів і армії, оскільки довгий
час служив офіцером у загоні спецпризначен-
ня Йорданії та мав широкі ділові зв’язки з
військовими інших країн. Деякі популістські

заходи, такі як “ходіння в народ” та бороть-
ба з чиновниками-корупціонерами зміцни-
ли соціальну базу Абдалли. Поступово він
зумів сформувати собі перед населенням
країни імідж дбайливого та демократично-
го правителя.

Спочатку було незрозуміло, як його
сприймуть палестинці. В країні живуть різні
групи палестинського населення – від пред-
ставників середнього класу до 300 тисяч
біженців, що мешкають в погано облашто-
ваних таборах. На протязі десятиліть палес-
тинці контролюють в Йорданії торгівлю і
дрібний бізнес, а йорданці займають важливі
державні та військові посади. У пригоді Аб-
даллі став його шлюб з привабливою палес-
тинкою Ранією. Такий хід виявився досить
вдалим, оскільки король зумів одночасно за-
воювати повагу палестинців і стати новим
привабливим “обличчям” Йорданії на
світовій арені. Зокрема, більшість західних
ЗМІ назвали короля та королеву Йорданії най-
красивішою парою Близького Сходу. Серед
палестинців з’явилась надія, що діти коро-
ля, тобто його нащадки на йорданському пре-
столі, будуть напівпалестинцями. Крім того,
тепер у нащадків пророка Мухаммеда теж
буде палестинська кров.

Але стабільність Йорданії ілюзорна. Між
палестинцями та йорданцями існують гли-
бокі протиріччя. Недовіра до палестинців
проявилася в тому, що навколо столиці ко-
роль дислокував елітні війська, що склада-
ються з найбільш відданих прихильників
режиму – бедуїнів. Більше того, Йорданія не
має обов’язкового призову на військову служ-
бу та стратегічного резерву, оскільки не хоче
ризикувати, даючи зброю в руки палестин-
цям. Військова доктрина країни передбачає
утримання ворога за допомогою елітних
підрозділів бедуїнів до надання допомоги
союзникам, зокрема США. З цією метою
країна знайшла кошти на закупівлю бри-
танських танків “Challenger”, які добре за-
рекомендували себе в боротьбі проти іраксь-
ких танків Т-72 під час “Бурі в пустелі”, а
також американських винищувачів F-16, за-
гальну кількість яких у ВПС країни плануєть-
ся довести до 70-ти.

Багато міжнародних оглядачів очікували
від короля грубих помилок в зовнішній
політиці, але він твердо продовжує прозахід-
ний курс свого батька на міжнародній арені.
В той час, коли більшість арабських лідерів
висловлюють думку про необхідність бойко-

Хашемітське королівство Йорданія на геополітичній карті Близького Сходу
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ту Ізраїлю і розриву будь-яких зв’язків з ним,
король Абдалла, пов’язаний з Ізраїлем мир-
ною угодою, займає поміркованішу позицію.
Він пропонує інтегрувати Ізраїль у регіональ-
ну економічну систему і навіть називає його
об’єктом терористичних атак. У 1999 році за
наказом Короля в Аммані були закриті офіси
руху “Хамас”. Король Абдалла повністю
підтримує також американську антитерорис-
тичну кампанію і називає Осаму бен Ладена
ворогом Йорданії. Абдалла ІІ виступає за
більш глибоке залучення США до врегулю-
вання арабо-ізраїльського конфлікту.

Однак, не можна сказати, що новий ко-
роль Йорданії повністю залежний від Ва-
шингтона. Абдаллі ІІ вдалося те, чого не міг
досягнути його більш досвідчений батько:
нормалізувати відносини практично з усіма
сусідніми країнами. Уже відновлено дипло-
матичні відносини з Кувейтом та Саудівсь-
кою Аравією, відбулось багато візитів йор-
данських урядовців, зокрема власне коро-
ля, до Сирії та Іраку. Абдалла ІІ встановив
довірливі персональні відносини з прези-
дентом Сирії Башаром. Король гостро кри-
тикує санкції ООН проти Іраку, підкреслю-
ючи їх спрямованість проти простого насе-
лення цієї країни. Йорданія сподівається на
відбудову Іраку. Більше того, Ірак, навіть ізо-
льований санкціями ООН, все одно пред-
ставляє інтерес для Йорданії з огляду на
його потужний економічний потенціал. В
2001 році сторони домовились за прокла-
дення нафтопроводу з Іраку, щоб зменшити
залежність від дорогих вантажівок. Йорда-
нія імпортує з Іраку щорічно 4,8 мільйона т.
нафти – частково за пільговими цінами, а
частково – за бартерними угодами. Тому
Абдалла II виступає проти можливого
включення Іраку до списку цілей антите-
рористичної операції. В разі нападу США
на Ірак, який уже санкціонував Конгрес
США, Абдалла знову опиниться в складно-
му становищі. Симпатії йорданців будуть на
боці Іраку, а самій “колисці вавілонської ци-
вілізації” загрожує розпад на три країни –
курдську, сунітську та шиїтську, що не влаш-
товує Йорданію.

Важливою ініціативою Йорданії став її
вступ до Світової Організації Торгівлі (СОТ).
Необхідність вступу країни до СОТ виклика-
на планом короля переорієнтувати економічні
зв’язки своєї країни з нестабільного Близько-
го Сходу на розвинені країни світу. Наразі

невідомо, чи виграє країна від членства в цій
організації, яке передбачає спрощення тариф-
них і нетарифних обмежень в торгівлі між її
членами. Основою експорту Йорданії є това-
ри з незначним ступенем обробки, експорту-
вати які до розвинених країн невигідно. Фак-
тично Йорданія відкриває свій ринок для іно-
земних товарів, розраховуючи лише на при-
бутки від конкурентноспроможних туристич-
ної галузі та косметики з Мертвого Моря.
Перші підсумки вступу країни до СОТ вияви-
лися невтішними. Вже в 2000-му році імпорт
Хашемітського Королівства вдвічі переважав
експорт.

В ідеалі ключове розташування Йорданії
в серці арабського світу дає країні шанс на
перетворення її на регіональний центр по-
слуг. Найбільш амбітним проектом сьогодні
вважається створення в 2001 р. ASEZA –
вільної економічної зони на Червоному Морі
в районі порту Акаба, до якої Йорданія пла-
нує залучити за 20 років 9 мільярдів доларів
прямих закордонних інвестицій. В зоні пе-
редбачається створення першокласної інфра-
структури та запровадження податкових
пільг для інвесторів. Однак є підстави вва-
жати, що експорт йорданської продукції
завжди буде надто дорогим, оскільки йор-
данський динар у 1,5 раза дорожчий за аме-
риканський долар.

Зробимо висновки. Наразі Йорданія
відійшла від боротьби за своє виживання і
починає грати зростаючу роль в арабських
справах. Хоч король спробував нормалізу-
вати відносини з усіма безпосередніми су-
сідами своєї країни, надалі він зберігати-
ме при цьому орієнтацію на США. Подо-
лання своєї відсталості Йорданія планує
досягти завдяки комбінації таких чинників,
як зовнішня допомога від США та ЄС, тра-
диційні джерела поповнення бюджету та
відновлення грошових вливань у країну з
держав Перської Затоки. Вступ країни до
СОТ виявиться ефективним лише в тому
разі, коли всі сусіди, що оточують Йорда-
нію, теж будуть членами цієї організації,
оскільки торговельно-економічні відноси-
ни Йорданії з розвинутими країнами світу
не обіцяють їй суттєвих дивідендів. У будь-
якому разі, залежність країни від зовнішніх
джерел фінансування збережеться в май-
бутньому, але Хашемітське Королівство
Йорданія вже подолало кризу й твердо
стоїть на ногах.

П.М. Ігнатьєв
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Вражаючі економічні успіхи Республі-
ки Корея, яка зуміла за короткий історич-
ний період подолати відсталість i стрімким
ривком увірватися в ряди передових країн,
викликали пильний інтерес у багатьох краї-
нах світу. Звичайно, увага людей зосеред-
жена не лише на економічному феномені
Республіки Корея, а й на політичних, соціаль-
но-культурних його аспектах. I особливу
зацікавленість світової спільноти викликає
питання об’єднання країни, яке залежить
від стану міжкорейських стосунків.

Сучасний світ, звільнившись від політи-
ки “холодної війни”, прагне до глобалізації,
країни об’єднуються в союзи, кордони на-
бувають умовного значення, i лише Півден-
на та Північна Корея перебувають у стані
розбрату i роз’єднаності. Це є свідченням
того, що лише Корея вступила в нове тися-
чоліття, не звільнившись від гіркого спад-
ку XX ст. – насильницького поділу країни
[The Kim Dae Jung Government 1999].

Як відомо з історії, доля Kopeї виріши-
лася на Ялтинській конференції глав США,
Великої Британії й Радянського Союзу в
1945 р., де було досягнуто угоди, за якою
Корейський півострів розділили по 38-й
паралелі. Задуманий для полегшення
роззброєння японських збройних сил оку-
паційними військами двох союзних держав
США i СРСР, поділ Корейського півострова
існує й донині, спричиняючи нічим не
виправдані страждання корейського наро-
ду [Корея 1993]. Після Корейської війни
1950–1953 pp. Південь i Північ протистоя-
ли один одному по різні боки демілітари-
зованої зони (ДМЗ) в умовах напруженості,
викликаної політикою “холодної війни”.

Північна Корея прагнула до “комуні-
стичного” об’єднання на основі так звано-
го принципу “один Чосон”. Південна Ко-
рея вважала свій уряд єдино законним на Ко-
рейському півострові, а можливість об’єднан-
ня розглядалася лише як результат розши-
рення його суверенітету. Така жорстка без-
компромісна позиція обох сторін не дава-
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ла можливості досягти примирення до
60-х років [Корея 1993]. Однак у 70-ті ро-
ки склалася більш сприятлива міжнародна
обстановка. Обидві Kopeї визнали уряди
одна одної, й це означало епохальні зміни
в їx позиціях стосовно об’єднання. Цей
період можна назвати етапом виношуван-
ня задуму стратегії об’єднання [The Kim
Dae Jung Government 1999].

У 1980-х pоках продовжують розвива-
тися такі міждержавні контакти, як пере-
говори представників Червоного Хреста.
По 50 членів розділених сімей від кож-
ної країни вперше змогли відвідати іншу
половину півострова, щоб провідати
своїx родичів. У 1984 р. вперше були про-
ведені економічні переговори між
Північчю й Півднем. Цей етап можна оха-
рактеризувати як етап розгортання стра-
тегії об’єднання.

Наприкінці 80 – на початку 90-х pоків
історичні зміни, які спіткали Східну Євро-
пу i Радянський Союз, поклали край “хо-
лодній війні”, і Республіка Корея, швидко
скориставшись новою ситуацією, почала
активно проводити в життя “північну дип-
ломатію”. Енергійне проведення “північної
дипломатії” дозволило Республіці Корея
зміцнити відносини з колишніми соціалі-
стичними країнами, з якими раніше зв’язки
розвивалися повільно через ідеологічні роз-
біжності й відмінності в суспільно-політич-
них системах. Відносини з більшістю цих
країн, в тому числі з Радянським Союзом i
з Китаєм, були швидко нормалізовані, та-
ким чином міжнародні зв’язки Республіки
Корея охопили майже весь світ. Південна i
Північна Корея одночасно вступили у ве-
ресні 1991 р. в ООН, це також був ycnix
“північної дипломатії” [Корея 1993].

Варто зауважити, що Північна Корея не
мала іншого вибору, ніж проведення більш
відкритої політики по відношенню до зов-
нішнього світу, навіть всупереч загрозі
послаблення стабільності її політичної
системи. Фактично Північній Kopeї не було
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з чого вибирати, бо Пхеньян зіткнувся з
серйозними економічними труднощами та
дипломатичною ізоляцією внаслідок нор-
малізації відносин між Південною Кореєю
та Радянським Союзом i налагодження
ділових зв’язків між Сеулом та Пекіном
[Матеріали... 2001]. I першою ознакою
того, що Північна Корея почала проводити
більш відкритий політичний курс, стала
відмова Пхеньяна від своїх нереалістичних
вимог про спільний вступ Південної та
Північної Kopeї до ООН i надання їм єди-
ного членського місця. У вересні 1991 р.
Південна i Північна Корея вступили в ООН
як самостійні члени цієї організації. Най-
знаменнішим в цій воістину історичній
події було те, що Китай i Радянський Союз,
які в минулому накладали вето в Раді Без-
пеки на прийняття Південної Kopeї до
ООН, цього разу підтримали позицію
Південної Kopeї, яка виступала за розділь-
не членство. Все це відбулося за прямої
підтримки Радянського Союзу i опосеред-
кованій підтримці з боку Китаю [Корея
1993]. Таким чином, значні зміни, що відбу-
лися в соціалістичному таборі в 90-х pоках
мали свій вплив на міжкорейські стосунки.

Знаменною подією стали зустрічі на ви-
щому рівні між прем’єр-міністрами, які роз-
почалися в 1990–1991 pp. i призвели до підпи-
сання “Основної угоди між Півднем та
Північчю” [Республіка Корея 2001]. В угоді
зазначалося, що Південь i Північ вступили в
“тимчасові особливі відносини” в ході набли-
ження до об’єднання в єдину державу.

У лютому 1992 р. була підписана
“Спільна декларація про перетворення Ко-
рейського півострова в без’ядерну зону”.
Таким чином формальні питання виріши-
лися i настала пора для практичного
здійснення намічених заходів. За майже
п’ять десятиліть чвар i конфронтації це був
перший відчутний крок на шляху само-
стійного i мирного подолання розколу
нації, який має сумні наслідки. Ці історичні
факти заклали основи мирного врегулю-
вання на Корейському півострові й у
Північно-Східній Азії та стали важливим
кроком на шляху до мирного об’єднання
розділеної нації.

Однак ще до того, як “Основні угоди”
змогли принести відчутні результати, на-
магання Північної Kopeї заволодіти ядер-

ною зброєю призвели до нового витка на-
пруженості на Корейському півострові.

Для зниження напруженості шляхом вста-
новлення взаємної довіри в липні 1994 р.
обидві сторони умовилися провести зустріч
на найвищому рівні між президентом Півден-
ної Kopeї Кім Йон Самом i лідером Північної
Kopeї Кім Ip Сеном. Але цій зустрічі не су-
дилося відбутися через несподівану смерть
Кім Ір Сена. Цей етап можна назвати завер-
шальним етапом стратегії об’єднання [The
Kim Dae Jung Government 1999].

3 приходом до влади президента Кім Де
Джуна в 1998 р. уряд Республіки Корея, пе-
реборюючи всі об’єктивні труднощі, по-
слідовно проводить політику примирення
i співробітництва з Північною Кореєю [Рес-
публіка Корея 1993]. I 1998 р. можна вва-
жати першим етапом конкретного втілен-
ня стратегії об’єднання. У квітні 1998 р.
були проведені переговори на рівні заступ-
ників міністрів для обговорення питань,
пов’язаних з організацією зустрічей розді-
лених родин. Варто зауважити, що ці пере-
говори не мали ycпixy. Але неухильне дот-
римання урядом Республіки Корея політи-
ки залучення Північної Kopeї до переговор-
ного процесу нарешті принесло бажаний
результат [Промова... 1999]. У березні
2000 р. президент Республіки Корея Кім Де
Джун оприлюднив у Берліні декларацію,
яка містила заклик до поліпшення міжна-
родних стосунків [The Kim Dae Jung
Government 1999]. Нарешті, 13 червня
2000 р. у м. Пхеньяні розпочала роботу пер-
ша історична зустріч президента Республі-
ки Корея Кім Де Джуна з Головою Коміте-
ту національної оборони Північної Kopeї
Кім Чен Іром. Вона проходила з 13 по
15 червня в атмосфері очікування i надії
всієї корейської нації, заповітною мрією
якої було національне примирення, i всьо-
го світового співтовариства, яке прагнуло
миру. 15 червня 2000 р. у Пхеньяні була
підписана історична “Спільна декларація”.

Успішне проведення зустрічі на вищо-
му рівні між Півднем i Північчю є пово-
ротним пунктом у міжкорейських відноси-
нах, означає кінець розбрату, конфронтації,
відкриває нову еру – еру примирення i
співробітництва. Цей етап можна охарак-
теризувати як другий етап втілення в життя
стратегії об’єднання [The Kim Dae Jung

Кан Ден Сік



148 Східний світ №1 2003

Government 1999]. “Спільна декларація” від
15.06.2000 р. включає в себе такі положення:

– вияв самостійності у вирішенні питання
об’єднання;

– визнання обома сторонами необхідності
створення об’єднаної конфедерації Півдня i
Півночі як нижчого ступеню федерації;

– прискорення вирішення гуманітарних
питань;

– збалансований економічний розвиток
на основі співробітництва та обміну;

– для практичного втілення “Спільної
декларації” організація проведення
мiжypядoвиx зустрічей на рівні міністрів
та візит-відповідь лідера Північної Kopeї
Kiм Чен Ipa в Сеул [Матеріали... 2001].

Без сумніву, зустріч керівників Півдня
і Півночі та прийнята на ній “Спільна
декларація” є визначною історичною

віхою, яка відіграє надзвичайну роль у
міжкорейських стосунках, закладає фунда-
мент довіри, спрямовує курс на співробіт-
ництво i примирення.

Після історичної зустрічі керівників
Півдня та Півночі на основі “Спільної
декларації” було розроблено низку заходів
у різних сферах життєдіяльності. Ці за-
ходи втілюються в життя. Так, на 5-й міжу-
рядовій зустрічі на рівні міністрів, яка
відбулася 15 вересня 2001 р., було прий-
нято ряд угод у царині політики, розгля-
нуто низку питань економічного співро-
бітництва. Ці факти свідчать, що страте-
гія примирення i співробітництва між
Півднем та Північчю є єдино вірною. Все
це дає підстави сподіватися, що питання
об’єднання Kopeї перебуває в стадії дієво-
го вирішення.
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Воістину доленосним феноменом неза-
лежної України є повернення доброго імені
багатьом визначним представникам українсь-
кої науки та культури, чиї досягнення й здо-
бутки були вкрай несправедливо забуті
протягом тривалого часу. І в цьому зв’яз-
ку Юліану Андрійовичу Кулаковському
(1855–1919), заслуженому професорові Киї-
вського університету святого Володимира,
члену-кореспонденту Російської академії
наук, безперечно, належить найпочесніше
місце у сузір’ї яскравих вітчизняних осо-
бистостей кінця ХІХ – початку ХХ ст. Як
зауважує Леся Матвєєва, “довгий час це ім’я
не згадувалось, було вилучено з літератури,
а коли і згадувалось, то неодмінно з відпов-
ідним негативним ярликом. Ще й досі на
теці з особистою справою вченого в архіві
стоїть напис “буржуазний учений” (с. 3).

Величезний рідкісний матеріал, зібра-
ний авторкою даної монографії, у минуло-
му – працівником архіву, з фондів Цент-
рального державного історичного архі-
ву України (м. Київ), Державного архі-
ву м. Києва, Інституту рукопису Національ-
ної бібліотеки України імені В.І. Вернадсь-
кого, досконале вивчення наукових праць
самого Ю.А. Кулаковського, його епісто-
лярної спадщини дали можливість відтво-
рити неупереджений образ цього українсь-
кого вченого.

Із скрупульозністю літописця Л.В. Мат-
вєєва простежує його життєвий і творчий
шлях. Народився Юліан Андрійович
13 червня 1855 р. у місті Поневеже тодіш-
ньої Ковенської губернії, що у Литві. Його
батько Андрій Іванович Кулаковський, пра-
вославний священик, був родом з Волині.
Навчався Юліан у Вільнюській гімназії, а
потім в Імператорському ліцеї цесаревича
Миколая в Москві. Саме тоді в нього, ще
юнака, за свідченням сучасників, пробудив-
ся глибокий і стійкий інтерес до вивчення
всесвітньої історії – стародавнього Риму,
грецьких колоній у Причорномор’ї, історії
Криму та Візантії. Ось чому після успіш-
ного закінчення у 1873 р. гімназичного кур-

су зазначеного ліцею із золотою медаллю
Кулаковський у тому ж році був прийнятий
до університетського відділення цього ж
ліцею, що відкрило йому прямий шлях на
історико-філологічний факультет Мос-
ковського університету, студентом якого
він незабаром і став. І вже через три роки,
у вересні 1876 р., Рада університету, зва-
жаючи на винятково високий рівень фахо-
вої підготовленості Ю. Кулаковського, до-
строково констатувала факт закінчення
проходження ним університетського кур-
су, присудивши йому ступінь кандидата по
Відділенню класичної філології. А
Міністерство народної освіти надало Ку-
лаковському наукове відрядження до
Німеччини для підготовки до звання про-
фесора.

Перебування у Німеччині, наполеглива
праця в наукових центрах Бонна, Тюбінге-
на та Берліна, спілкування з яскравими
представниками тамтешньої професури і
насамперед з Теодором Моммзеном
(1817–1903), автором широко відомої
“Історії Риму”, що витримала сім видань, –
усе це стало етапними віхами в житті мо-
лодого Юліана. Тоді ж Ю. Кулаковський ус-
падковує метод порівняльного досліджен-
ня, що з успіхом застосовувався вже в
ХІХ ст. низкою вчених історико-критичної
школи, яка, за визначенням видатного ук-
раїнського історика старожитностей акаде-
міка В.П. Бузескула (1858–1931), “проголо-
сила, що головна мета історії – знайти та
уявити істину” (С. 19).

Повернувшись із Німеччини, Ю. Кула-
ковський у листопаді 1881 р. був запроше-
ний керівництвом Київського університе-
ту св. Володимира на постійну роботу до
Києва. Саме тут у найпрестижнішому ви-
щому навчальному закладі України розгор-
нулась і тривала майже 40-річна надзвичай-
но плідна науково-педагогічна й громадсь-
ко-просвітительська діяльність Юліана
Андрійовича.

Принаймні дві обставини називає
Л.В. Матвєєва, що визначили головний на-

Матвеева Л.В. Юлиан Кулаковский. – Киев. “Стилос”, 2002. – 484 с.
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УЧЕНОГО, ДОСЛІДНИКА  АНТИЧНОСТІ Й СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ



150 Східний світ №1 2003

прям його роботи на історико-філологічно-
му факультеті Київського університету у
80 – 90-ті роки ХІХ ст. Перша – у вітчиз-
няній історіографії того часу історія, на-
приклад Римської імперії, в достатньому
обсязі не викладалася1. Що ж до другої об-
ставини, то вона була тісно пов’язана із
давнім особистим бажанням Ю.А. Кула-
ковського вивчати й досліджувати різно-
манітні проблеми класичного світу. Оскіль-
ки цей світ залишив, за його словами, “ве-
лику… спадщину: єдність сучасної євро-
пейської цивілізації. В основі цієї єдності
знаходиться успадкована нами від минуло-
го ідея гуманітарної освіти класичної євро-
пейської школи” (С. 103).

Уже тоді молодим ученим розробляють-
ся відповідні лекційні курси, він публікує
у тогочасних періодичних виданнях такі
наукові праці, як “Наділення ветеранів зем-
лею і військові поселення в Римській
імперії”, “Армія в Римській державі”,
“Свєтоній та його біографія цезарів”,
“Римський календар”, “Цицерон в історії
європейської культури”, “Італія в часи
римських імператорів”, “Археологія у
Римі”, “До питання про початок Риму”,
“Християнська церква та римський закон
протягом двох перших століть” та ін. Як
зазначає авторка рецензованої монографії,
для Ю.А. Кулаковського “вивчення мину-
лого завжди слугувало йому ключем до
розуміння сучасного” (С. 102–103).

80 – 90-і роки ХІХ ст. відзначені зро-
станням професійної майстерності та
кваліфікаційного рівня Юліана Андрійови-
ча. 26 січня 1883 р. ним була захищена ма-
гістерська дисертація на тему “Колегії у
стародавньому Римі”, а 28 вересня
1888 р. – докторська “До питання про по-
чаток Риму”. Професором Київського уні-
верситету Ю.А. Кулаковський був затвер-
джений 1 жовтня 1884 р. Він брав активну
участь у діяльності декількох Наукових то-
вариств, таких, як Історичне товариство
Нестора-Літописця (у 1904–1905 рр., був
його головою), ініціатором створення яко-
го свого часу виступив М.О. Максимович,
(1804–1873), перший ректор Київського
університету; таких наукових об’єднань, як
Російське археологічне товариство, Одесь-
ке товариство історії й старожитностей.

На початку 1887 р. Ю. Кулаковський був
відряджений на півроку до Італії, де знайо-
мився зі станом археологічних досліджень

та вивчав місцеву систему університетської
освіти. У статті “Археологія в Римі” він
зазначав, що “іноземці давно вже на римсь-
кому ґрунті з успіхом розробляють широке
поле римської археології”. “Учені колонії”
в Римі мали німці, французи, англійці. Було
б бажано мати і колонії наших вітчизняних
учених” (С. 106–107). Цікаво, що дане по-
бажання Кулаковського здійснилося, прав-
да, через 7 років і в іншій країні – Туреч-
чині, коли професору Новоросійського
(Одеського) університету Ф.І. Успенському
(1845–1928) вдалося заснувати Російський
археологічний інститут у Стамбулі, який
функціонував протягом двадцяти років
(1894–1914)2.У серпні 1898 р. Юліану Анд-
рійовичу пощастило побувати у Туреччині
та відвідати цей інститут. У листі додому він
повідомляв: “побачив тут Успенського, він
нещодавно повернувся з екскурсії та старан-
но працював, читаючи рукописи… Успенсь-
кий обладнав Інститут чудовою бібліоте-
кою…” (С. 144).

Ю.А. Кулаковському довелося напруже-
но попрацювати, спостерігаючи та вивча-
ючи історичні долі багатьох народів, що в
різні часи та епохи жили на території
Кримського півострова і відчули на собі
безпосередній вплив давньогрецької та дав-
ньоримської, візантійської та ісламської
цивілізацій. Леся Матвєєва докладно роз-
повідає про великий обсяг археологічної
роботи вченого, результатом якої став істо-
ричний нарис “Минуле Тавриди”. Його
перше видання з’явилось у 1906 р., друге –
у 1914 р. Нарешті, майже через 90 років, на-
рис вийшов у світ третім виданням під гри-
фом Інституту сходознавства ім. Агатанге-
ла Кримського НАН України у серії “Нау-
кова спадщина сходознавців”3.

Розгортаючи панораму вивчення старо-
житностей Криму і високо оцінюючи вне-
сок його попередніх дослідників, Ю.А. Ку-
лаковський водночас висловлює і свою точ-
ку зору: “Багато разів змінювався етногра-
фічний склад туземного населення
Північного узбережжя Чорного моря; стер-
та була з лиця землі більша частина грець-
ких колоній в період переселення народів;
однак подекуди зумів відстояти себе грець-
кий елемент, і стародавня Корсунь, що сто-
яла в період початку нашої вітчизняної
історії у найближчих стосунках до Візантії,
була центром, звідки йшов культурний
вплив на нашу стародавню Русь, де Воло-
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димир здобув собі християнство” (С. 162).
У монографії розповідається, що інтен-

сивні археологічні дослідження на півост-
рові, якими займався вчений протягом де-
сятиріччя (1890–1900), дали очікувані ре-
зультати. Вже навесні 1890 р. Кулаковсько-
му, що здійснював розкопки на схилах гори
Мітрідат поблизу сучасного міста Керчі,
вдалося натрапити на одну з тамтешніх
катакомб, епіграфічні та нумізматичні ма-
теріали якої безперечно говорили про
справжнє наукове відкриття. Йшлося про
існування в кінці V ст. н. е. у Північному
Причорномор’ї самостійного від Римської
імперії античного Боспорського царства,
що змогло зберегти своє автохтонне насе-
лення, грецьку мову, свої традиції та звичаї.
Роблячи дешифровку написів на пам’ятках,
що досить переконливо свідчили про по-
ширення християнства в цих краях, почи-
наючи з IV ст. н. е., учений прийшов до
висновку: “Споконвічні живі зносини Бос-
пору з містами малоазійського узбережжя
вказують на прямий шлях проникнення
сюди християнства” (С. 169).

Подальші археологічні експедиції
Ю.А. Кулаковського до Криму надали у
розпорядження науки чимало корисного та
унікального. Це і розкопки нових христи-
янських катакомб з фресками пізнішої
доби, це і виявлення багатьох татарських
надгробків XIV ст. під час поширення ісла-
му серед кримських татар. Збираючи різні
історичні відомості у місцевого татарсько-
го населення, Кулаковський вказує на його
віротерпимість щодо кримських християн
і однозначно стверджує, що мирне співжит-
тя визначало характер їх взаємовідносин4.
Глибоко повчальним є також інший висно-
вок Юліана Андрійовича: “Безпосереднє
сусідство з татарами мало своїм наслідком
об’єднання з ними місцевого християнсь-
кого населення у мові. Мовою релігії, церк-
ви та писемності залишилася грецька, од-
нак мовою спілкування стала татарська, і
християни Тавриди незалежно від свого
кровного походження – греки, готи, алани
(яси) – об’єднались в однорідну масу”5.

Незаперечним є внесок Ю.А. Кулаковсь-
кого у складання археологічної мапи Кри-
му, про що говорять його численні подо-
рожі з Сімферополя буквально вздовж і
впоперек півострова. Огляд залишків руїн
Керчі, Судака, Гурзуфа, Мангуп-Кале;
дослідження так званих печерних міст: Чу-

фут-Кале, Бакла, Тепе-Кермен, Мармара,
Черкес-Кермен; відвідання поселень Бель-
бек, Камишли, Ауджикой, Коуш, Богатир,
Коккоз, Маркур, Айдимитрій, Топли, Ор-
толан, Токлук, Кози, Отуз, міст Бахчисарай
і Коктебель – яскраве тому свідчення.

Не обминув історик і такого питання, як
роль кочових народів: гунів, печенігів,
аварів, хозарів (“східних турків”, як нази-
вали останніх візантійці) в історії Кримсь-
кого півострова (див. С. 178 і 214). Ака-
демік Омелян Пріцак через багато років
торкаючись цих сюжетів, зазначав: “Від
часу свого створення близько 650 р. Ха-
зарський каганат був зацікавлений у тому,
щоб контролювати кримські міста. З свого
боку, проводирі кримських громад, відчув-
ши тиск з боку Візантії, віддали перевагу
підкоренню суверенітетові меркантильних
хазар. Хоч відносини між хазарськими пра-
вителями і візантійськими імператорами
були в цілому дружні, все ж виникало су-
перництво щодо зверхності над кримськи-
ми містами. До кінця восьмого століття
більшість міст була під хазарським протек-
торатом. Херсон і Фанагорія управлялися
обраними настоятелями, які по-хазарськи
називалися “babajuq“ (“батько міста”), а в
Керчі й Таматарчі (Тмутаракані) правили
“baliyci” (“настоятелі міста”), що призна-
чалися хазарами. Місто Сугдея (Сурож) і
готський Дорос управлялися безпосеред-
ньо представниками хозарської адмініст-
рації: Сугдея – тарханом, а Дорос – збира-
чем податків із титулом тудун6.

Пильну увагу Ю.А. Кулаковського при-
вертали алани – іраномовний народ, що
займав протягом VI–ХІІІ ст. велику тери-
торію від Нижнього Поволжя і до гирла
Дунаю (праці: “Християнство у аланів”,
«Єпископа Федора “Аланське послання”»,
“Алани за відомостями класичних і візан-
тійських письменників”) і якому у рецен-
зованій монографії присвячений окремий
розділ. Леся Матвєєва зауважує, що для
підготовки зазначених досліджень їх автор
залучив твори давньогрецьких, давньо-
римських та візантійських істориків, гру-
зинські, вірменські, арабські та китайські
джерела.

Здійснюючи набіги на тодішні держави
Кавказу і Кримського півострова, алани, за
словами Кулаковського, “хоробрі воїни,
умільці кувати зброю з міді”, “поширили-
ся… далеко на захід Криму, однак у східну
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його частину вони зайшли в дуже старо-
давні часи та відчули тут вплив туземного,
яке стало грецьким, населення” (С. 224,
239). У той же час учений стверджує, що
саме алани були першим європейським
народом, що заступив шлях до Криму та
на Захід від нього наймогутнішій орді
гунів, з якими вони у подальшому зміша-
лися, так само, як і з германцями або ро-
манським населенням Римської імперії. Та
ж частина аланів, що жили на своїй істо-
ричній батьківщині – у Прикавказзі, змог-
ла зберегти свою національну само-
свідомість, а на початку ІХ ст. внаслідок
зростаючого впливу Візантії, прийняла від
неї християнство (див. С. 227, 229).

Цілком доречно тут згадати також інших
представників української культури, які
виявляли неабиякий інтерес до потомків
аланів – сучасних осетинів. Мова йде на-
самперед про Варвару Чередниченко
(1896–1949), яка протягом 1928–1938 років
жила у Південній Осетії, досконально вив-
чила тамтешню мову, а в 1931 р. видала в
Харкові збірку під назвою “Осетинські опо-
відання”. Письменниця залишила по собі
велику творчу спадщину, серед якої збірник
перекладів творів осетинської літератури
зі вступною статтею до нього7.

Тим часом, зазначає Леся Матвєєва,
кримські дослідження Ю.А. Кулаковського
відіграли суттєву роль у переході його до
візантійської тематики (див. С. 241). У ре-
цензованій монографії, докладно змальова-
на обстановка, що склалася у громадських
колах та науковому середовищі Західної
Європи та Російської імперії у XVIII–XIX ст.
навколо доцільності вивчення та розробки
усього, що стосується Візантії. Пояснюючи
причини такої антивізантійської позиції,
академік В.П. Бузескул підкреслював, що в
історії Візантії передусім бачили процес
тисячолітнього розпаду, тільки зміну осіб та
династій на престолі, безперервний ланцюг
придворних інтриг, злочинів та переворотів,
розпусту, забобони, деспотизм (див. С. 245).

Проте Юліан Андрійович – один з ос-
новоположників вітчизняної візантології –
був глибоко переконаний у протилежному,
а саме – в необхідності глибокого різнобіч-
ного дослідження проблем історії Візантії
та її без перебільшення великомасштабно-
го впливу на майбутнє як українського, так
й інших слов’янських народів.

У зв’язку з цим хотілося б торкнутись од-

ного, без сумніву, важливого питання: а чи
має взагалі відношення до сходознавства,
наприклад, історія Візантійської імперії? На
наш погляд, відповідь може бути тільки по-
зитивною. Так! Має, причому безпосереднє
відношення. Наприклад, на XIV Міжнарод-
ному орієнталістичному конгресі, який
відбувся в Алжирі у 1905 р., була заслухана
доповідь відомого петербурзького візанто-
лога О.О. Васильєва “Агапій Менджібсь-
кий – арабський історик Х століття як дже-
рело з історії Візантії”8. Інший приклад: у
1930–1933 рр. під керівництвом академіка
Агатангела Кримського плідно функціону-
вала Комісія з вивчення історії Близького
Сходу Всеукраїнської Академії наук (КВІБС
ВУАН). Причому неодмінним напрямом в її
діяльності була візантологія, а член комісії
академік В.П. Бузескул виступив на шпаль-
тах українського орієнталістичного часопи-
су “Східний світ” (1927, № 1, С. 120–137) з
великою статтею “Відкриття й наукові до-
сягнення за останні роки в галузі вивчення
стародавнього Сходу”. Помітний вклад у
розвиток візантології внесли академік
Ф.І. Міщенко (праці “Зародки цивільного
шлюбу в римсько-візантійській культурі”,
“Дослідження з візантознавства на Заході в
останні часи”), професор І.В. Моргилевсь-
кий (“Візантійська архітектура Константи-
нополя”, “Східні елементи у пізній архітек-
турі Софійського собору у Києві”), М.І. Са-
гарда (“Походження та розвиток греко-візан-
тійських антологій”), П.П. Кудрявцев (“До
історії візантійського впливу на Україну”),
В.І. Барвінок (“Роль балканських слов’ян в
історії Візантії”), О.І. Полулях (“Візантинізм
та його науково-культурне значення”). А ви-
давничими планами зазначеної Комісії пе-
редбачалася публікація тематичного збірни-
ка “Візантійські студії”9.

На початку докладного аналізу візанто-
логічної спадщини Ю.А. Кулаковського
Леся Матвєєва характеризує особливості
дослідницької лабораторії вченого, що по-
єднувала в собі як критичне засвоєння існу-
ючої історіографії з цього напряму історич-
ної науки, так і порівняння її даних з пер-
шоджерелами (див. С. 271).

Одним із таких унікальних першодже-
рел став історичний твір Амміана Марцел-
ліна, сирійського грека, який походив з
Антіохії і був свідком кардинальних подій
у IV ст. н. е. Засноване у 330 р. римським
імператором Костянтином нове місто на
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берегах Чорноморської протоки – Босфор
(воно було назване його іменем) перетвори-
лось у 395 р. на столицю Східної Римської
(Візантійської) імперії. Можна з цілковитою
підставою стверджувати, що переклад заз-
наченого твору, його, так би мовити, роз-
шифровка, здійснена протягом 1906–
1908 рр. Ю.А. Кулаковським спільно з про-
фесором класичної філології Київського
університету А.І. Сонні, були самі по собі,
безперечно, науковим досягненням. А фе-
номенальна ерудиція Юліана Андрійовича
часто-густо допомагала встановити навіть
авторство того чи іншого анонімного візан-
тійського джерела.

Нарешті, у 1910, 1911 і 1915 роках у
Києві вийшли з друку відповідно І, ІІ та ІІІ
томи Історії Візантії, що належали перу
Юліана Кулаковського10. У рецензованій
монографії наводиться думка академіка
В.П. Бузескула про те, що на той час нау-
кова література з історії Візантії, по суті,
була відсутня (див. С. 311). Розвиваючи це
положення, Л.В. Матвєєва зауважує, що
лише в останній третині ХІХ і на початку
ХХ ст. “завершується становлення візанти-
нознавства як самостійної галузі історич-
ної науки... Тим самим створювалися пе-
редумови для формування вітчизняної шко-
ли візантиністики, біля витоків якої стояв
талановитий учений свого часу Ю.А. Ку-
лаковський” (С. 315).

Спробуємо торкнутися, хоча б “теле-
графно”, основних напрямів досліджен-
ня у зазначеному тритомнику, в якому
огляд подій охоплює період трохи
більше, як 300 років, тобто з 395 по 717 р.
І це найдокладніше проаналізовано в мо-
нографії.

Обравши класичний літописний метод
викладу матеріалу, Юліан Андрійович не-
випадково взяв за дату початку своєї істо-
ричної розповіді рік 395-й, коли вже оста-
точно відбувся розпад єдиної Римської
імперії на Західну і Східну її незалежні час-
тини. Причому це неспростовний факт, що
Східна Римська, тобто Візантійська, імпе-
рія змогла проіснувати понад тисячу років,
аж до 1453 р., коли Константинополь був
завойований турецьким султаном Мехме-
дом ІІ, і з того часу це місто перетворилося
на столицю вже нової імперії – Османської,
отримавши назву – “Istanbul” (“Стамбул”).

Постійні багаторічні проблеми Візантії
полягали у створенні боєздатної армії, адже

був час, коли візантійський флот безрозділь-
но панував на морях, а “грецький вогонь”
(спеціальна запалювальна суміш) з успіхом
використовувався проти будь-яких напад-
ників. Досвід історії свідчить, що безпе-
рервні набіги готів та інших “варварських”
племен на Заході, а гунів, персів, аварів,
пізніше арабів на Сході й Півночі не в змозі
були зупинити досить стабільну ходу (пе-
реважно в IV–VI ст.) політичного, соціаль-
но-економічного й культурно-правового роз-
витку цієї стародавньої держави, територія
якої була розташована на Близькому Сході,
Балканах, у Північній Африці11.

Заснування у 425 р. університету в Кон-
стантинополі, Вселенський собор вищих
ієрархів Християнської церкви у Халкідоні
(451), який офіційно визнав Ісуса Христа
сином Бога, а християнство домінуючою
релігією у Візантійській імперії, палкі про-
повіді константинопольського патріарха
Іоанна Златоуста на захист бідних, широко
відомий юридичний кодекс імператора Юс-
тініана Великого (Codex Yustinianus) та спо-
руджений за його вказівкою славнозвісний
храм святої Софії – переконливе тому
підтвердження. Цей храм побудований в
532–537 рр. архітекторами Анфімієм із
Тралл та Ісидором з Мілета. Діаметр голов-
ного куполу храму – 31,4 м. Для будівництва
використовувалися рідкісні породи білосніж-
ного, біло-червоного, рожевого та світло-зе-
леного мармуру. Десять тисяч робітників
споруджували цей унікальний собор12.

Завершуючи свою книгу про Ю.А. Ку-
лаковського і розповідаючи про останні
трагічні дні цього справжнього лицаря на-
уки без страху та докору (помер він 21 лю-
того 1919 р. дуже хворим і морально над-
ломленим), Леся Матвєєва пише: “Розлу-
чаючись зі своїм героєм, великим ученим
Ю.А. Кулаковським, сподіваюся, що жит-
тєпис цей нікого не залишить байдужим,
оскільки його життя – це подвиг в ім’я
вітчизняної науки” (С. 440)

Так, читач отримав фундаментальне,
цікаве й повчальне видання, що при-
страсно кличе до відродження нових на-
прямів та добрих традицій в українській
історичній і сходознавчій науці.

Монографія містить необхідні посилан-
ня під текстом кожної сторінки, додатки,
присвячені передусім узятій з архівів, не-
відомій раніше, епістолярній спадщині
Юліана Володимировича. Особливий інте-
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рес становлять наведені авторкою фото-
графії багатьох видатних вітчизняних та за-
рубіжних учених ХІХ – початку ХХ ст. (се-
ред них є несправедливо забуті), чия
спеціалізація була пов’язана з античністю,
візантологією, орієнталістикою. Що ж до ху-
дожнього оформлення, дизайну книги, то
воно – на рівні сучасних вимог.

13 червня 2005 р. минає 150 років від
дня народження Ю.А. Кулаковського.
Нині є всі підстави широко відзначити цю
пам’ятну ювілейну дату. Йдеться, зокре-

ма, про організацію міжнародної наукової
конференції з наступною публікацією її
матеріалів, започаткування спеціальних
стипендій і премій імені Ю.А. Кулаковсь-
кого для студентів та науковців тощо.

Ігор ЧЕРНІКОВ,
доктор історичних наук,

головний науковий співробітник
відділу Азії та Африки

Інституту світової економіки і
міжнародних відносин НАН України

1У незалежній Україні створені найсприятливіші умови для відродження та подальшого
розвитку такого напряму історичної науки, як античність і візантологія. Про це свідчить,
наприклад, вихід нещодавно у світ Навчального посібника з історії Стародавнього світу
англійською мовою. Автор – доцент Київського національного університету імені Тараса
Шевченка – Ольга Федорівна Шевченко (Olga Shevchenko. The Stories of Bygone Years–
Kyiv, 2003 – 464 p.); див. також: Острогорський Георг. Історія Візантії / Пер. з нім. Анатолія
Онишка. – Львів, 2002. – 608 с.; Буткевич О.В. Становлення співвідношення міжнародного
і внутрішньодержавного права в стародавній період // Актуальні проблеми міжнародних
відносин: Збірник наукових праць. Вип. 29, ч. ІІ – К.: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2001, С. 17–24; Непомнящий А.А.
Крымоведческое наследие П.И. Кеппена: дополнения к известному; Шевченко О.К.
Апология Евмела, или некоторые аспекты правления Перисада І и междоусобицы на
Боспоре в конце IV в до н. э. // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2001. –
№ 25, – С. 70–79; № 26, С. 121–123.

2Див. докладно: Энциклопедический словарь. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С.-Петербург,
1902. – Т. ХХХV. С. 22–23; Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 2017,
оп. 1, спр. 39, 305; ф. 711, оп. 3, спр. 2631.
3Кулаковский Юлиан. Прошлое Тавриды. Вступительная статья док. ист. наук Леси
Матвеевой . – Киев: Стилос, 2002. – 226 с.

4Див. там само, С. 196–197.
5Там само, С. 197.
6 Пріцак Омелян. На зорі християнства на Русі: зустріч Сходу із Заходом // Вісник

Академії наук Української РСР. – 1990. – № 10, – С. 78.
7Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступна стаття та прим. д-ра іст. наук, проф.

А. Ковалівського. – Харків, 1961. – С. 391–392.
8Данциг Б.М. Востоковеды России на международных конгрессах ориенталистов

(1873–1912) // Народы Азии и Африки. – Москва, 1973. – № 3. – С. 220.
9Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф.Х,

№ 21493, 21495, 21508, 21849.
10Див. Кулаковский Юлиан. История Византии: В 3-х томах  – Киев, 1910. – 1911–1915.
11Див. докладно: Tapkova-Zaimona Vasilka. La transition entre l’Antiquite et l’epoque

Ottomane: les routes terrestres au Moyen Age  // Istanbul a la jonction des cultures Balkaniques,
Mediterranéennes, Slaves et Orientales, aux XVI – XIX-e siecles. Actes du Colloque
Inretnational… Istanbul 15–20 oktobre 1973: UNESCO. – Bucarest, 1977. – p. 143–149.

12 Петросян Ю.А. Древний город на берегах Босфора: Исторические очерки. – Москва,
1986. – С. 61–62.
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Відомо, що одним з найвибухонебезпеч-
ніших регіонів планети був і залишався на-
прикінці минулого тисячоліття регіон
Близького Сходу.

У зв’язку з цим рецензована моногра-
фія належить до числа винятково актуаль-
них і навіть злободенних.

Підготовлена у кращих традиціях украї-
нської орієнталістики, рецензована праця
передусім вражає своїм надзвичайно висо-
ким рівнем аргументованості. Для її напи-
сання залучено найширше коло джерел і
літератури, серед яких офіційні парла-
ментські та президентські публікації, до-
кументи зовнішньополітичних відомств
низки держав і Організації Об’єднаних
Націй, матеріали, взяті переважно з арабсь-
ких, ізраїльських, американських, захід-
ноєвропейських, російських, українських
видань, що безпосередньо стосуються об-
раної автором теми. Безумовно, цікаві
своїм авторським підходом в даному плані
як “Історіографія проблеми”, представле-
на у монографії окремим розділом, так і
ґрунтовний екскурс у середньовічну та нову
історію, коли Ліван був у складі Османсь-
кої імперії.

Безперечна заслуга Ю.С. Скорохода,
історика – дослідника за покликанням, по-
лягає в глибокому та скрупульозному
аналізі особливостей розвитку суспільства
у Лівані. Як відомо, внутрішньополітичні
процеси в цій порівняно невеликій країні
Арабського Сходу (територія площею у
10,4 тис. кв. км., населення – близько 3 млн
осіб на початок 90-х років) час від часу сут-
тєво впливали на міжнародне становище і
без того вкрай неспокійного Близькосхід-
ного регіону. У монографії зазначається:
“На всіх етапах розвитку ліванського соціу-
му саме релігійна належність була основою
для становлення особистості, зокрема для
її ідентифікації… конфесіо-центризм, тоб-
то історично зумовлена сукупність релі-
гійних уявлень та стереотипів.., сприяв роз-

витку ізоляціонізму субобщин в Лівані. У
свою чергу, ізоляціонізм, як правило, по-
роджує протиставлення, яке за відповідних
умов, переростає в опозицію, а згодом – у
конфлікт” (С. 25). Саме такий висновок і
такі обґрунтовані пояснення становлять
своєрідний “момент істини”, інакше кажу-
чи, ключ до розуміння природи конкрет-
них ліванських конфліктів і криз у 1958,
1975–1976, 80–90 роках, так само, як і влас-
не механізму розблокування й врегулюван-
ня цих конфліктів та системи ймовірних
превентивних заходів на випадок виник-
нення тієї або іншої загрозливої ситуації з
урахуванням етноконфесійного, регіональ-
ного і глобального факторів.

Досліджуючи специфіку перелічених
конфліктних ситуацій у Лівані та при-
скіпливо простежуючи феномен кожної з
них, автор монографії прийшов до важли-
вих висновків. По-перше, зовнішній фак-
тор перетворився на один з найістотніших
компонентів будь-якого ліванського кон-
флікту, причому в ході еволюції останньо-
го роль даного фактору у певні історичні
періоди була навіть домінуючою. І хоча
ступінь його впливу змінювався, цей чин-
ник залишався постійно діючим (див.
С. 31). І по-друге, сила впливу зовнішнь-
ого фактору, яка була найбільш вражаю-
чою у 80-ті роки, виявилася навіть у ціло-
му ряді аспектів, а саме: системному,
структурному та функціональному. А це
означало на практиці втягнення лівансь-
кого конфлікту, що набував перманентно-
го характеру, у сферу інших регіональних
конфліктів, таких, як арабо-ізраїльський,
сирійсько-іракський, сирійсько-палес-
тинський, ірано-іракський, у сферу тодіш-
нього американо-радянського протистоян-
ня. А це спричинило розширення кола
учасників кризових ситуацій не тільки на
регіональному, а й на глобальному рівнях.
І, нарешті, функціональний аспект впли-
ву зовнішнього фактору давав про себе

 Ю.С. Скороход. Міжнародний аспект урегулювання Ліванського конфлікту
(80–90-ті роки) – Київ. Видавничий центр “Київський університет”. 2000. – 265 с.

МОНОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ
З ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
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знати передусім у тому, що, коли раніше
нестабільність у ліванському суспільстві
була властива лише відносинам між кон-
фесійними громадами цієї країни, то у
зв’язку з подальшою ескалацією конфлік-
ту в Лівані стан нестабільності ставав при-
таманним як міжарабській, так і всій
близькосхідній системі міжнародних
відносин (див. С. 32–33).

Звернувши пильну увагу на зовнішній
фактор у виникненні низки конфліктних
ситуацій у Лівані, Ю.С. Скороход присвя-
тив багато сторінок своєї монографії
міжнародному аспекту врегулювання ос-
танніх. У монографії досить широко роз-
горнута справжня панорама переговорно-
го процесу на двосторонньому та багато-
сторонньому рівнях міжконфесійних і
міждержавних взаємин як в рамках
Організації Об’єднаних Націй, так і рег-
іональних структур – Ліги арабських дер-
жав (ЛАД), Ради арабського співробіт-
ництва (РАС), Ради співробітництва
арабських держав Перської затоки
(РСАДПЗ), Союзу Арабського Магрибу
(САМ) та ін. Причому позитивна резуль-
тативність зазначених зусиль, так само,
як іноді і їхні невдачі, безпосередньо за-
лежали від конкретних політичних та
історичних умов і особливостей.

У зв’язку з цим слід відзначити, що ав-
тор даної праці багато в чому переосмис-
лив минулі, застарілі точки зору, пов’язані
з ідеологічними  нашаруваннями, і проде-
монстрував справді об’єктивний, неупе-
реджений, виважений підхід у дослід-
женні й оцінках низки подій та явищ.
Адже незаперечним фактом є те, що успі-
шне врегулювання Ліванської кризи
1958 р. було досягнуто не тільки і не
стільки зусиллями з боку ООН та ЛАД,
скільки завдяки високому професіоналі-
зму активної сбалансованої дипломатії
США.

Зовсім інша ситуація склалась під час
Ліванського конфлікту 1975–1976 рр.,
коли його подальша ескалація була при-
зупинена внаслідок досягнення консенсу-
су більшістю арабських держав у рамках
ЛАД, які визнали особливі інтереси Сирії
в Лівані.

Значно важче було задіяти механізм

розблокування кризової ситуації, що
склалася у Лівані та навколо нього у першій
половині 80-х років, оскільки крім внутріш-
ньоліванських, активними фігурантами
цієї кризи були Ізраїль та Організація виз-
волення Палестини. Практично не допо-
могли тоді й винайдені американською ад-
міністрацією президента Р. Рейгана бага-
тонаціональні сили (БНС), їх подвійне
розміщення у Лівані у вигляді першого
формування (серпень–вересень 1982 р.) та
другого – (протягом вересня 1982 р. і лю-
того – березня 1984 р.).

І, нарешті, найглибший та наймасш-
табніший за всю новітню історію Ліва-
ну конфлікт кінця 80 – початку 90-х
років ХХ ст., коли в умовах нечуваного
християнсько-мусульманського проти-
борства, фактичного двовладдя в країні
було поставлено під загрозу власне існу-
вання Лівану як незалежної держави. І
тоді головним чинником міжнародного
аспекту врегулювання даного конфлікту
знову стала ЛАД. Протягом 1989 р. під
її егідою 30 січня – 1 лютого в Тунісі,
23 травня у Касабланці (Марокко) та
30 вересня в Ет-Таїфі (Саудівська Ара-
вія) відбулися, відповідно, зустрічі керів-
них діячів Лівану, глав арабських дер-
жав та депутатів Ліванського парламен-
ту. Внаслідок цього, а насамперед  пе-
реговорів у Саудівській Аравії, зацікав-
леними сторонами був прийнятий без-
прецедентний документ – “Хартію націо-
нальної згоди”, що передбачала здійснен-
ня найтерміновіших заходів, які спро-
можні були покласти край 15-річній гро-
мадянській війні в Лівані з її сотнями
тисяч загиблих, поранених і  тих, що
пропали безвісти.

Спеціальний розділ книги присвячений
розгляду шляхів втілення у життя Таїфсь-
кої угоди з Ліванської проблеми на почат-
ку 90-х років. Безперечно повчальним є те,
що саме міжнародний аспект, зовнішній
фактор – і цю обставину особливо
підкреслює автор монографії – став
визначальним у довготривалому та на
рідкість болісному процесі міжконфесій-
ного і національного примирення у Лівані.
Справа в тому, що програма відродження
Ліванської держави, прийнята в Ет-Таїфі,
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виконання якої було безпосередньо пов’я-
зане з реалізацією таких обов’язкових
умов, як роззброєння общинних міліцейсь-
ких формувань, утворення загальнолі-
ванського коаліційного уряду “національ-
ної єдності” тощо, базувалася і базується
сьогодні на майже одностайному визнанні
на регіональному й глобальному рівнях
домінанти Сирії в Лівані.

На думку Ю.С. Скорохода, який ґрун-
товно простежив повоєнний процес роз-
витку Лівану у період Другої республіки,
Таїфська угода 1989 р. має позитивні й не-
гативні риси. Дана угода, що стала на-
слідком низки міжконфесійних і міждер-
жавних компромісів, з одного боку, впи-
салася повністю в межі політичної тра-
диції Лівану, а з іншого – стала результа-
том довготривалого пошуку шляхів ре-
формування ліванської політичної систе-
ми. Криза ж у Перській затоці 1990–
1991 рр. створила необхідні умови для
розгортання таїфського мирного процесу
та встановлення сирійської домінанти в
Лівані. Припинення ж громадянської
війни в цій арабській державі відбулося
за рахунок часткового обмеження її суве-
ренітету (див. С. 233–234).

І нарешті – авторський висновок, що,
мабуть, найкраще підсумовує дану моно-

графію: “Аналіз розвитку довготривало-
го конфлікту в Лівані та спроб його уре-
гулювання свідчить, що сьогодні існує  на-
гальна потреба в пошуку нових підходів
до врегулювання внутрішніх конфліктів…
Незаперечним уявляється те, що корегу-
вання стратегії і тактики миротворчої
діяльності ООН та міждержавних регіо-
нальних організацій має відбуватися на-
самперед шляхом зміщення акцентів у бік
превентивної дипломатії з метою поперед-
ження конфліктів, успіх якої залежатиме
від спільних зусиль всіх суб’єктів міжна-
родних відносин” (С. 234).

Рецензована монографія є помітною на-
уковою працею, присвяченою Лівану, яка
вносить, безперечно, багато нового та
цінного в розроблення і вирішення карди-
нальної проблеми близькосхідного мирно-
го врегулювання. Монографія становить
відчутний доробок у розвиток вітчизняно-
го сходознавства.

Ігор ЧЕРНІКОВ,
доктор історичних наук,

головний науковий співробітник відділу
Азії та Африки

Інституту світової економіки і
міжнародних відносин НАН України

Рецензії



158 Східний світ №1 2003

Virlana Tkacz with Sayan Zambalov and Wanda Phipps. Photos by Alexander Khantaev.
Shanar. Dedicated Ritual of  Buryat Shaman in Siberia as conducted by Bair

Rinchinov. Parabola Books. New-York, 2002, 192 p.

ПОСВЯТА В ШАМАНИ В АГІНСЬКОМУ РАЙОНІ У ХОРІ-БУРЯТ
РЕСПУБЛІКИ БУРЯТІЯ (РОСІЯ)

Книга, видана в Нью-Йорку, була напи-
сана у Бурятії. Її автори – Вірляна Ткач,
Саян Жамбалов, Ванда Фіппс – разом з
фотографом Олександром Хантаєвим у
супроводі Маргарити Гомбоєвої, професо-
ра з Чити, відтворили ритуал посвяти у ша-
мани Володі Жалцанова, який здійснював-
ся під керуванням шамана Баїра Рінчіно-
ва. Обох можна побачити на кольоровому
фото, вміщеному на обкладинці видання.
Ритуал відбувався і фіксувався в реально-
му часі протягом 19–22 серпня 2000 р. у
хорі-бурят Агінського району. Ага – це
місце, де, за визначенням В. Ткач, зустрі-
чаються кордони Сибіру, Монголії та Ки-
таю [Tkacz 2002, 2], а та її частина, яку Баїр
Рінчінов обрав для проведення шанару –
великий трав’янистий луг в оточенні по-
логих пагорбів – “лоно природи”, де все має
свого духа і шаман постає посередником
між світом людей і світом духів [Tkacz
2002, 7]. Презентація книги разом із
відкриттям виставки фотографій, які ста-
новлять ілюстративний ряд, відбулася у
Києві наприкінці листопада 2002 р. в гале-
реї “РА”. Для киян і гостей міста з’явилась
унікальна можливість дізнатися про ша-
манство з перших рук.

Шаманство, і, зокрема, бурятське, як
явище в історії релігій світу, майже не було
об’єктом вивчення українських релігіє-
знавців та етнографів. Серед тих, хто звер-
тався до шаманської проблематики, – ко-
лишні студенти Новоросійського універси-
тету В. Богораз [Богораз] та Л. Штернберг
[Штернберг 1936], яких життєві колізії зму-
сили займатися шаманством північно-азі-
атських народів у першій половині ХХ ст.
(останнього взагалі вважають родоначаль-
ником радянської етнографії). Наприкінці
ХХ ст. у Києві видається переклад “Шама-
нізму” М. Еліаде [Елиаде 1998]. До бу-
рятського шаманства звертається С. Кап-
ранов, але в контексті взаємодії буддизму і
автохтонної релігії. Використана ним літе-
ратура підтвердила незацікавленість ша-
манством українських науковців.

У Бурятії, попри всі негаразди радянсь-
кого часу, склалася своя дослідницька шко-

ла, найцікавішими сучасними представ-
никами якої є Д. Дугаров, Т. Михайлов,
Г. Галданова, з останніх досліджень можна
виділити роботу Г. Башкуєва [Дугаров 1991;
Михайлов 1980; Bashkuyev 1995].Особли-
вий внесок у дослідження бурятського ша-
манства належить Н. Жуковській (Росія)
[Жуковская 1977] та К. Хамфрі (Англія)
[Humphrey 1996]. За плечима науковців не
один польовий сезон, під час якого відбу-
вався і збір необхідного матеріалу, і актив-
не спілкування та співпраця з носіями
живої шаманської традиції. Вірляна Ткач
та її колеги скористалися допомогою нау-
ковців, про що свідчить передмова Д. Ду-
гарова [Tkacz 2002, VII–IX], автора книги
про біле шаманство, посилання на яку не
раз зустрічаються на сторінках видання.
Автори також добре вивчили архівні ма-
теріали, унікальні записи бурятських
дослідників Ц. Жамцарано та М. Ханга-
лова, зроблені ще на початку ХХ ст., і ви-
користали їх при створенні своєї книги,
яка в кращих традиціях наукових видань,
супроводжується словником (терміно-
логічним, географічним, іменним тощо) і
списком рекомендованої літератури
[Tkacz 2002, 177–181].

Шаманство як релігія обслуговувала
побутові та виробничі потреби населення
(лікування хворих, замирення душ помер-
лих, аби вони не шкодили живим, задоб-
рювання духів-хазяїв тварин з метою забез-
печення вдалого полювання, багатого

В. Жалцанов (ліворуч), посвячуваний у
шамани та шаман Баїр Рінчінов,

той, хто виконує посвяту.
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приплоду тощо). Йому притаманна віра в
реінкарнацію, обраність, можливість зачат-
тя земної людини надприродним шляхом,
передачу шаманського дару, взаємостосун-
ки шамана-обранця шаманського духу з са-
мим духом. Сучасне шаманство Бурятії –
це синкретичне явище, яке впродовж пев-
ного періоду знаходилося під впливом як
буддизму, так і християнства (православ’я
і дуже недовго у ХІХ ст. протестантизму).
Наприклад, міфологічний персонаж Буха-
нойон, якого вважали покровителем та пра-
родичем бурят-балагатів, був канонізова-
ний буддійською церквою під ім’ям Рінчін–
хана, православною – під ім’ям Св. Паф-
нутія. На горі, де знаходиться його священ-
не місце перебування, були побудовані і
буддійська кумирня, і православна капли-
ця [Жуковская 1977, 101]. У книзі наводить-
ся фотографія гори Алкханай (Ага) з побу-
дованою на ній буддійською ступою – го-
рою, яку вважають священною і шамані-
сти, і буддисти [Tkacz 2002, 30]. Далай-лама
XIV відвідав це місце під час свого візиту
до Бурятії. І хоча вплив християнства, що
відчувався у ХІХ – на початку ХХ ст., зни-
кає впродовж ХХ ст., буддизм присутній у
шаманстві як на рівні слова, так і на рівні
обрядовості.

За визначенням М. Еліаде, одного із най-
визначніших знавців шаманства, слово
“шаман” походить від палійського слова
“samana”, в перекладі “буддійський монах”
[Елиаде 1998, 367–369], але, на думку Д.
Дугарова [Tkacz 2002, VII] і В. Ткач з по-
силкою на М.А. Чапличку, дослідника з
Оксфорда [Tkacz 2002, 14] “шаман” – тун-
гуське слово, що перекладається як “одер-
жимий” чи “несамовитий”. В Агінському
районі шаман визначається як боо, шаман-
ка як удаган [Tkacz 2002, 14]. Обраність
шамана визначається тим, що він може
мати видіння, може мати шаманську хво-
робу, які повинні засвідчити про його “не-
бесний корінь”. Цей “небесний корінь” от-
римувався родиною і найближчими кров-
ними родичами або внаслідок знахідки
майбутнім шаманом “небесної речі”, тоб-
то різноманітних мідних, бронзових, не-
фритових чи інших знарядь людей мідно-
кам’яної та бронзової доби. Баїр Рінчінов
мав видіння з чотирьох років і спочатку
бачив духів своїх родичів по крові, потім
духів місцевості, потім тих духів, що ман-
дрували з одного світу в інший [Tkacz 2002,

4]. Направляв його у видіннях батько, з
боку якого було дванадцять колін шаманів
[Tkacz 2002, 12]. Свій “небесний корінь” –
толі – шаманське дзеркало, що захищає
свого власника, відбиваючи ворожі сили у
зворотному напрямку, Баїр за допомогою
вчителя знайшов під снігом [Tkacz 2002,
32, 34–35].

Шаманство розподіляється на чорне та
біле, але кожний обранець має пройти крізь
шанар – ритуал, після якого набувається
статус шамана і право на шаманську прак-
тику. Такий ритуал має просвітити розум
шамана, відкрити йому тайни потойбічно-
го життя та життя духів; він набував пізнан-
ня богів, їх місця перебування, через кого і
як до них звертатися. Шанар у бурятській
мові означає “якість”. Доволі часто це сло-
во вживається разом зі словом “удха” – “по-
ходження”, “спадкоємність” [Дугаров 1991,
56–57]. У хоринській традиції до складу
шанару входить жертвоприношення духам
предків, і перш за все Айя, верховному богу
предків, їхньому всевишньому хану-праро-
дителю, отримання від нього нової якості
шаманського дару і дозволу стати шаманом
або боо чи удаган. Ось як шанар визна-
чається у хорі-бурят:

Наш золотий жовтий шанар
є досконалий.
Він єднає чорне та біле.
Він чудово відбувається.
Він має Батька й Матір.
Він має дев’ять чудових дітей небес.
Він має двох чудових вартових.
Він має двох чудових носіїв чаш.
Слухай мене, почуй мене добре.
Потурбуйся про нас з обох боків.
Допоможи нам всім разом.
Слухай мене, почуй мене добре.
Наведене заклинання визначає усіх дію-

чих осіб шанару [Tkacz 2002, 16]. Інші вка-
зані персонажі заклинання також беруть
участь у шанарі, який складається з двох
дій. У першій дії відбувається сакралізація
простору при допомозі священного дерева
берези (чорний бік – північ, білий бік –
південь, центр); закликання хазяїв місце-
вості, хазяїв шаманських атрибутів тощо;
очищення всього і всіх та жертвоприно-
шення. Друга дія складається з заклинан-
ня духів-предків шаманів і заклинання
духів духів-предків шамана того, кого по-
свячують, самого процесу посвяти, подя-
ки та розваг.
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На відміну від інших бурятських ша-
манських традицій хорі-бурятський шанар
об’єднує як білих, так і чорних шаманів,
але кожен з них зберігає свої атрибути, свій
тип заклинань, свою обрядовість. Баїр
Рінчінов – головний виконавець обряду по-
святи – чорний шаман, йому допомагали
Дулма Дашиєва – чорна шаманка, так само
як і Туяна, і Сесег Бальжинімаєва – білі
шаманки та Бато-болот, чорний шаман.

Шанар у вигляді вистави “Становлення
білого шамана” вперше був здійснений у
квітні 1913 р. ідінськими бурятами студен-
тами в Іркутську [Дугаров 1991, 36–40].
Зберігся запис цієї вистави з чотирьох дій
та семи картин, що відбувалася під час ет-
нографічного вечора. Мета вистави – ет-
нографічна достовірність і точність ритуа-
лу при сценічному відтворенні [Дугаров
1991, 36–40]. Східна традиція, точніше
описи хорі-бурятського шанару, здійснені
В. Юмсуновим та Ц. Жамцарано [Дугаров
1991, 41–47], мали особливі відмінності як
між собою, так і між західною традицією.
Текст Вірляни Ткач, продовжуючи традиції
інсценізування шанару початку ХХ ст.,
фіксує його стан наприкінці століття. При-
чому виконано це блискуче, перетворюю-
чи ритуал у готовий сценарій вистави, при-
датної для показу на будь-якій сцені. І особ-
ливо вражаючими по красі є чудово літе-
ратурно оброблені тексти заклинань:

Ми граємо на променях сонця,
Ми мчимось на променях місяця,
Ми здіймаємось у небеса,
Ми сходимо на пагорби.
Вісім юних плигали-качались,
Вони зустріли люблячу матір.
Дев’ять юних танцювали,
Вони зустріли блискаючу матір.
Тричі під час ритуалу
Ми будемо танцювати давній танець, –
Всі дев’ять будуть танцювати разом,
Всі вісім будуть плигати-качатись разом.
[Tkacz 2002, 17].
І це не випадково, не спонтанно. Обра-

на форма відповідає сучасним напрямам те-
атрального мистецтва.

Наприкінці ХХ ст. знову пробуджуєть-
ся зацікавленість театральною специфікою
будь-якого релігійного явища: чи то шаман-
ства, його окремих ритуалів, чи буддизму,
його складових, чи різноманітних обрядів
та звичаїв так званої народної релігії на-
родів світу. Релігійні ритуали, звичаї, об-

рядовість привернули увагу театральних
діячів не тільки як частина духовної спад-
щини того чи іншого народу, але й як яск-
раве театральне видовище, як засіб віднай-
ти контактну зону різних народів, віднай-
ти те спільне, що дозволяє чуже і не зрозу-
міле, а відтак і вороже, зробити зрозумі-
лим і своїм. З цією метою відбуваються
різноманітні перформанси, фестивалі, на
яких розігруються сюжети тибетського
чаму (монг.цаму), шаманських ритуалів,
іншої обрядовості, як це було влітку 2000 р.
у Москві або цього року у Києві, коли
навіть класику – “Весну священну” Ігоря
Стравінського – інтерпретували як звичай-
ний етнографічний обряд заклинання дощу.
А в Нью-Йорку діє Ла Ма Ма – експери-
ментальний театр, при якому мистецька
група “Яра” здійснює театралізовані виста-
ви, презентуючи культури Сходу, і зокрема
шаманство. На чолі цієї групи – Вірляна
Ткач, яка вже здійснила дванадцять оригі-
нальних вистав (з яких п’ять на бурятські
сюжети), що були представлені, окрім Нью-
Йорка, в Улан-Уде, Києві, Львові, Улан-
Баторі. Вдала спільна попередня праця з
бурятськими акторами Ерденом Жалцано-
вим, Саяном та Ерженою Жамбаловими,
Вандою Фіппс завершилася створенням
вистав, просякнутих та інспірованих
традиційною музикою, співами, леген-
дами, перекладом бурятських віршів,
заклинань, пісень англійською мовою. Ця
праця була відзначена нагородами за вда-
ло здійснені проекти [Tkacz 2002, 182] і на-
решті завершилась відтвореним і докумен-
тально зафіксованим шанаром, який крім
того, що є першокласним етнографічним
джерелом кінця ХХ ст., постає ще й вишу-
каним сценарієм з надзвичайно поетични-
ми текстами заклинань, живими діалогами
шаманів та духів, з якими вони спілкува-
лися, жвавими жартами та іграми.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що
Вірляна Ткач та її однодумці обрали саме
хорі-бурятську традицію шанару, а не інші з
кількох причин: існування ритуалу тільки в
усній формі, об’єднання під час його вико-
нання як білих, так і чорних шаманів та ша-
манок, попри їх розбіжності в текстах, атри-
бутах, діях, обрядових матеріалах; різниця в
змісті заклинань шанару, що існує між захід-
ними та східними бурятами. Завершення ро-
боти у вигляді сценарію, можливо, було
інспіровано вже існуючою традицією інсце-
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нування шанару в минулому на теренах Бу-
рятії. Допомога вчених, вивчення архівних
матеріалів і спадщини попередників у по-
єднанні із власним досвідом роблять вида-
ний “Шанар” першокласним джерелом з ша-
манської традиції хорі-бурят, яке також
підтверджує взаємодію шаманства і буддиз-
му. В хорі-бурятському шаманстві сакраль-
ними лишаються мантра бодгісаттви Авало-
кітешвари – “Ом Мані Падме Хум” (може по-
вторюватися в іншому порядку –“Падме Хум
Ом Мані”), число 108, чотки, хадак, наявність
під час шанару батька та матері. Останнє
відповідає, наприклад, традиції обирання
духовного спадкоємця в династії вчителів
езотеричних культів у Тибеті, коли обрані
“духовні батьки” встановлюють між собою
“духовну” спільність з метою народження
“духовного” сина [Жуковская 1997, 157].

Окрім наукової точності, етнографічно-
го деталізування видання визначається ви-
соким рівнем художнього оформлення. На
відміну від єдиної яскравої плями – обкла-
динки, на якій кольорове фото (як вже
зазначалося вище) презентує “винуватців”
ритуалу Баїра Рінчінова, головного шама-
на, і Володю Жалцанова, який має стати ша-
маном, всі наступні сторінки – майстерне
поєднання двох кольорів – чорного і білого,

розрідженої гами сірого, на якій розміщу-
ються заклинання, діалоги, легенди, комен-
тарі, фотографії, що в залежності від змісту
виділяються різними шрифтами, кольором,
розмірами фото, їх позицією на сторінці.
Фактично видання підпорядковане викла-
денню головного – тексту ритуалу, об’єднав-
ши, наскільки це можливо в межах обсягу
книги, текстовий та ілюстративний ряди,
аби передати видовищність процесу ритуа-
лу. Жанр рецензії обов’язково вимагає ре-
тельного переліку недоліків. Але оскільки
книга Вірляни Ткач та її колег існує ніби в
трьох іпостасях, кожна з яких має свої ви-
моги, то на завершення хочеться поздоро-
вити її авторів із вдалою роботою, а ук-
раїнському читачеві побажати скорішого її
перекладу українською мовою.

Рецензія написана на чорно-біле видан-
ня. Ті ж, хто отримає в руки справжній при-
мірник, будуть приємно здивовані, поба-
чивши розмаїття шаманської райдуги.

Олена ОГНЄВА,
кандидат історичних наук,

Інститут сходознавства
ім. А. Кримського, старший науковий

співробітник відділу “Класичний Схід”
НАН України

Рецензії



162 Східний світ №1 2003

ДОКТОР
АВУЛ ПАКІР ДЖАЙНУЛАБДІН
АБДУЛ  КАЛАМ – 12-й ПРЕЗИДЕНТ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ІНДІЇ

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ

Індія – країна давньої і самобутньої культур-
ної традиції, яка не переривалася у своєму роз-
витку ніколи, не зважаючи на будь-які зовнішні
обставини, зокрема, на загарбання ісламських
володарів середньовіччя та панування англійців.
Уміння вчитися, сприймати нове і цінувати ста-
ре надали індійській культурі тієї сили, якою
вона живилася протягом тисячоліть. Тому
визначними рисами індійської цивілізації ста-
ли багатогранність та різноманітність, а отже –
певна толерантність та віротерпимість. Єдність
у різноманітності – характерна особливість та
головна цінність традиційної індійської культу-
ри, яка нагадує величезний різнобарвний калей-
доскоп мов, релігій, етносів, суспільних груп,
які, однак, формують єдине ціле. Традиційна
та давня індійська цивілізація, яка постійно аси-
мілює різні ідеї та впливи, має свою динаміку
розвитку. Сьогодні незалежна Республіка Індія
– потужна, економічно розвинута держава, чет-
верта за купівельною спроможністю економіка
світу, впливова сила у регіоні, найбільша у світі
демократія, еволюція котрої йде в ногу з часом.
Велика кількість населення, природні ресурси,
успіхи Індії у проведенні економічних реформ,
вражаючі досягнення у галузі інформаційних
технологій, а також вірність принципам де-
мократичної побудови суспільства та ненасиль-
ництва й мирного співіснування у зовнішній
політиці роблять зрозумілими новітні амбіції
Індії, яка претендує на більш вагому роль у по-
дальшому розвитку світового порядку.

Віднедавна такі амбіції, а також мрії і спо-
дівання індійського народу на добробут і про-
цвітання в найближчому майбутньому уособ-
лює новий Президент країни – доктор Авул
Пакір Джайнулабдін Абдул Калам, відомий
учений, філософ, поет, cправжній патріот, який
до обрання обіймав посаду Головного науко-
вого радника індійського Уряду. Президентські
вибори відбулися 12 липня 2002 року: колегія
виборців із представників обох палат парла-
менту країни та асамблей від усіх штатів і со-
юзних територій шляхом таємного голосуван-
ня обрала нового президента. На виборах
А.П.Дж. Абдул Калам отримав 4152 голоси з

4785 можливих, його кандидатура була висунута
правлячою коаліцією політичних сил і повністю
підтримана опозицією [Боровой 2002, 23].
12-й в історії незалежної Індії Президент пре-
тендує на значно більшу роль у державних
справах, ніж зазвичай відіграє Президент, яко-
му належить, передусім, виконувати “представ-
ницькі функції”. І це цілком зрозуміло, оскіль-
ки все своє життя доктор Абдул Калам, уче-
ний-фізик та філософ-гуманіст, присвятив слу-
жінню науці та батьківщині, а протягом ос-
танніх кількох років натхненно працює над кон-
цепцією “другого бачення індійської нації”, що
передбачає перетворення Індії до 2020 р. на ви-
сокорозвинену країну, в якій не буде місця зли-
денності та бідності [India 2020.., 1998].

Цікавим видається той факт, що Абдул Ка-
лам став третім в історії незалежної Індії Пре-
зидентом-мусульманином, і всі вони обирали-
ся у періоди загострення відносин з Пакиста-
ном (1967 – Закір Хусейн, 1974 – Фахруддін
Алі Ахмед), у чому деякі спостерігачі ба-
чать аж занадто явну демонстрацію з боку
Індії принципів секуляризму. Інші ж вважа-
ють, що мусульманин, але патріот Індії стане
особливо палко доводити вірність прапору.
Висловлюються також надії на те, що новий
Президент зможе приборкати політичні при-
страсті та примирити правлячі та опозиційні
партії в Індії. Та у будь-якому разі як ніхто
інший А.П.Дж. Абдул Калам здатен розуміти
різні верстви індійського населення: таміл за
національністю, мусульманин за віроспові-
данням, походженням з доволі невисокої за
соціальним статусом родини, він здобув чу-
дову освіту, має безліч талантів. Абдул Калам
– знавець не лише Корану, але й священної
літератури індусів, а також традиційної
індійської культури взагалі. Він шанувальник
класичної індійської музики та поезії, вегета-
ріанець, прихильник доктрини ненасиль-
ництва. Його особистий життєвий шлях може
стати прикладом для індійської молоді, а його
толерантність і терпимість – це взагалі при-
клад для будь-якого індійського громадянина.

Майбутній відомий учений та громадський

О.А. Борділовська
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Історичний портрет

діяч народився 15 жовтня 1931 р. на півдні
Індії, неподалік від столиці штату Тамілнад
Мадрасу (тепер Ченнаї), в містечку Рамешва-
рам, у багатодітній мусульманській родині бу-
дівника рибацьких човнів. Проте зростав він
переважно в індуському оточенні, а серед
друзів його батька був настоятель індуського
храму Рамешварама. З дитинства він мав по-
тяг до точних наук. 1958 року закінчив Мад-
раський технологічний інститут, отримав дип-
лом інженера авіапроектування та будів-
ництва. Працював у Директораті з технічного
розвитку і виробництва Міністерства оборо-
ни, у 1963–1982 рр. – в Індійській організації
з космічних досліджень. У 1982 році Уряд
Індіри Ганді доручив йому очолити національ-
ну ракетну програму, над якою він і працював
наступні двадцять років. Масштаби і конкретні
досягнення цієї програми справді вражають:
у ході її реалізації було здійснено випробуван-
ня ракет різних класів – малого радіусу дії кла-
су “земля–повітря” – “Трішул”, (1985 р.); кла-
су “земля–земля” (“Прітхві”, 1988 р.) та раке-
ти середньої дальності (“Агні”, радіус – до
2500 км, 1989 р.) 11 та 13 травня 1998 р. док-
тор Абдул Калам знаходився на полігоні Пок-
хран під час проведення підземного ядерного
випробування, яке стало кульмінацією бага-
торічних зусиль індійських учених. У квітні
1999 р. за командою комп’ютера було здійсне-
но запуск ракети “Агні–ІІ”, яка точно досягла
своєї цілі на відстані 2000 км.

За видатний внесок у розвиток вітчизня-
ної науки, за сприяння подальшому розкві-
ту індійської нації у 1997 році А.П.Дж. Ка-
лама було відзначено вищою нагородою Рес-
публіки Індії “Бгарат Ратна”. 1998 р. Абдул
Калам отримав премію імені Індіри Ганді за
об’єднання нації.

Концепція “Індійська тисячолітня місія
2020”, над якою останнім часом працює Аб-
дул Калам, має на меті перетворення Індії у
найближчі 20 років на високорозвинуту про-
цвітаючу країну. Індикаторами розвиненості
він вважає три основні показники: багатство
країни, добробут її народу та представництво
на міжнародних форумах. При цьому не варто
орієнтуватися лише на цифри, застерігає ав-
тор концепції, враховувати треба передусім ре-
альний стан речей, життя людей. “Пристойна
тривалість життя, робота, що забезпечує ос-
новний комфорт та хороша медична допомога
– ось наша мрія про розвинуту Індію” [Абдул
Калам 2002, 5]. Зважаючи на скептичне став-
лення, передусім за кордоном, щодо реалізації
такої програми найближчим часом, Абдул Ка-
лам передусім вважає за необхідне змінити
масштабне мислення мільярдної нації, пере-

орієнтувати його на високі мрії та активні дії,
оскільки “...лише мрії ведуть до думок, а дум-
ки – до дій. Дія є необхідністю для кожного гро-
мадянина та лідерів, які вірять у цю доктрину”,
– зазначає він [ там само, 7]. Головним воро-
гом, якого слід подолати, Абдул Калам, як і
більшість його співвітчизників, вважає зли-
денність: “Це – коріння всіх наших проблем і
об’єкт нашої боротьби” [Ignited minds 2002, 1].

Досягнення статусу розвинутої країни, на
його думку, можливе за умов активізації діяль-
ності у п’яти напрямах:

– подальший розвиток сільського господар-
ства та переробки харчових продуктів;

– якісне та надійне постачання електрое-
нергії у всі регіони країни;

– розвиток освіти та охорони здоров’я;
– подальша особлива увага до інфор-

маційних технологій;
– стратегічні сектори.
Автор концепції оновлення Індії робить став-

ку на індійську молодь, вважаючи за необхідне
виховувати її на ідеалах патріотизму та любові
до науки. Адже саме молоді уми, заохочені цим
новим баченням нації, мають реалізувати його.
Звідси величезна увага нового Президента до
дітей та юнацтва, проблем подальшого розвит-
ку освіти. Вже під час першого півріччя перебу-
вання на високій посаді Абдул Калам відвідав
17 штатів країни, зустрічаючись з населенням,
передусім молоддю. “Я маю розділяти їхні тур-
боти і біди, так само, як і їхні прагнення”, – вва-
жає Президент, – адже вони готові віддати свій
інтелект та сили для трансформації рідної нації”
[National Herald 2003, 3].

Щоб перетворити Індію на розвинуту краї-
ну, справді необхідна революція розуму, вважає
Абдул Калам, і покладає особливі надії на вче-
них країни, новітні розробки яких повинні як-
найшвидше знайти своє застосування. Тим
більше, що індійський інтелект оснований на
досвіді, накопиченому протягом тисячоліть. Роз-
виток науки має забезпечити високий рівень тех-
нологій, які ведуть до економічного процвітан-
ня і гарантують національну безпеку. Усі новітні
технології, в тому числі військові, мають бути
поставлені на службу нації. Вражаючими є до-
сягнення Республіки Індія у сфері інформацій-
них технологій; розвиток цього напряму вва-
жається пріоритетним, для чого держава надає
великі пільги і здійснює постійний контроль че-
рез Національний Центр Інформатики. Як на-
слідок, Індія посідає друге місце у світі за
кількістю населення, освіченого в користуванні
комп’ютерами. У 2000 р. частка Індії на світо-
вому ринку інформаційних технологій зросла до
19,5%, а майже 30% висококласних комп’ютер-
них фахівців у світі – це індійці за походжен-
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Історичний портрет

ням. Лише у 2000 році експорт програмного за-
безпечення перевищив 6 млрд.$ [Гхош 2002, 2].
Запорукою подальшого прогресу може стати той
факт, що в Індії щорічно диплом інженера-про-
граміста отримують 100 тисяч молодих фахівців
[Потапов 2002, 10].

Зазначимо, що зараз Індія витрачає
близько 400 млрд. доларів на рік на косміч-
ну програму, вона є шостою країною світу, яка
успішно освоює космічний простір, має не
лише супутники, а й ракети-носії, що виво-
дять на орбіти космічні кораблі інших країн.

Багато дискусій точилося з приводу ево-
люції ядерної політики Індії, але факт зали-
шається фактом: сьогодні Індія є потужною
ядерною державою. Той факт, що Індія влас-
норуч створила ядерний потенціал стримуван-
ня, на думку Абдул Калама, відповідає потре-
бам часу і не заважає сповідувати доктрину не-
насильництва, вірити у можливість мирних
шляхів вирішення будь-яких проблем. Перші
підземні ядерні випробування відбулися ще
1974 р., під час перебування на чолі уряду
І. Ганді, і з того часу Індія не раз наголошува-
ла, що її ядерна програма розробляється ви-
нятково з мирними цілями. Після приходу до
влади у березні 1998 року Уряду на чолі з Бга-
ратія Джаната Парті (БДП) Прем’єр-міністр
країни А.Б. Ваджпаї оголосив “Національну
програму дій”, яка передбачала також мож-
ливість для Індії скористатися правом ядерно-
го вибору. 11 травня 1998 р. Уряд оприлюднив
офіційну заяву про три успішні підземні ядерні
випробування на полігоні Покхран. Через два
дні після проведення ще двох випробувань було
заявлено про завершення запланованої серії ви-
бухів. Не зважаючи на негативну реакцію з
боку багатьох провідних держав світу,
індійський Уряд з упевненістю заявив, що цей
крок став прямим продовжненням політично-
го курсу, спрямованого на досягнення самоза-
безпеченості, незалежності та безпеки країни.

Предметом гордості індійців є той факт, що
ядерні випробування 11 та 13 травня 1998 року,
які стали наявним результатом співпраці між
Департаментом атомної енергії та Організа-
цією оборонних досліджень і розвитку, були
наслідком самостійно розроблених технологій.
Згадуючи про ці події, Абдул Калам казав: “У
мене не було ніяких сумнівів. Створюючи таку
зброю, я фактично забезпечую мир для своєї
країни. Відтепер жодна держава не наважить-
ся напасти на нас...” [Ченгаппа 2003, 47].

Новий Президент підтримав рішення
індійського Уряду про мораторій на подальші
ядерні випробування, проте взагалі він бачить
Індію саме ядерною державою, оскільки “...на
нашій планеті тільки озброєні держави є дру-
зями, сила поважає силу” [Урядовий Кур’єр
2002, 10]. Ядерний потенціал дає змогу уник-
нути гноблення і вести діалог з будь-якою
іншою країною на рівних. Лише така позиція
є достойною Індії, її мільярдного населення,
яке хотіло б бачити свою державу справді мо-
гутньою. Під час виступу на спеціальній сесії
індійського парламенту, присвяченій його 50-й
річниці, А.П.Дж. Абдул Калам зазначив: “Люди
нашої країни показали світові, що традиції де-
мократії мають глибоке коріння у нашій циві-
лізації, вони є нашою силою. Тепер кожен з
нас має відчути відповідальність за подальший
розвиток цієї унікальної спадщини... Індія
може стати розвинутою країною лише тоді,
коли кожен громадянин свої кращі здібності
та можливості застосує для цієї трансформації”
[National Herald.., 3]. Власний приклад Абдул
Калама – чи не найкращий для наслідування.
Новий Президент великої азіатської країни є
справді яскравою особистістю, а зважаючи на
його заслуги перед рідною країною, можна
справді сприймати його як новий символ нації,
символ сучасної, проте традиційної Індії, яка
зберігає свої надбання, збагачує культурну тра-
дицію і неодмінно рухається вперед.
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І. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В
КРЫМУ В ХАНСКИЙ ПЕРИОД И ВО
ВРЕМЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА

К  РОССИИ

Как ни обширна историческая литера-
тура Крыма, относящаяся к полуторавеко-
вому периоду господства в нем России, со
времени Кучук-Кайнарджийского мира,
однако многое связанное с этой эпохой еще
недостаточно выяснено, а многое из того,
что выяснено, не стало еще общим досто-
янием. К вопросам, останавливающим на
себе особенное внимание в настоящее вре-
мя и вызывающим необходимость их
новой постановки и обследования не с
публицистической, а с научно-исследова-
тельской стороны, относятся, между про-
чим, вопросы о количестве населения в
Крыму в ханский период и движение его в
русскую эпоху, о выселениях татар из Кры-
ма в Турцию, о колонизации Крыма, раз-
даче в Крыму земель помещикам и др. Эти
вопросы в значительной степени связаны
между собою и могут быть решены в сово-
купном их изучении.

Настоящий труд не имеет целью реше-
ния всех этих вопросов. Задача его состоит
в постановке и пересмотре первых двух
вопросов с возможно полным привлечени-
ем относящегося к ним материала, в том чис-
ле архивного, не бывшего еще в обиходе.

Прежде всего надо остановиться на воп-

росе о количестве населения в Крыму в хан-
ское время, так как с этим вопросом связа-
но особенно много недоумений и кривотол-
ков даже в печатных изданиях, как напр.,
заявления о том, что число татар в Крыму в
ханское время доходило до нескольких мил-
лионов человек.1 Этого вопроса коснулся
Ф.Ф. Лашков в статье “К вопросу о количе-
стве населения Таврической губ. в начале
XIX ст.”,2 в которой он указал и значение его
как в историческом, так и в бытовом отно-
шении. Существенная мысль его такова: сте-
пень населенности страны, та или иная плот-
ность населения, состав народности и дру-
гие вопросы чисто статистического харак-
тера служат показателями культуры страны,
ее духовной мощи, ее приспособленности к
дальнейшему развитию... Политическая и
общественная структура осевшей в Крыму
монгольской народности мало способство-
вала внутреннему развитию ее, и не удиви-
тельно, если степень населенности страны
не была в соответствии с теми физически-
ми условиями, которыми одарена эта стра-
на, и далеко ниже того уровня, какого мож-
но было бы ожидать, имея в виду многове-
ковую и столь сложную жизнь Крыма при
непрекращающемся здесь скрещивании на-
родов. Нельзя не признать этих суждений
вполне правильными.

Точных данных о количестве населения
в Крыму во время ханства не имеется. В
Крымском ханстве исчисления населения не
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было. В титулах ханов говорится о “бесчис-
ленном количестве” их подданных, но в дей-
ствительности оно было не особенно велико
и колебалось между 300 000 и 500 000 душ
обоего пола, включая в эту сумму все эле-
менты населения Крыма. Во время войны
ханство могло выставить самое большее
80 000 чел., – и это при напряжении всех
сил, при поголовном ополчении; обыкно-
венно же выходило в поход 10, 12 и самое
большее 50 000 тысяч человек. Мартин Бро-
невский говорит, что в его время (второй по-
ловине XVI ст.) крымское войско простира-
лось до 130000 чел. и более, – это число
обозначает численность всех способных
нести оружие.3Во время похода Миниха за-
щищало Крым у Перекопа 100000 чел. По
словам Тунманна, хан Менгли ІІ (1724–1730
и 1737–1739) приказал сосчитать деревни в
Крыму,4 которых оказалось в 1740 г. 1399 в
48 кадылыках, и этим дело ограничилось.
Турецкий историк Гезар-фен показывает в
Крыму всего 1300 деревень.5

В путешествиях и описаниях Крыма ино-
странцев встречаются сообщения о количе-
стве населения в Крыму, но только в общих
словах и без указания оснований для той или
другой цифры. Так, Дортелло д’Асколи го-
ворит, что в поход выступало до 100 000 чел.,
и что в Крыму до 60 000 деревень, явно сме-
шивая здесь деревни с кошами и юртами,
которые сам он называет “передвижными
деревнями”.6 Барон Тотт, французский по-
сланник в Крыму, говорит, что хан Крым Ги-
рей в 1776 г. готовился путем ополчения всех
способных носить оружие составить армию
в 200 000 чел.7 Более точный Пейссонель
указывает в общих цифрах число домов в
пяти городах Крыма: Кафы, Гезлева, Кара-
субазара, Бахчисарая и Перекопа и обозна-
чает число селений цифрой 1200.8 При этом
надо иметь в виду, что степные деревни та-
тар в Крыму тогда, как и впоследствии, были
очень невелики, что крымские татары даже
в XVIII ст. с неохотой усваивали оседлый,
земледельческий образ жизни и что главное
занятие их – скотоводство требовало боль-
ших незаселенных пространств, какие и
представляли крымские степи. В виду всего
сказанного, ясно, что население Крыма в хан-
ское время могло равняться только немногим
ста тысячам, не более. О миллионе и тем бо-
лее о миллионах не может быть и речи.

Походы в Крым Миниха и Ласси, взятие
Крыма Долгоруковым и наступившие затем
внутренние смуты в Крыму, несомненно,
вызвали значительную убыль населения в
нем. По словам Тунманна, в 1777 г. в Крым-
ском ханстве было около 400 000 жителей,
по всей вероятности, с ногайцами, киргиза-
ми и турками и включая сюда – кроме насе-
ления полуострова Крыма – Тамань, При-
кавказье и Буджак, входившие в состав хан-
ства. Вскоре затем в 1779 г. было переселе-
но из Крыма 31098 христиан.

Принимая во внимание все сказанное,
нельзя не согласиться с С.А. Усовым и
Б.П. Вологдиным, которые, применяя к ис-
числению населения Крыма косвенный ме-
тод Шмоллера, пришли к заключению, что
население Крыма до присоединения его к
России равнялось приблизительно 260–
280 тысяч и едва ли превышало 300 000 чел.9

Академик В.Ф. Зуев в самый момент
присоединения Крыма к России определял
население Крыма в 200 000 чел.10 Эту циф-
ру принимал и проф. Зябловский.11

Вскоре после присоединения Крыма к
России, ордером от 2 апреля 1785 г. Потем-
кин требовал от правителя Таврической об-
ласти Каховского представления обстоя-
тельных сведений о числе татар в Крыму,
но какие сведения представил Каховский –
неизвестно. В письме же к бывшему при
хане Шагине дефтердарю Мемет аге он оп-
ределял число татар в Крыму в 1770 г. в пол-
миллиона людей,12 на основании каких дан-
ных, никаких указаний нет. Эту цифру при-
нял за Каховским и Таврический губерна-
тор Мертваго.

Главначальствовавший в Крыму, в пер-
вое время после присоединения его к Рос-
сии, генерал Игельстром в составленном им
по требованию Потемкина “Камеральном
Описании Крыма”, представляющем под-
робную и весьма ценную картину состоя-
ния Крыма в то время, также не дает точно-
го количества населения и исчисляет его
весьма проблематично. Сосчитав число де-
ревень в Крыму, которых получилось 1474,
Игельстром дает только приблизительное
число дворов в них, именно, принимая для
каждой деревни Акмечетского (Симферо-
польского), Карасубазарского и Козловско-
го (Евпаторийского) каймаканства по деся-
ти дворов, а для Кефинского (Феодо-
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сийского) по девяти и точно указывая чис-
ло дворов только в деревнях Бахчисарай-
ского и Перекопского каймаканства. Общее
число обитаемых дворов, т. е. семейств (ка-
занов), а не домов, получилось у него, та-
ким путем, 14 323. Положив по три души
мужского пола на двор, Игельстром полу-
чил 42 969 душ муж. п. (по другой ведомос-
ти 56 796 душ муж. п.), а принимая в каж-
дой семье по пяти душ обоего пола, исчис-
лял деревенское население Крыма прибли-
зительно в 71 615 душ об. п. К этому числу
Игельстром прибавил население городов в
8415 татар муж. п. и 1407 евреев (караимов
и талмудистов) муж. п., высчитанное таким
же методом, 3126 человек оставшихся в
Крыму христиан, 55 917 душ об. п. ногай-
цев Перекопской степи и 320 цыган, и все-
го для 1783 года получилось 115 034 чел.13

Если к этому числу прибавить по две недо-
стающих души жен. п. на двор, то количе-
ство населения Крыма в начале русского
господства выразится приблизительно, в
200 000 чел. (без ногайцев), т. е. согласно с
цифрой акад. В.Ф. Зуева. Но А.А. Скальков-
ский, на основании данных того же “Каме-
рального Описания”, насчитывал всего до
140 000 жителей Крыма обоего пола.14 Та-
ким образом ясно, что Каховский преувели-
чил число населения Крыма или имел в виду
все области ханства, а Игельстром быть мо-
жет несколько преуменьшил, и более всего
достоверною для всего ханства должна
быть признана цифра Тунманна (около
400 000 чел.), а для Крыма приблизительно
цифра Игельстрома.

Таковы все данные и сведения о числе
населения в Крыму во время присоедине-
ния его к России. Цифра Тунманна, и наши
соображения подтверждаются также дан-
ными, связанными с первым переселени-
ем крымских татар в Турцию.

II. ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЫМСКИХ
ТАТАР В ТУРЦИЮ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА

К РОССИИ. НАСТРОЕНИЕ ТАТАР

Манифестом 8 апреля 1783 г. татарам
Крыма была дарована охрана и защита их
личности, имущества и религии, и в правах
они были уравнены с русскими. В обще-
ственно-экономическом строе Крыма ника-

ких изменений не произошло; напротив,
рядом правительственных актов в нем санк-
ционировался тот порядок и строй, которые
выработались предшествовавшей историей
Крыма. Каймаканами и судьями назначались
лица татарского происхождения. Назначе-
ния на высшие должности делались с боль-
шою осмотрительностью и были удачны.
Имена правителя Таврической области
В.В. Каховского, лично известного Потем-
кину, человека образованного и благород-
ного, его помощника К.И. Габлица, далее
Лесли и кн. Д.П. Горчакова, известного в
свое время писателя и академика, А.И. Шо-
стака, А.С. Таранова-Белозерова и т. д. го-
ворят сами за себя.

Но крымские татары не мирились в мас-
се с новой властью и продолжали сносить-
ся с турками, а многие из крымской знати
уже в 1783 г. и в 1784 г. ушли в Турцию. Это
видно из ордера Потемкина Каховскому от
21 июня этого года со списком выехавших
в Турцию двенадцати мурз. Это были: Аб-
бас оглу Али ага Даирский, Максут ага, Кай
ага, Ак мурза, Измаил ага Аргинский, Мег-
мет Баки ага, Курт мурза, Девлетша мурза
Барынский, Кутлуша мурза Аргинский,
Карт мурза бей, Бекир бей Измаил ага оглу
и Арслан ага мурза. По распоряжению По-
темкина, дома и имения этих лиц были взя-
ты в казну. По донесениям ген. Игельстрома,
командовавшего войсками в Крыму, недоволь-
ных татар оставивших Крым в 1783–84 гг.,
т. е. в момент присоединения Крыма к Рос-
сии, было 4000–5000 чел. обоего пола.

Правительство и местные власти не
препятствовали татарам, особенно мурзам,
а также бывшим ханским придворным,
часть которых выехала из Крыма еще до
присоединения его к России с последними
ханами – Сахыбом, Девлетом и Селимом, –
равно и другим лицам, оставлять Крым и
переселяться на Кавказ, в Румелию и Ма-
лую Азию, и таким образом уже в первые
годы после присоединения ушло из Крыма
значительное количество татар. В ордере
Потемкина от 23 июня 1783 г. генералу гр.
Дебальмену говорится: “Видя из рапорта В.
с. от 20 сего месяца удаление некоторых
татар из Крыма, подтверждаю об оставле-
нии полной в том свободы. В. с. извольте
предписать на все посты, чтобы выезжаю-
щим из Крымского полуострова татарам
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отнюдь не было делаемо препятствий”. От
того же числа секунд-майору Антошкину:
“уведомясь, что татары в окрестности Са-
рыбулатской пристани, оставляя свои домы,
удаляются из Крыма, предписываю вам ни-
мало не делать им в том препятствия, но
оставить их в полной свободности ехать
куда пожелают”.15 Собирались только све-
дения о том, “которые из жителей Крыма
желают остаться в сем полуострове и кото-
рые из оного удалиться намерены”.16

В ордере от 28 февраля 1785 г. Потемкин
указывал Каховскому принять меры к пре-
сечению недозволенного сообщения по бе-
регу моря с подъезжающими лодками и бес-
пошлинного провоза товаров, а ордером от
20 октября того же года давал разрешение
на отъезд из Крыма за границу “просящих-
ся о выпуске” аккерманских жителей бек
мурзы Смаила и Карга-Мамбета.

Уход в Турцию, хотя единичный, проис-
ходил и в 1786 г. Это, напр., видно из орде-
ра Потемкина от 9 февраля 1786 г., по ко-
торому дом, сад, земли, леса и мельницы в
д. Найман, Старо-Крымского кадылыка, ос-
тавшиеся после “бежавшего в Анатолию
Ахметши мурзы Ширинского”, разреша-
лось отдать во владение, за неимением на-
следников, секунд-майору Абдула-Величу.

Из ведомости о числе выехавших за гра-
ницу мурз 1787 г. видно, что к этому време-
ни выселилось 1216 семейств и 192 семей-
ства были назначены к высылке, т. е. всего
1408 семейств или приблизительно 8000 чел.
Степных татар за границу не выпускали.

В 1785 г. докатились до Крыма отголос-
ки проповеди Мансура,возбуждавшего кав-
казские племена против России. 21 ноября
этого года Каховский писал В.С. Попову,
правителю канцелярии Потемкина: “о свя-
тости и силе Мансура начинают и здесь рас-
пространяться разглашения. Я предпринял
нужные меры к исследованию откуда оные
происходят. Надеюсь в том успехе и по ос-
новательном открытии дела не премину до-
нести”. А 1 февраля 1786 г. он писал из Сим-
ферополя: “О Мансуре у нас говорить пере-
стали вовся. Некоторые из мулл и из кадиев
начали было в собраниях простолюдинов
рассказывать о его деяниях, но все сие пре-
сечено не круто и не шумно и без показания
малейшей боязни. На сей неделе, надеюсь,
приведется дело к концу”.17 Вместе с тем

Каховский представил Потемкину доклад о
движении среди крымских татар, вызванном
Мансуром. Уличенные в Мансурской про-
паганде в Крыму кадии, каймаканы и мул-
лы были высланы в М. Азию и Анапу. Глав-
ным проповедником мансурства в Крыму
был турок Ваап, приехавший в Крым якобы
по торговым делам, а в действительности
“для возмущения народа”.18

Тогда же была отправлена в Константи-
нополь часть свиты хана Шагина, а другая
была отправлена в Киев для присоединения
к первой. Уход Шагина в Турцию не мог не
произвести сильного впечатления на крым-
цев и не мог не ослабить доверия их к Рос-
сии. Смущала их, конечно, и начавшаяся в
1784 г. раздача казенных “порожних” или
“праздных” земель новым владельцам – рус-
ским как на полуострове, так и за Переко-
пом, а равно и вызов колонистов для засе-
ления новоприсоединенной области. Не уди-
вительно поэтому, что учрежденные в Кры-
му, вместо рекрутчины, иррегулярные татар-
ские эскадроны (бешлеи) в 1784–86 гг. на-
бирались почти насильно из всякого сбро-
да, проходили службу нерадиво и непослуш-
но, почему и были вскоре распущены.

Не спешившая отказаться от Крыма и
весьма неохотно только в 1785 г. признав-
шая акт 8 апреля 1783 г., что очень учи-
тывалось в Крыму, Порта не теряла надеж-
ды на его возвращение, что показали
последовавшие за путешествием Екатери-
ны в Крым события. А надежды и планы
Порты не могли не вызывать сочувствия
в Крыму, тесно связанном с Турцией в те-
чение трех веков и в политическом, и в
экономическом, и в культурном отноше-
нии. Крым привык преклоняться перед
силой и культурой единоверной Турции,
а Россия и все русское были ему чужды и
мало понятны. Среди татар были еще
живы участники похода Крым Гирея на
Новую Сербию, было и много участников
чуть не поголовного восстания татар про-
тив русских в 1774 г.

Не удивительно поэтому, что, несмотря
на все выражения почтения, преданности и
покорности населения Крыма Екатерине,
превзошедшие даже все ожидания, сказа-
лось во время пребывания ее в Крыму и не-
довольство татар, смутившее и ее и прави-
телей края. Были и жалобы. Проявились и
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попытки к выселению в Турцию, и просьбы
об этом были поданы даже самой императ-
рице, раньше сочувствовавшей выселению
татар. Потемкин писал Каховскому 16 авгу-
ста 1787 г.: “Новые подданные, ни языка ни
обычаев наших не ведающие, требуют вся-
кой защиты и покровительства. Спокой-
ствие и безопасность каждого должны быть
предохранены, в таковом положении не
вздумали бы они оставить землю своих от-
цов. Предприемлемое некоторыми удаление
из Тавриды доказывает их неудовольствие.
Войдите в причины оного и с твердостью
исполните долг ваш, доставя удовлетворе-
ние обиженным. Ласкою и благоприятством
привлекаются сердца, но правосудие одно
утверждает прямую доверенность”.

С соответственным увещанием обратил-
ся Потемкин и к населению Крыма. По это-
му поводу Каховский писал Попову 5 сен-
тября 1787 г.: “Вчерашнего числа получил
я при письме Вашем увещательный откры-
тый лист. Для вручения оного с достодолж-
ным уважением приглашу я в Симферополь
муфтия, казиаскера и важнейших мурз. Для
утверждения здешних жителей в соблюде-
нии всеподданнейшего долгу и учиненной
клятвы, и чтоб вразумить их о тех благоден-
ствиях и благотворениях, коими они пользу-
ются по ходатайству высокого нашего на-
чальника, употреблены мною колл. сов.
Мегмет ага, надв. сов. Ватыр ага, к. асс.
Мегметша Аргинский, кап. Осман мурза
Аргинский и мурза Меметша бей. Поручу
несколько деревень ныне и казиаскер-эфен-
дию. Что же принадлежит до муфтия, то ни
я, ни здешние благомыслящие не возьмем-
ся отвечать за его постоянство. У ширинцев
не успел я сыскать доверенности. Но сему я
не удивляюсь для того, что они, приобык-
ши властвовать и жить грабительством, не
могут ныне пользоваться таковым присвоя-
емым себе злоупотреблением, ибо обижае-
мые ими татары по принесении жалоб по-
лучают защиту. А потому хотя они волком
смотрят, великой опасности от них не пред-
видится. Кадии и муллы несколько меня
беспокоят, потому что сей род, обращаю-
щийся плутовством и обманом, видит, что к
сему путь пресечен высочайшим учрежде-
нием. Но сколь трудно вразумить простой
народ о сей истине, а особливо cтоль разн-
ствующей веры, какова наша с магометан-

скою, мне Вам говорить нет надобности.
Итак, может быть, из сего рода людей сы-
щется какой вредный внушитель, – куда их
отправить? Исходатайствуйте повеление”. В
другом письме Каховский называл Ширин-
ских “бестолковыми и надутыми поднесь
гордостью” и склонными к необдуманным
поступкам. Выше он ставил Мегметшу мур-
зу Аргинского и Батыра агу, “одаренных
здравым рассудком” и более надежных по
убеждениям, но считал нужным “обращать
должное внимание” на всех мурз.19

III. ПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ УХОД
КРЫМСКИХ ТАТАР В ТУРЦИЮ.

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
ДО КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

В конце 1787 г. началось принятие необ-
ходимых мер по поводу явно замышлявшей-
ся уже тогда второй войны России с Турцией
и в виду распространившихся слухов о заду-
мываемом татарами восстании. Шла покуп-
ка верховых лошадей у заперекопских татар,
скупка у крымских татар седел и оружия,
скупка хлеба, перевод лошадей татар на Си-
ваш, Чонгар и др., тщательная охрана побе-
режья албанцами, т. е, архипелагскими гре-
ками, др. Предпринято было перемещение
южнобережных татар с береговой полосы,
укреплялся Севастополь. В начале 1788 г.
Турция объявила войну России, а вместе с
тем началось и движение среди татар к ухо-
ду в Турцию. По словам Каховского, настой-
чиво подстрекали к этому, по их мнению, бо-
гоугодному делу, муллы. Главным зачинщи-
ком был перекопский житель Сеит-эфенди.
Особенное значение имел тогда среди татар
обряд заклания черных кобыл. В мае 1788 г.
присутственные места и казначейства были
переведены за Перекоп. В Евпаторийский
уезд был послан Каховским казиаскер, кото-
рому было поручено объехать деревни, ле-
жащие близ моря от Тарханкута к Перекопу,
в которых проживала и часть выведенных
татар из южнобережных деревень, и убеж-
дать татар быть верными присяге. То же са-
мое было поручено сделать Евпаторийскому
и Перекопскому исправникам. Все они вред-
ных замыслов среди населения не заметили,
и Каховский уверял Попова, что татары бу-
дут покойны, “если не воздействует на них
сильная рука” (намек на Турцию).
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Появление, турецкого флота у Очакова
произвело в Крыму большое впечатление и
смущение. “Благоразумные и благомысля-
щие из здешних жителей – писал Каховс-
кий, – надеются и желают от посещения не-
приятельских кораблей быть избавленными,
боясь разорения с обеих сторон, те же из
жителей, кои по единоверию и хотели бы
оказать неприятелю каковое пособие, лише-
ны к тому способов отобранием у них лоша-
дей и всякого рода оружия”, что, как видно
было, ослабило воинственное настроение
татар. “Вам известно, что добрый конь и ис-
правное оружие делают татарина предпри-
имчивым, и что пеший он не опасен, и нет в
нем военного духа. Итак, почти могу Вас удо-
стоверить, что они останутся спокойными”.

В начале июля турецкий флот скрылся.
В Крыму было тихо, и спокойствие не на-
рушалось до конца войны, разбившей все
надежды Турции на возвращение Крыма.
По трактату в Яссах 6 января 1792 г. Тур-
ция признала Крым за Россией.

Но только окончилась война, как откры-
то начался массовый уход крымских татар в
Турцию. Как будто лопнули силы, сдержи-
вавшие плотину, и она прорвалась. Как вид-
но из всего сказанного выше, надо думать,
что главными руководителями, т. е. виновни-
ками эммиграции были духовные лица и
часть мурз, за которыми послушно шла тем-
ная масса. Но причины эмиграции лежали,
конечно, не только в пропаганде мулл, кади-
ев или подущении турецких эмиссаров, а
глубже. Они были, прежде всего, политичес-
кого характера, вытекали из сознания того,
что надеждам на восстановление Крымско-
го ханства со всем его укладом под властью
Турции пришел конец. Это ясно показали
меры к охране Крыма, принятые русской вла-
стью во время войны, необходимые, но мо-
жет быть чересчур строгие. Турции было
весьма на руку, чтобы Крым достался Рос-
сии безлюдным, опустошенным, чему сочув-
ствовала и Западная Европа, так усердно под-
бивавшая Россию к завладению Крымом пе-
ред Кучук-Кайнарджийским миром и изме-
нившая свое отношение к этому вопросу,
поняв всю важность приобретения Крыма
Россией. А в Крыму, как уже сказано, узы с
Турцией были очень сильны, связь с Росси-
ей была слаба, и многовековая вражда с нею
еще не затихла. Неудачный выход из этого

затруднения был уже дан самой Россией в
виде переселения христиан из Крыма в
1779 г., – теперь решились сделать то же
крымские татары и уйти в Турцию.

Таким образом, одной из причин эмигра-
ции татар из Крыма была причина прежде
всего националистическая, нежелание под-
чиняться русским. Могли иметь значение и
причины экономического характера, рас-
стройство и изменение прежнего обществен-
но-экономического уклада в Крыму, сказав-
шиеся в это время очень сильно, новый эко-
номический и правовой порядок жизни, ус-
тановившийся в Крыму, появление русских
казенных поселений и помещичьих имений,
перемены в хозяйственном, в частности зем-
левладельческом строе Крыма. Начавшаяся
с 1784 г. раздача казенных “порожних” или
“праздных” земель в Крыму новым русским
владельцам, между прочим начальствующим
лицам в Крыму, в видах усиления колониза-
ции и обрусения Крыма и вызов колонистов
для заселения новоприсоединенной к России
области не могли не вызвать недовольства и
опасения среди татарского населения, а за-
мена почти патриархальных отношений меж-
ду помещиками и поселянами, существовав-
ших в Крыму во время ханской власти, фор-
мальными отношениями, вытекавшими из
капиталистического взгляда на частную соб-
ственность и обязательства, вызывали недо-
разумения и споры между новыми владель-
цами земли и жившими на их землях посе-
лянами–татарами.20 А.А. Скальковский пола-
гает,21 что татар, особенно степных, увлекли
в переселение в значительной степени обе-
щания льгот со стороны турок и мусульман-
ский фанатизм, а также недостаток тогда ка-
зенных земель, на которых могли бы жить
степные татары и которые составляли бы
личную их собственность. К.В. Ханацкий 22

в объяснение ухода татар из Крыма прибав-
ляет и то обстоятельство, что господствую-
щее население Крыма в значительной степе-
ни в XVIII в. жило на счет не-мусульманско-
го населения соседних стран, теперь же на-
бегов на Россию и Польшу быть уже не мог-
ло, и нашествие Крым Гирея на Новую
Сербию и Запорожье, вызвавшее войну
1769–1774 гг., было последним актом этого
рода и не могло повториться.

Указывают еще, что одной из причин
эмиграции татар в Турцию было и то, что
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почти все они не имели собственной земли,
не были привязаны к той, на которой сиде-
ли, жили и хозяйничали, ведя почти коче-
вую жизнь, и поэтому оседлость татар, осо-
бенно степных, была непрочна. Но это мне-
ние, конечно, мало обосновано и не имеет
значения.

Как бы то ни было, массовое стремление
крымских татар к уходу в Турцию произве-
ло на правительство сильное впечатление, и
местной власти было поручено выяснить
причины переселения и оказывать новым
подданным России всяческую защиту и по-
кровительство. Но было уже поздно, потому
что, как справедливо говорит Ф.Ф. Лашков,
“невозможно было парализовать действие
тех причин, которые поддерживали эмигра-
ционное движение”. Попытка удержать та-
тар от выхода из Крыма, получившего сти-
хийный характер и развивавшегося с верх-
них слоев татарской массы до нижних, успе-
ха не имела. Ушло, главным образом, насе-
ление степной части Крыма, неприхотливое
в образе жизни и занимавшееся, главным
образом, скотоводством; но ушло много и
прибрежных татар, ушло и много мурз, все
“лучшее, что было в Крыму”. П.А. Сумаро-
ков 23 говорит, что уход татар произошел “по
воле Потемкина”. Это, конечно, не верно, и
правильнее, может быть, думать, что к удер-
жанию татар не было принято должных и ре-
шительных мер. Главное внимание было об-
ращено тогда на военные и политические
события и культурно-экономическое разви-
тие Новороссии и в частности Крыма, и та-
тарскому населению в этом отношении не
придавалось никакого значения.

Мурзам, оставшимся в Крыму оказыва-
лось много внимания и по службе и при раз-
даче земель, остававшихся свободными. Так
ордером Потемкина от 17 января 1787 г. была
уважена просьба бахчисарайского каймака-
на Мегметчи бея об оставлении за ним зе-
мель, оставшихся после выехавших на жи-
тельство в Турцию его двоюродных братьев
в дд. Кокорах, Гавро, Булганаке, Ток-Соба,
Коджамбаке, причем он владел этими зем-
лями без документов. В 1789 г. были уваже-
ны подобные прошения Темир-аги и Хамит-
аги. В этом году выехали за границу Азамат
ага и Али мурза, и их земли были даны их
дяде Темир аге, за “службу и особливое к
России усердие” (ордер 7 ноября 1789 г.). По

приказанию Потемкина от 9 февраля 1790 г.
были отведены муфтию Муссаламу эфенди,
по его просьбе, земли, оставшиеся после вы-
ехавшего за границу татарина Оглу Халиля.
Ордером 17 декабря 1790 г. Ак-мурзе Яшлав-
скому была отведена земля при д. Черкес-эли,
принадлежавшая выехавшему за границу его
брату Ших-мурзе, а мурзе Кутлу Гирею Ши-
ринскому земля при д. Яуляль, оставшаяся
после ухода за границу его брата Сале-мур-
зы. В 1796 г. было уважено Зубовым проше-
ние таврич. губ. предв. двор. Мегмет шаха
Ширинского об утверждении за ним имения,
оставшегося после выехавшего за границу
“родного брата его близкой родственницы”
Али мурзы при д. Тогай, Феодосийского у.,
и в других местах. Тогда же, по ходатайству
Мегмет-шаха Ширинского, ему были отве-
дены земли, оставшиеся после выехавшего
за границу его “двоюродного брата” Темир-
шаха мурзы при д. Катверша-Сарай, Феодос.
у., а симферопольский предв. двор. Мегмет
шах Зуйский получил земли, оставшиеся
после выехавших за границу его “двоюрод-
ного брата” при д. Байча эли и родственника
султана Али бея при д. Казиаскер и Кодагай
в Перекопском уезде. Евпаторийскому предв.
двор. Мердем-шаху мурзе были отведены
земли, оставшиеся после выехавших за гра-
ницу еще в 1777 г. Саманшах мурзы и Сале
мурзы. Перекопскому предв. двор. Осману
аге дана земля при д. Деде, принадлежавшая
его “предкам” и взятая в казну после вые-
хавшего за границу Омер мурзы, а также ос-
тавшаяся после ухода за границу его род-
ственников Олеф аги и Дервиш аги. Надв.
сов. Ачказ-аге были даны земли, оставшие-
ся после выехавшего за границу его “двою-
родного брата” Мехмет аги. Капитану Сей-
даге Челеби были даны земли, оставшиеся
после выехавших за границу его “двоюрод-
ных братьев” при дд. Карнауч и Усеин-аджи,
а помещику Симферопольского у. Кемаль
бею земли, оставшиеся после выехавшего за
границу его “родственника” Айваз-аги при
д. Тобе-чокрак (орд. 4 декабря 1796 г.).

Уже эти факты, а их в действительности
было гораздо больше, показывают, как мно-
го Крымской знати ушло в Турцию до и во
время первой эмиграции из Крыма татар и
как внимательно и даже снисходительно от-
носилось русское правительство к оставшим-
ся в Крыму родственникам ушедших по удов-
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летворению их просьб о землях. И то, и дру-
гое видно и из многих дел бывшего таври-
ческого дворянского депутатского собрания
о принятии мурз в сословие русских дворян.24

Правда, эти милости высшему сословию та-
тарского населения, – как затем и русскому
дворянству в лице помещиков и служащих, –
давались как бы насчет татарской массы. И
справедливы слова А.А. Скальковского: “не
говоря о беях и мурзах, которые присвоили
себе обширные, прежде не принадлежавшие
им на правах собственности земли, но и вто-
ростепенные и третьестепенные, жившие
посреди татар, сделались владельцами татар-
ских земель, и эти земли впоследствии об-
межеваны за ними”.25 Мы указываем здесь
на эти обстоятельства с тою целью, чтобы
яснее было, что для эмиграции в Турцию лиц
высшего сословия татар экономические при-
чины не имели значения.

У нас нет точных данных о числе та-
тар, эмигрировавших в это время из Кры-
ма, и указаний, из каких мест ушли эмиг-
ранты и к каким сословиям они принад-
лежали. Судя по “Камеральному описа-
нию Крыма”, где показаны земли, сады и
дворы выехавших в Турцию татар, число
их может быть определено приблизитель-
но в 150 000 чел. Но П.С. Паллас, всегда
точный и хорошо осведомленный, почти
очевидец эмиграции татар, полагал, что
число ушедших в Турцию татар было все-
го около 80 000 чел. Между тем по сло-
вам П.А. Сумарокова, в его “Досугах
Крымского судьи”, приехавшего в Крым
всего спустя девять лет после переселе-
ния татар и имевшего, казалось бы воз-
можность располагать официальными ма-
териалами, если, конечно, они были, та-
тар вышло приблизительно 300 000 чел.
А весьма сведущий А.А. Скальковский го-
ворит, что показание Палласа и других на-
счет выхода татар из Крыма после заня-
тия его русскими весьма преувеличено.
“По счету пустых домов татарских, остав-
шихся в 1783 и 1784 гг., – говорит он, –
видно, что не более 1000 семейств, и то
большею частью мулл, военных и при-
дворных, удалилось в Тамань и Турцию”.26

Где же истина?
Для отыскания ее имеется ценный мате-

риал. Именно, по первой переписи 1793 г.
всего населения в Крыму было 205617 д. об.

п., включая сюда войска, служащих, новых
поселенцев и пр. Татар в этом числе было
60–70 тыс. чел. По ведомости, составленной
на основании сказок, поданных к 5-й реви-
зии 1796 г., поселян, казенных и помещичь-
их числилось в Крыму 72 464 д. муж. пола
всех наций; именно: в Симферопольской (с
Ялтинской) округе 24 955 д. муж. п., в Фе-
одосийской 14 997 д. муж. п., в Евпато-
рийской 14 052 д. муж. п., в Перекопской
18 460 д. муж. п. В 1800 г. данные этой пе-
реписи были проверены и тогда татар в Кры-
му показано было 126 000 д. об. п. Затем в
ведомости, находящейся в делах Комиссии
1802 г. о разрешении земельных споров в
Крыму, составленной в Новороссийской
казенной палате, с обозначением числа душ
в Акмечетском и Перекопском уездах, на ко-
торые делился тогда Крым, показано число
жителей – в первом 64 714 чел., а во втором
35 732 чел. с магометанским духовенством,
а всего 100 446 чел. Русские военные и чи-
новники в эту ведомость не вошли. Русских
поселян было тогда в Акмечетском у.
4656 чел. и в Перекопском 4674 чел. всего
9330 чел. Сравнивая общее число жителей
Крыма по этой ведомости с числом, пока-
занным в ведомости 5-ой ревизии, получим
разницу всего в 1251 чел., т. е. незначитель-
ную. К.И. Арсеньев обозначает число жи-
телей Крыма в первые годы XIX ст. круг-
лой цифрой 100 000 чел.27

Таким образом, ясно, что убыль населе-
ния в Крыму, вызванная эмиграцией татар,
была никак не более 100 000 чел., и что по-
казание Палласа в общем верно, а цифра
П.А. Сумарокова совершенно неприемлема,
и что в первую эмиграцию крымских татар
в Турцию, ушло около 100 000 чел., и оста-
лось тысяч семьдесят – восемьдесят.28

Среди указанных данных обращает на
себя внимание крайне незначительное ко-
личество городского населения в Крыму в
это время. По ведомости Игельстрома в
Кафе был 1181 дом, из которых 211 разо-
ренных, в Козлове 953 дома с 97 разорен-
ными. По комисейской ведомости 1802 г. в
Бахчисарае было жителей 2877 чел., в Ка-
расубазаре 2033, в Козлове 2034, в Балак-
лаве 995, в Акмечети 995, в Кефе 290, в
Еникале 239, в Ахтиаре (Севастополе) 145.
Это объясняется упразднением Таври-
ческой области при Павле, переселени-
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ем татар и недостатком средств к подня-
тию культурного развития Крыма.

Из всех этих данных вполне ясно, что, во-
первых, население Крыма перед присоеди-
нением его к России, считая ногайцев и пе-
реселенных из Крыма христиан, не достига-
ло полумиллиона и в самое цветущее время
ханства немного превосходило 400 000 чел.,
и это вполне объясняется и политическим
строем ханства и культурно-экономически-
ми условиями; что, во-вторых, количество
ушедших из Крыма татар в первую эмигра-
цию не превышало 100 000 чел.; и что, в-тре-
тьих, общее число населения Крыма всех
наций после эмиграции татар было прибли-
зительно 200 000 чел. об. пола. Эту сумму
показывает и П.А. Сумароков(180 000 чел.).

Убыль населения Крыма пополнялась ко-
лонизацией. В то время как северные уезды
Таврической губ. колонизовались главным
образом переселением русских государствен-
ных крестьян, население полуострова попол-
нялось отставными солдатами, рекрутами,
казаками, меннонитами, греками, армянами,
волохами, цыганами, даже беглыми, – и все
это в незначительных размерах, не более
500 чел. в год в первые двадцать лет со вре-
мени присоединения Крыма к России и на-
чала русской колонизации в Тавриде.

Приведем существенные данные о даль-
нейшем движении населения в Крыму, в
частности татарского, останавливаясь, ко-
нечно, на некоторых только годах.

В 1803 г. общее количество населения в
Крыму было: 105 777 д. муж. п. и 88 984 д.
ж. п., всего 194 761 чел. Из них татар в круг-
лой цифре было 140 000 чел. Эту цифру для
1804 г. дает и В.А. Дашков.29 В это число вхо-
дило и 28 000 чел. черноморских казаков и
1367 чел. греческого Балаклавского бата-
лиона. В 1806 г. населения в Крыму было:
108 187 д. муж. п. и 91 889 д. ж. п.

Далее, в 1837 г., по Кеппену, число та-
тар в Крыму простиралось до 125 329 д.
муж. п., в том числе было 16 513 чел. но-
гайцев и 8 868 киргизов. Принимая выве-
денную акад. П.И. Кеппеном пропорцию
мужчин и женщин у татар в среднем как
100: 80, получаем число женщин-татарок 100
264 чел., а всего татар 225 593 чел. Русских
тогда во всей Таврической губ. было 274
571 чел., других инородцев было в губернии
48 978 чел. (болгар 1234, немцев 22 324, ев-

реев-талмудистов 47 110, караимов 4198, гре-
ков 5426, армян 3960, цыган 7726). Об-
щее число населения губернии было тог-
да 517 400 чел., а с Керченским градоначаль-
ством свыше 520 000 чел.30 В общем населе-
ние Крыма равнялось тогда половине насе-
ления всей губернии.

В 1850 г. число татар в Таврической
губ., по данным П.И. Кеппена, достигло
до 275 822 д. об. п.,31 вместе с ногайцами,
которых было не больше 50 000 чел. По его
же данным, по 9-ой ревизии 1854 г. всего жи-
телей в Крыму было 307 807 д. об. п.

Жизнь оставшейся в Крыму после пер-
вого массового переселения в Турцию час-
ти татарского населения Крыма все-таки не
была налажена, не была покойна. Главным
образом, ее волновал теперь земельный воп-
рос, выразившийся в спорах и тяжбах с но-
выми владельцами и продолжавшийся в те-
чение целого ряда лет без окончательного и
полного разрешения этого вопроса, чему
много способствовало заброшенное состо-
яние Крыма при Павле I и в начале царство-
вания Александра I. Правда, в это царство-
вание были приняты меры к поднятию эко-
номического, культурного и административ-
ного положения Крыма, но все это задер-
живалось продолжительной эпохой войн,
косвенно затронувших и Тавриду.

Когда султан Селим III объявил войну
России, надо было снова обезопасить Крым
от высадки турок и выяснить настроение
татар. Местная власть решила употребить с
этой целью те же меры, которые были при-
няты во 2-ую турецкую войну при Екатери-
не, и прежде всего переселить татар с юж-
ного берега, с чем согласны были и муфтий
и представители мурз. Вся эта операция, по
желанию татар, была исполнена без всяко-
го вмешательства полиции. Все татары юж-
ного берега были переселены, кроме жите-
лей д. Туак, слезно клявшихся в верности
России, и нескольких других деревень. Было
обращено внимание и на берег моря от Пе-
рекопа до Кинбурна, который, “по отзывам
жителей, посещался во 2-ую турецкую вой-
ну турецкими корсарами”, как писал губер-
натор Мертваго начальнику милиции в се-
верных уездах Таврической губ. Кулаковс-
кому. Оружие было сдано губернатору, ко-
торый объявлял всем, что не сомневается в
верности татар, но должен предохранить их
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от наветов злых людей, чему были приме-
ры. Татары уверяли в своей чести, с негодо-
ванием отрицали клевету на них “людей
иноязычных наций”, и даже в более подо-
зрительном Евпаторийском уезде “неприяз-
ненных международных слухов не проис-
ходило”. Были, правда, подозрительные слу-
чаи в Феодосийском у., но единичные. Ло-
шади, загнанные за Перекоп в 1809 г., в сле-
дующем году были возвращены в Крым, и
когда в 1810 г. турецкий Флот из 18 судов
появился в виду южного берега, татары ос-
тавались покойными. Но несмотря на все
это, в 1807 г. выселилось в Турцию значи-
тельное число крымских татар.

Покойными были татары в Крыму и во
время Отечественной войны, в которой при-
нимали участие и крымско-татарские конные
полки, выставленные на свой счет татарами
“для защиты отечества”. Но в 1812 г. снова
произошло все-таки значительное выселение
татар, на что указывает довольно большое
число выданных в это время татарам на вы-
езд из Крыма паспортов. Заметим, попутно,
что переселившаяся в Таврическую губ. в
1807 г., после войны с Турцией, Буджацкая
ногайская орда, в числе 7000 душ об. п., в
1812 г. неожиданно снялась и ушла в Турцию,
а вместе с нею и несколько старых ногайцев,
между прочим, мурз.

Слухи о волнениях среди крымских та-
тар в это время оказывались неверными или
вздорными. Только в Мохолдурской воло-
сти произошло возмущение татар из-за не-
желания поставлять ратников для укомплек-
тования крымско-татарских полков в 1813 г.,
причем мохолдурцы подбивали к участию
в заговоре и жителей Актачинской и Чер-
гунской волостей. Но это волнение было
быстро усмирено без какого бы то ни было
насилия, равно как и подобное волнение в
Тулатской волости Евпаторийского уезда.
Общее спокойствие татар и участие в войне
татарских полков должны были возвратить
крымским татарам доверие правительства,
поколебленное неблагоприятными слухами
об их настроении, особенно жителей гор-
ной части Крыма. Были покойны и ногай-
цы, жившие за Перекопом, на Молочных
Водах, и в незначительной части в Крымс-
кой степи, и постепенно переходившие к
оседлой жизни, благодаря стараниям ген.
губ. Розенберга, дюка Ришелье и деятель-

ности начальников ногайцев Тревогина и
особенно графа де-Мезона.32

Первая четверть прошлого столетия, свя-
занная с крупными политическими событи-
ями вообще и рядом стихийных бедствий в
Крыму, отталкивающая самодурным, почти
до преступности, управлением Тавридой гу-
бернатора Бороздина, сменилась живым, пол-
ным творческих замыслов и даже решений
периодом власти в Новороссийском крае
Воронцова, с особенным вниманием входив-
шего в положение и нужды татар, покрови-
тельствовавшего им, иногда даже в ущерб
требованиям закона и порядка. С быстрым
подъемом культурной жизни Крыма подня-
лось и экономическое положение татар, а в
связи с этим и настроение их было покойно.

Татары были спокойны и во время войны
России с Турцией в 1829 г. Правда, в 1820 г.
дошли до Крыма и стали здесь ходить слу-
хи, что некоторые старшины горских наро-
дов, между прочим, потомки крымских ха-
нов (Ханук) на Кавказе, намерены, с помо-
щью Турции, напасть на Крым из Синопа или
Анапы и овладеть им. Говорили, что крым-
цы имеют сношения с ними, находятся с
ними в переписке. Но при расследовании эти
слухи оказались преувеличенными. Также
преувеличенными оказались толки, распро-
странившиеся в Крыму в 1832 г., о том, что
будто бы египетский паша Мегмет Али, вос-
ставший тогда против султана, возьмет и
Крым, согласно с какой-то астрологической
книгой, предвещавшей, что это событие
произойдет в 1833 г. Песни об этом собы-
тии, “Рисале”, распространялись и среди
крымских татар, даже мурз, и среди ногайцев,
но власти отнеслись к этому снисходительно
и милостиво.33 Татары, особенно южнобереж-
ные вполне заслуживали такого отношения к
ним своею простотою, честностью и уживчи-
востью с другими народностями.

IV. НАСТРОЕНИЕ ТАТАР ВО ВРЕМЯ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ. ВТОРОЕ

МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИХ В ТУРЦИЮ

Мирное состояние Крыма продолжалось
до Крымской войны. Но как только стали
носиться слухи о войне еще до начала воен-
ных действий, в настроении татар стали про-
исходить перемены. До сведения властей
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доходило, что среди них ходят толки, будто
скоро придут французы и восстановят гос-
подство ислама в Крыму. Между прочим,
П.И. Кеппен в письме к X.X. Стевену от 2 де-
кабря 1853 г. спрашивал его: “Как ведут себя
татары при настоящих обстоятельствах?”. В
письме от 6 апреля 1854 г. он сообщает Сте-
вену, что берлинские газеты сообщают о том,
будто турецкие эмиссары пытались в Крыму
подстрекать татар, которые, однако, сами за-
явили об этом и выдали эмиссаров.

Администрация принимала соответству-
ющие меры, даже высылку заподозренных
людей во внутренние губернии. Но как толь-
ко начались военные действия, враждебное
к России настроение татар стало очевидно.
Не успели союзные войска высадиться в
Крыму, не успел турецкий отряд занять Ев-
паторию, как произошло восстание татар
Евпаторийского уезда, направленное против
русских. До сведения властей дошло, что
татары устраивали секретные съезды и со-
вещания, захватывали и отводили в Евпато-
рию чиновников и помещиков, грабили име-
ния, захватывали лошадей и скот, сносились
с турками, говоря, что “теперь другое на-
чальство и другие законы”, утаивали запа-
сы фуража или продавали за баснословные
цены, сообщали неприятелю сведения о
движении и расположении русских войск и
давали ложные показания о движении не-
приятеля, перебегали к неприятелю и слу-
жили ему в качестве разведчиков и провод-
ников. В письме от 4 мая 1854 г. П.И. Кеп-
пен пишет, что “не без негодования прочел
сведения об Евпатории”, сообщенные ему
Стевеном в письмах от 16 и 18 апреля, “Это
чувство, разделяют здесь (т. е. в Петербур-
ге) все, кому я сообщил эту весть”.34 Далее
в письме от 17 октября 1854 г. Кеппен сооб-
щал Стевену о предположенном переселе-
нии татар с прибрежной полосы от Евпато-
рии, и что эта мера указана кн. Меньшико-
вым, потому что татары будто бы помогали
неприятелю выгружать на берег пушки и
пригнали для него тысячу овец, и что пред-
полагалось надзор за переселением татар
поручить ему, Кеппену, но избавили его от
этого в виду плохого его здоровья. Татар ду-
мали переселить в материковые уезды Тав-
рической губ., а если бы нельзя было посе-
лить их там всех, то отправить в Екатери-
нославскую и Херсонскую губ. Кеппен же

находил, что было бы лучше отправить их
во вновь устроенные владения в Семипала-
тинской области, где были хорошие места
для поселения. Но эта предположенная опе-
рация переселения крымских татар вскоре
была отменена. В то же время В.М. Княже-
вич – человек, отлично знавший Крым и
вполне беспристрастный – в своей записке
“Административные вопросы относитель-
но Крыма” говорил, что “смотря на татар и
со стороны войны и со стороны мира, нельзя
не пожелать удаления их от берегов моря”,
и что “все прибрежье и портовые города дол-
жны быть от них очищены”.

Подобные евпаторийским явления про-
исходили и в Ялтинском уезде, от Балакла-
вы до Ялты, у побережья моря, где во мно-
гих местах татары передались неприятелю,
отчасти и в других уездах. Но в общем эти
действия татар были не повсеместными и
далеко не общими. Так, татары производи-
ли пожертвования на нужды войны, давали
подводы и т. д. Что касается погромов в
имениях помещиков, то они, по-видимому,
происходили там, где владельцы имений
притесняли татар.35

В начале войны было предположено уда-
лить всех “подозрительных” татар за Пере-
коп, чтобы они были лишены возможности
иметь постоянные сношения с Крымом и
неприятелем, но эта мера не была принята
до самого конца войны. “Везде, – писал
тавр. губ. гр. Адлерберг начальнику штаба
армии Коцебу, – где только появлялся непри-
ятель, обнаруживались измены и измены со
стороны татар, предававшихся неприятелю.
Почти всех их должно считать подозритель-
ными и готовыми при первом удобном слу-
чае предаться неприятелю или, по крайней
мере, вредить нам”. Татары, относительно
которых подтверждались подозрения, высы-
лались в Курск. Были выяснены и имена
важнейших шпионов, и были приняты меры
к их поимке.

Но обвинения татар и нарекания на них
были часто преувеличены и пристрастны.
“На татар, – говорит А.А. Уманец по этому
поводу, – посыпались, – но не от русских
крымчаков, т. е. жителей Крыма, – сильные,
но большею частью не заслуженные наре-
кания. Находясь нередко между двух огней
и испытывая недоверие к себе со стороны
новоприбывших русских войск, они часто
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обращались к сильнейшей в то время сто-
роне и к своим единоверцам”.36 Таким об-
разом, А.А. Уманец, не отрицая указанных
поступков татар, ограничивает их размеры
и частью оправдывает их.

Трудно решить, было ли возмущение та-
тар Евпаторийского и Ялтинского уездов ре-
зультатом ловких действий турецких эмис-
саров, было ли оно сознательным полити-
ческим деянием, или все эти действия татар
были преувеличены, но знаменательно и для
нас важно то обстоятельство, что уже во вре-
мя войны происходили выселения татар в
Турцию. По словам В.X. Кондараки, еще в
начале войны много татар сбежавшихся в
Евпаторию, ушло в Турцию, боясь голода,
холода и кары со стороны русских. То же
было и в Байдарской округе и на южном бе-
регу, где среди татар было много привержен-
цев Турции.37 По полученным сведениям,
22 апреля 1856 г. отправилось из Балаклавы
в Константинополь 4500 чел. татар, число пе-
реселенцев все увеличивалось, и говорили,
что султан и турецкое правительство пригла-
шают татар к переселению в Турцию. На
докладе об уходе татар, согласно донесениям
новороссийского ген.-губернатора гр. Строго-
нова и военных властей, молодой император
Александр II отозвался, что он не находит
причины полагать какое-либо препятствие
тайному и даже явному переселению крым-
ских татар в Турцию, а “напротив того, над-
лежит рассматривать представляющийся в
настоящих обстоятельствах случай к добро-
вольному переселению весьма благоприят-
ным для освобождения края, хотя бы от это-
го вредного населения”, – о чем Строгонов
уведомил таврического губернатора в июне
1856 г. Конечно, в виду всего сказанного
выше, в словах Александра II не было ниче-
го удивительного, здесь было только полное
доверие к заявлениям гражданских и воен-
ных властей, но на татар они произвели край-
не тяжелое и нежелательное впечатление. Из
этих слов они заключили, что навсегда поте-
ряли милость царя.

По окончании войны, когда более или
менее выяснилось настроение и поведение
татар в это время, среди них распространи-
лась молва, что татар “в наказание за изме-
ну” будут насильно выселять в северные гу-
бернии, как это делалось по отношению к
некоторым отдельным лицам во время вой-

ны. Среди татар началась паника, опасения,
что их будут преследовать за сочувствие и
содействие туркам во время войны. Многие
татары стали распродавать пожитки, недви-
жимость и спешили уезжать в Турцию, ко-
торая представлялась им теперь землей обе-
тованной. К этому присоединились косые
взгляды русских, недоверие и суровость вла-
стей, не только не противодействие, но даже
как бы поощрение к выселению, земельное
нестроение, – и стремление татар в Турцию,
в начале войны очень слабое, неуверенное,
опасливое, приняло после ее окончания в
1860–1863 г. стихийный характер. Повтори-
лось то, что было в Крыму сорок пять лет
назад во время первой массовой эмиграции
татар в Турцию (в 1791 г.), и на этот раз в
еще больших размерах. Теперь из Крыма
ушло 135 477 чел., две трети татарского на-
селения Крыма, а с ногайцами, жившими в
Бердянском уезде, которых было 46 229 чел.,
около 180 000 чел.

Для выяснения причин этого переселения
надо помнить, что в течение всего времени
от присоединения Крыма к России до этой
эмиграции, как и в последующее время, та-
тары свободно исповедывали свою религию,
пользовались одинаковыми гражданскими и
служебными правами с русскими, даже не-
которыми льготами и преимуществами, напр.
по отбыванию воинской повинности, отводу
домов под постой и др., и казалось, что они в
общем не имели основания жаловаться на
свое положение. И однако эмиграция про-
изошла. Несомненно, и в этой эмиграции
крымских татар действовала турецкая агита-
ция, призыв от имени халифа правоверных
соединиться под санджак – шериф и пора-
ботить неверных. Сохранение Крыма под
властью России, несмотря на участие в вой-
не с нею всех сильнейших западных держав
и Турции, несмотря на историческую “небла-
годарность” Австрии и двусмысленное по-
ведение Пруссии, не могло не разочаровать
Турции. Ей надо было как можно больше
обессилить Россию, чтобы добиться в конце
концов своей цели – освобождения Крыма от
власти России. Экономические причины, со-
стоявшие в хронических земельных неуря-
дицах, несмотря на большую и трудную, но
незаконченную работу Комиссии по разбору
земельных споров в Крыму, имели и теперь
мало значения. Ведь не красна была жизнь
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татар-поселян и в ханское время, и ведь вы-
селилось и на этот раз много мурз и других
землевладельцев-татар и масса вполне обес-
печенного магометанского духовенства. Уча-
стие политических причин в этом выселении
татар из Крыма доказывается и поголовным
уходом в Турцию вместе с татарами ногай-
цев, обитавших вне пределов Крыма, и эко-
номическое положение которых стояло в это
время высоко. Ногайцы издавна были пре-
даны России и благодаря ей из полудиких ко-
чевников превратились в вполне обеспечен-
ных отличною землею сельских хозяев, хотя,
замечает А.А. Скальковский, власти недовер-
чиво относились к оседлости ногайцев, видя
их “неохоту к упражнениям в земледелии”.
Поверившие турецким агитаторам, подбива-
емые мурзами, положение и права которых
не были уравнены с правами и положением
крымских мурз, ногайцы стали просить пас-
портов, бросать земли, хозяйство, имуще-
ство, а растерявшееся начальство не сумело
отклонить их от ухода в Турцию. Таким об-
разом, этот уход объединил крымских татар
и ногайцев, между которыми раньше не было
ни симпатий, ни единства, даже единодушия.
Только две-три ногайские деревни, бывшие
в Крыму, Мелек, Кернеч, уже слились тогда
с татарами. Мало этого, темп движения но-
гайцев был быстрее, чем у татар. В 1860 г.
ушли почти все ногайцы, которых было (в
1859 г.) 46 229 чел. По мнению Скаль-
ковского, это движение их было вызвано под-
говорами турок и боязнью французов.38

Новейший исследователь судеб ногайцев
А.А. Сергеев высказывает мнение, что
стремление уйти из России в Турцию, под
державную руку падишаха, никогда у них не
угасало,39 а в другой статье говорит: “устра-
ивая экономический быт ногайцев, русское
правительство не учло их национально-ре-
лигиозной психики, способной к актам, воз-
можность которых, по-видимому, никем не
допускалась”.40 Эти мысли в значительной
степени можно было бы применить и в от-
ношении крымских татар.

Большое значение в эмиграции из Кры-
ма имел в конце 1859 г. и начале 1860 г. и
пример кавказских ногайцев, получивших
в числе 16 000 чел. разрешение на пересе-
ление в Турцию и зимовавших на пути туда
в Бердянском и Мелитопольском уездах.
Надо иметь в виду и то обстоятельство, что

в то же время уходили массами в Турцию с
Кавказа черкесы. С 1859 г., после пораже-
ния Шамиля, в течение нескольких лет ушло
их свыше 200 000 чел., а некоторые писате-
ли насчитывают число ушедших черкесов
до миллиона. “Судьба этих беглецов (мукад-
жиров) была почти всегда печальной”, –
говорит Лушан. “Неисчислимые тысячи их
запечатлели смертью в нездоровых болоти-
стых местах свою верность исламу”.41

Вспомним попутно, что через двадцать лет,
в 1879 г., произошло массовое переселение
мусульман из Боснии и Герцеговины в Тур-
цию, уходивших из-под христианской
власти и поселенных в Малой Азии, в Брус-
се и ее окрестностях.

Недоверчивое, подозрительное отноше-
ние к татарам после войны, мнение о них,
как об “опасном элементе”, мелкие придир-
ки к ним, а подчас и насилия со стороны низ-
шей администрации и вздорные слухи, рас-
пространявшиеся с корыстными целями
людьми, желавшими поживиться насчет та-
тар и их земель, также имели, конечно, зна-
чение в движении татар, но далеко не глав-
ное. Указывали еще как на причину ухода
татар из Крыма и на проект учреждения в
Тавриде епархии. Но это обстоятельство мог-
ло иметь в этом деле еще меньшее значение.
К колокольному звону и кресту они уже при-
выкли, а попыток к религиозной пропаганде
и обращению татар в христианство право-
славное духовенство не проявляло.

Как бы то ни было, в конце пятидесятых
годов переселения крымских татар в Турцию
не представляли еще массового движения и
паспорта на выезд в Турцию выдавались без
затруднений и особых формальностей. Но в
начале 1860 г. это движение приняло массо-
вый характер. Взволновались все жители
Крыма. Смутилось размерами переселения
т. турецкое правительство. 15 апреля 1860 г.
Кеппен писал Хр. Стевену: “Из Тифлиса я се-
годня получил известие, что турецкое пра-
вительство постоянно просит не допускать
переселения черкесов, так как не знает, куда
их девать. Это дурной признак для наших
бедных, обманутых татар. Возможно, что те
из них, которые не получат земли превратят-
ся в разбойников”. Смутилось и русское пра-
вительство и стало принимать меры к сокра-
щению переселенческого движения в Кры-
му. Так как, по высоч. повелению, татарам
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было дозволено переселение только отдель-
ными семействами, то таврический губерна-
тор циркуляром от 31 марта 1860 г. полици-
ям, городским думам и земским судам объяс-
нил, что для получения заграничного паспор-
та должен соблюдаться такой порядок. Же-
лающие переселяться должны были предста-
вить при прошениях свидетельства: об уп-
лате податей за этот год и недоимок, о нена-
хождении под судом и следствием и о не-
предъявлении им законных частных претен-
зий. Татары должны были подавать проше-
ния о выдаче паспортов отдельными семей-
ствами и ожидать их на своих местах. Затем,
по распоряжению Строгонова, губернатор
издал циркуляр (30 апреля 1860 г.) о том, что
татарам и ногайцам разрешено переселение
не иначе, как морем, из того порта, который
будет указан в прошении, и так как по полу-
чении паспорта на выезд за границу полагает-
ся трехнедельный срок, то просители долж-
ны были подавать прошения о выдаче пас-
портов тогда уже, когда будут совершенно
готовы к выезду. Затем 8 июня 1860 г. высо-
чайше было повелено: 1) При выдаче крым-
ским татарам разрешений на переселение в
Турцию предварять их, что возвращение на ро-
дину не будет им дозволено. 2) Согласно пред-
положений русской миссии в Константинопо-
ле, отказывать переселившимся в Турцию та-
тарам в засвидетельствовании паспортов на их
возвращение в Россию. 3) Воспретить евреям
приобретение на будущее время поземельной
собственности в Крыму. 4) Воспрещение это
на евреев-караимов не распространять.

Но все эти меры не уменьшили размеров
переселения, и правительство решило при-
нять более серьезные, и как бы сердечные,
искренние, меры к его остановке. Это ясно
видно из циркуляра таврического губернато-
ра от 28 августа 1860 г. “Неоднократно было
предписано от меня внушать татарам, что к
непременному выселению из Крыма их ник-
то не принуждает и что, оставаясь на прежних
местах жительства, они не подвергаются
опасности быть выселенными во внутрь им-
перии или стесненными в настоящем поло-
жении. Несмотря на это, до сих пор суще-
ствует, как доходит до моего сведения, по
отзывам, в некоторых местах Крыма между
татарами мысль, что они будут выселены во
внутренние губернии, если не поспешат уда-
литься в Турцию и исходатайствовать для

выезда заграничные паспорты, к чему их под-
стрекают неблагонамеренные люди, в видах
собственной пользы. Для прекращения таких
нелепых слухов и толков предлагаю повто-
рять остающимся татарам прежние внуше-
ния, что они могут быть совершенно спокой-
ны за себя, не предпринимая ничего к высе-
лению за границу, по примеру других татар,
вышедших уже, что правительство отнюдь
не имеет намерения изменить их настоящее
положение, что распускаемые между ними
слухи о выселении их из Крыма в другие гу-
бернии, если они не поспешат выездом в
Турцию, ложны, нелепы, напрасно тревожат
их; за распространителями же подобных
вздорных толков и слухов следить со всем
вниманием, и если таковые обнаружены бу-
дут, то немедленно задержать их и мне доно-
сить, разузнавая, между прочим, от самих
татар о таких вредных для них распростра-
нителях, которые имеют для сего прямо ко-
рыстную цель. Объясните также татарам, что
они, желая непременно воспользоваться вы-
ездом в Турцию, не встретят и после к тому
препятствия, несмотря на временное приос-
тановление выдачи удостоверений и паспор-
тов, так как это сделано по совершенной не-
возможности удовлетворить желание всех и
для ограждения их от напрасных потерь при
поспешной продаже имущества и излишних
расходов для получения удостоверений и
паспортов, на которые всего нужно им упот-
ребить только два рубля”.

Но этот циркуляр уже запоздал, не оста-
новил татар, и в конце 1860 г. состоялось
высочайшее повеление, чтобы татарам, же-
лающим выехать за границу, паспорты вы-
давались не иначе, как с особого, по каж-
дой просьбе, разрешения генерал-губерна-
тора или таврического губернатора. В виду
этого немедленно было сделано распоряже-
ние, чтобы волостные и сельские началь-
ства, думы и т. д. прекратили выдачу тата-
рам – поселянам, мещанам и купцам – удо-
стоверений на получение заграничных пас-
портов, чтобы татары, желающие выехать
за границу, подавали отдельные просьбы
каждый о себе на имя генерал-губернатора
или губернатора, и вместе с тем предлага-
лось строго наблюдать, чтобы никто из по-
селян, не только подавших, но и не подав-
ших просьбы о дозволении выехать за гра-
ницу, не сбывал в другие руки движимого
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или недвижимого имущества до получения
разрешения на выезд за границу, и прекра-
тить всякие действия по просьбам об исхо-
датайствовании заграничных паспортов.

В то же время, 8 декабря 1860 г., губер-
натор издал циркуляр следующего содержа-
ния: “Зная по опыту, как часто принимае-
мым правительством мерам и основанным
на них распоряжениям начальства дается
совершенно неправильное и ложное значе-
ние, как это особенно обнаружилось в деле
переселения за границу татар, которых, под
влиянием фанатизма, легко было подстрек-
нуть к тому разными нелепыми толками и
слухами, из корыстных видов распускаемы-
ми, я долгом считаю предложить... тщатель-
но наблюдать, чтобы, при точном исполне-
нии высочайшего повеления об изменении
порядка получения паспортов на выезд за
границу не было возбуждено в оставшихся
татарах ложного понятия, что они должны
непременно подавать просьбы мне или ге-
нерал-губернатору о желании переселить-
ся. В предупреждение подобного толкова-
ния я прошу.., напротив, внушать... татарам,
чтобы они, имея в виду крайне дурное по-
ложение уже переселившихся, о котором
уже сообщают сюда сами выходцы, остава-
лись совершенно покойны, каждый на сво-
ем месте, и занимались с усердием хозяй-
ством, не веря никаким слухам, подстрека-
ющим их к переселению”.42

И действительно, уже в декабре 1860 г.
начали поступать прошения татар, выехавших
из Крыма, о разрешении им возвратиться на
родину из Турции. Разрешалось возвратиться
всем, даже ушедшим без паспортов, кроме
немногих случаев, когда выданные турецки-
ми властями паспорты возвращавшихся вы-
зывали подозрение относительно благонадеж-
ности получивших их, но в конце концов и их
принимали, если за них ручалось общество.
Все, конечно, приносили новую присягу на
верное подданство России. Но уход татар все-
таки продолжался. Разрешения на выезд в на-
чале 1861 г. давались генерал-губернатором
Строгоновым, а с июня 1861 г. это разреше-
ние предоставлено было снова губернатору.
Сообщая об этом городским и земским поли-
циям и городовым думам, Жуковский пред-
писал: “1) всячески стараться отклонять про-
сителей от намерения покинуть родину, для
чего и предварять их, что перешедшие в Тур-

цию татары не нашли там ожидаемых удобств
и что некоторые из них просят, как милости,
дозволения возвратиться в Россию; 2) доно-
сить ему немедленно о всех возвращающих-
ся из Турции переселившихся туда татарах,
как с паспортами турецкого правительства, так
и без паспортов, отбирая от них обстоятель-
ное показание, для какой надобности они при-
были в Крым, а за возвратившимися без пас-
портов иметь особенное наблюдение впредь
до распоряжения о них”. Татары возвраща-
лись и в последующие годы 1861-й, 1862-й и
1863-й, но в общем число возвратившихся
было невелико. Всего было выдано паспортов
на 192 364 д. об. п. с ногайцами, а без них на
141 930 д.; отобрано паспортов на 10 648 д., –
значит ушло крымских татар 131 282 д. Оста-
лось в Крыму 102 951 чел. татар обоего пола.
В эту эмиграцию вышли из Крыма, главным
образом, степные и предгорные татары; гор-
ные и южнобережные, в большинстве соб-
ственники, остались большею частью на сво-
их местах. Припомним, что в первую эмигра-
цию вышли преимущественно горные и юж-
нобережные татары (и турки), т. е. непосред-
ственные недавние подданные султана.

Русское население Крыма относилось к
выходу татар сначала безразлично, но с со-
болезнованием о них, как видно из расска-
зов очевидцев этого переселения: Л.А. Уман-
ца,43 В.X. Кондараки,44 более серьезных
Н.В. Щербаня,45 Ф.С. Стулли46 и др. Когда
выход татар принял массовый характер, ста-
ли волноваться землевладельцы, лишивши-
еся рабочих рук, – и вот почему, главным
образом, переселение было приостановлено
властями. Для обсуждения положения было
созвано в начале августа 1860 г. чрезвычай-
ное губ. дворянское собрание, на котором
одни из дворян высказались за совершенное
запрещение переселения татар, а другие за
разрешение им продолжать эмиграцию, если
желают, но с принятием энергических мер к
устранению невзгод создавшегося положе-
ния и немедленного заселения Крыма новы-
ми обитателями. Последнее мнение востор-
жествовало, и от имени собрания было от-
правлено представление правительству в не-
обходимости правительственной помощи на-
ходящемуся в трудном положении краю и о
мерах к быстрому и энергичному привлече-
нию иностранных колонистов на опустевшие
земли. Прибывший в это время в Крым ди-
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ректор департамента Мин. Госуд. Им.
Гернгросс уверял дворян, что приостановка
выдачи татарам паспортов только временная
мера, и что убыль татарского населения бу-
дет покрыта переводом в Крым казенных кре-
стьян. По его предложению были образова-
ны особые комитеты из дворян и других зем-
левладельцев для выработки оснований пе-
реселения казенных крестьян на крымские
помещичьи земли в качестве вольных людей,
по добровольным условиям. По распоряже-
нию Гернгросса было двинуто в это время в
Крым 1500 семейств казенных крестьян из
малоземельных губерний. Но вскоре, в том
же августе 1860 г., Гернгроссу пришлось из-
менить свое отношение к татарской эмигра-
ции, и он просил губ. предводителя дворян-
ства разослать по всем уездам циркулярное
обращение к татарам с увещанием оставать-
ся на своих местах. В сентябре и губернатор,
и генерал-губернатор объезжали Крым с по-
добными увещаниями и уверениями, что
правительство вовсе не вытесняет их. Но все
эти увещания были уже бесполезны. В сен-
тябре таврический губ. предводитель дворян-
ства в рапорте министру внутренних дел пи-
сал: “в течение четырех месяцев около 100 000
ревизских душ сельского населения остави-
ли полуостров, быть может, отчасти движи-
мые фанатизмом, но более подвинутые к пе-
реселению некоторыми неудачными распо-
ряжениями административных мест”. Вся
степная часть Крыма, по его словам, пред-
ставляла пустыню, и та же участь грозила
горной части Крыма. Села обезлюдели, поля
оставались без обработки. Ценность земли с
20 р. упала до 6 р. и 3 р. за десятину. Прави-
тельство в помощь помещикам отправило
для полевых работ 3000 солдат. Дворяне от-
крыто заявляли, что главными причинами
ухода татар были религиозный фанатизм и
неудачные распоряжения администрации.

Нельзя не отметить характерную подроб-
ность. 2 октября 1860 г. губернатор Жуков-
ский писал Строгонову, что в заседании Ко-
митета по заселению Крыма 20 августа Герн-
гросс заявил, что “государю неудобно удер-
живать татар и что он смотрит на выселение
их, как на факт благоприятный, потому что
они неспособны к земледелию, развитие и
усовершенствование коего в Крыму весьма
желательно”. Такой взгляд был внушен
Александру II Строгоновым, которого и надо

считать главным виновником этого злопо-
лучного ухода татар из Крыма. Он именно
вызвал своим докладом взгляд Александра II
на уход татар из Крыма. Одно его слово из-
менило бы ход этого печального события. Но
он вовсе не оказался в этом деле на высоте
своего положения, а местная власть играла
только исполнительную роль. Интересно со-
общение Кеппена в письме к Стевену, что
Гернгросс был послан в Крым главным об-
разом для закупки в казну земель у выселяв-
шихся татар. Об этой операции у нас нет дан-
ных, и, по-видимому, она не состоялась, но,
по словам Кеппена, Гернгросс для себя ку-
пил участок в 11/3 десятины в Биюк Ламбате
с домиком за 800 р. “Покупали тогда у татар
земли, – писал он, – многие знатные люди:
Воронцов, Кочубей”, и т. д.

По делу о выселении татар из Крыма был
командирован сюда и известный генерал
Э.И. Тотлебен. В своей “Записке о выселе-
нии татар из Крыма”47 он справедливо и
объективно говорит об обстоятельствах это-
го события, отрицая мнение, что крымские
татары в массе были способны изменить
России. “Все это было не что иное, – гово-
рит он, – как недоразумение и следствие
расстроенного или, лучше сказать, непра-
вильно настроенного воображения совре-
менных деятелей”. В конце этого же года
был командирован в Крым Александром II
флигель-адъютант кн. Васильчиков, которо-
му и удалось, наконец, предотвратить совер-
шенное выселение крымских татар в Тур-
цию. В 1861 г. число эмигрантов очень со-
кратилось, а мало по малу и совсем прекра-
тилось. Имели тут большое значение, конеч-
но, и просьбы ушедших о возвращении их
и тайное возвращение беглецов на родину.

До начала этой массовой эмиграции та-
тар, в 1869 г., магометанского населения Кры-
ма, т. е. татар, ногайцев и цыган, считалось
295 357 д. По официальным сведениям губ.
статистического комитета и канцелярии тав-
рического губернатора, выселилось: дворян,
большею частью ногайских мурз, – 400 муж.
п. и 372 ж. п.; духовного звания и челебиев –
4727 м. и 444 ж.; купцов – 13 м. и 12 ж.; ме-
щан – 6987 м. и 6457 ж.; государственных
крестьян – 92 084 (7) м. и 76 867 ж. Всего
192 360 д. об. п., а по сведениям 1865 г. –
192372 д. (104 214 м. и 88 158 ж.). Часть вы-
ехавших возвратилась из Турции. Это были,
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главным образом, ногайцы, поселившиеся по
возвращении в Крым в Перекопском и Фео-
досийском уездах. Осталось в Крыму татар
102 997 ч. об. п.

Таким образом, вышло в Турцию во вто-
рую эмиграцию около 180 000 душ: крымс-
ких татар 135 477 ч. т. е. больше половины
татарского населения Крыма и свыше 40%
общего населения Крыма. Ногайцев, живших
в Бердянском уезде Таврической губ., было
всего 46 229 ч.; вернулась и поселена в Кры-
му небольшая их часть. Опустело в Крыму
784 деревень и аулов. Но эмиграция продол-
жалась и в конце шестидесятых, и в начале
семидесятых годов, и по 1875 год выразилась
в цифре 61 984 чел. Причины были, главным
образом, семейные, родственные. Но часть
выехавших возвратилась из Турции, главным
образом, ногайцы.48Паспортов было выдано
29 099. Из них было отобрано и отослано в
Казенную Палату 1398 и 149 удостоверений
на число душ 6033 м. п. и 5150 ж. п.

Вторая эммиграция крымских татар име-
ла более тяжелые последствия для Крыма,
чем первая. Крым лишился массы трудолю-
бивых и неприхотливых в своих потребно-
стях работников в то время, когда потреб-
ность в них была особенно велика, вслед-
ствие быстрого подъема культуры края.
Степная часть Крыма обезлюдела и долго
не находила охотников для ее заселения;
лишились рабочих рук южный берег и до-
лины предгорного и горного Крыма; оста-
новился соляной промысел, сильно постра-
дало сельское хозяйство.

Но и эммигранты не нашли в Турции того,
чего искали, о чем мечтали. С плачем рас-
ставаясь с родиной и родными могилами,
землю с которых брали с собой на память,
они нашли там не привет, не ласку и сочув-
ствие, а холодное, безучастное, пренебрежи-
тельное отношение; не помощь, а вымога-
тельства, угнетение; не цветущие, плодород-
ные земли, а каменистые, безлюдные, боло-
тистые места, требовавшие напряженной ра-
боты, да еще неблагоприятные в климатичес-
ком отношении. Сознав свою ошибку, крым-
цы стали посылать просьбы и мольбы о про-
щении их и разрешении вернуться на роди-
ну, но это было невозможно. Только самая
ничтожная часть их вернулась в Крым. Пра-
вительство очень осторожно относилось к
вопросу о возвращении ушедших в Турцию

татар и ногайцев. Комитет министров, рас-
смотрев этот вопрос в июле 1861 г., полагал,
что “возвращение татар может быть в неко-
торой степени полезно, но оно должно быть
допущено с крайней осторожностью”. Прав-
да, вернувшиеся татары не только могли бы
способствовать ослаблению вредных послед-
ствий их выхода, но и охладить желание ос-
тавшихся в Крыму татар к выселению. Тем
не менее разрешение возвратиться могло бы
быть дано не всем без разбора, так как этим
могли бы воспользоваться нежелательные и
обнищавшие люди, что могло бы вызвать
новые затруднения. Русским агентам в Тур-
ции было разрешено выдавать паспорты на
возвращение в Россию только 1) тем татарам,
которые заключат договоры с крымскими по-
мещиками о поселении на земле последних,
и 2) вызываемым своими родственниками и
имевшими необходимость вернуться в Крым
по имущественным обстоятельствам. В дру-
гих уважительных случаях решение вопро-
са предоставлялось губернатору. Поселение
на казенных землях им было запрещено. Са-
мовольно вернувшихся предписывалось не-
медленно высылать обратно в Турцию. По-
лучившие паспорты и не уехавшие в тече-
ние года лишены были права на отъезд. В
отчете за 1861 г. губернатор писал: “Пересе-
ление крымских татар в Турцию продолжа-
лось и в 1861 г., но без фанатизма, действо-
вавшего на них прежде, а более потому лишь,
что родственники их уже выехали... Печаль-
ное впечатление, произведенное скорым вы-
ездом татар и опустошением некоторых ме-
стностей, начинает, само собою, изглажи-
ваться постепенным новым населением гу-
бернии из внутренних губерний и иностран-
цами”.49 Покинувшие родину после Крымс-
кой войны татары до сих пор не ассимили-
ровались с турками. Они поют свои песни,
имеют свои газеты, печатают свои книги.50

Таковы данные, касающиеся второго
массового ухода крымских татар в Турцию,
имевшего большое значение в ходе эконо-
мической и культурной жизни Крыма. Из
них ясно, что никакой вражды к татарам,
гнета их, преследований ни со стороны вла-
стей, ни со стороны русского населения
Крыма не было и не могло быть. В богатой
повествовательной литературе о Крыме, в
сочинениях иностранных путешественни-
ков и ученых нет подобных указаний. Как
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чения, разве что побочное, косвенное. Мо-
жет быть, что-нибудь новое внесет в этот
вопрос разработка архивных материалов, но
надежда на это во всяком случае не велика.

Новая громадная убыль населения Кры-
ма, вызванная второю массовою эмиграци-
ей татар в Турцию, пополнялась переселе-
нием крестьян в Крым из внутренних и ма-
лорусских губерний и иностранными пере-
селенцами: молдованами, болгарами, эстон-
цами и др.

В 1864 г. в Крыму было народонаселения
в круглых цифрах: русских 55 700 чел., та-
тар 100 000 чел., других народностей 39
200 чел. – всего 194 700 душ. об. п. В 1865 г.
татар было в Крыму всего 105 587 чел.
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СХОДОЗНАВЧА СПАДЩИНА І.Г. ТУРЦЕВИЧА:
НЕВИДАНІ МАТЕРІАЛИ

У світлі пожвавлення інтересу до реґіо-
нальної структури сходознавчих дослід-
жень в Україні 1920–30-х років авторові цієї
передмови вдалося дослідити певні момен-
ти життя та наукової діяльності ніжинсь-
кого історика і філолога проф. І.Г. Тур-
цевича1. Знаний свого часу вчений-антич-
ник2, але практично невідомий як сходоз-
навець3. Його науковий доробок досі зали-
шається невивченим, а почасти й зовсім не-
виявленим, невідомим у наукових колах.

Опубліковані роботи І.Г. Турцевича охоп-
люють дореволюційний період його життя і
характеризують ученого як дослідника-лати-
ніста та знавця римських старожитностей.
Майже всі вони внесені до бібліографічного
покажчика праць представників Ніжинської
вищої школи (НВШ)4. Виняток становлять
кілька статей, надрукованих протягом першої
половини 1930-х років у “Philologische
Wochenschrift” та “Byzantische Zeitschrift”,
відомих лише за вказівкою на їх існування
самого ніжинського професора5. Іншою час-
тиною наукової спадщини І.Г. Турцевича є
рукописні роботи з його особистого фонду,
що знаходяться в Ніжинському архіві6. Хро-
нологічно вони охоплюють здебільшого ра-
дянський період, коли результати досліджень
ученого штучно замовчувалися7, а відтак
тільки останнім часом стало можливим по-
вернути їх до наукового обігу.

Особливу увагу привертають сходознавчі
дослідження вченого, зокрема візанто-
логічні. Слід зазначити, що візантологічна
наука з’явилася вже на початку ХХ ст. Од-
нак це були епізодичні дослідження певних
сюжетів візантійського життя у зв’язку з ан-
тичною історією або стосувалися проблеми
візантійського впливу на східнослов’янські
території8. І.Г. Турцевич був першим з-поміж
ніжинських античників, студії якого “пере-
ступили” у візантійське середньовіччя. За-
лишившись чи не єдиним в Україні того часу
візантологом-медієвістом, у 1922 р. учений
був обраний дійсним членом Ніжинської
НДК історії культури та мови (ННДК)9, що
поклало початок систематичного вивчення
ним суспільно-політичної історії Візантійсь-
кої імперії ХІV ст.

ПЕРЕДМОВА ДО ПУБЛІКАЦІЇ С.Ю. ЗОЗУЛІ

З офіційної документації ННДК та ма-
теріалів особистого фонду вченого вдало-
ся з’ясувати, що протягом “кафедрально-
го” (до вересня 1930 р.) та останнього пе-
ріоду життя (до листопада–грудня 1938 р.)
І.Г. Турцевич присвятив візантологічній
тематиці близько десяти робіт. Станом на
1935 р. у листі до ВУКСУ згадуються го-
тові до друку статті “Lampadarii Римских
и Византийских императоров и высших са-
новников, светских и духовных”, “Corpus
Procopiorum”, матеріали про історію зем-
летрусів; політичних самозванців та істо-
рію димів і димархів у Візантії10. Найбільш
об’ємною була узагальнююча праця “По-
литические и социальные усобицы в Ви-
зантии в ХIV в.”, написана ще в 1926 р. І.Г.
Турцевич робив спробу надрукувати її у
празькому часописі “Byzantinoslavica” в
1932 чи 1933 році11.  Проте там вона над-
рукована не була. Натомість дві згадані в
“Byzantische Zeitschrift” статті цілком мог-
ли бути доповненою і переробленою попе-
редньою розвідкою – це допоки з’ясувати
не вдалося. Кілька дрібніших розвідок були
оприлюднені ніжинським ученим у вигляді
наукових доповідей на пленарних засідан-
нях, а також засіданнях секції історії ан-
тичної культури ННДК. Достеменно вда-
лося визначити теми кількох, зачитаних
протягом 1926–1929 рр.: “Медный всадник
Константинополя”, “Про дими та димархів
і боротьбу партій в Константинополі” та “О
зилотах Фессалоники и трактате Николая
Кавасилы”12. Остання з’явилася наприкінці
1929 р. як доповнення до ранішої доповіді
про фесалонікійських зілотів, виголошеної
на межі 1925–1926 рр.13.

Серед рукописів І.Г. Турцевича – це по-
кищо єдиний віднайдений більш-менш за-
вершений текст чорновика доповіді. До того
ж єдиний виявлений російськомовний текст,
оскільки решта чорновиків доповідей або
лекцій та матеріалів до них написані німець-
кою, французькою, давньогрецькою мовою
чи латиною (чистові варіанти, як і чорнови-
ки його статей, не збереглися).

Текст доповіді є рукописом, що написа-
ний специфічним, важким для прочитан-
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ня, начерком професора обсягом чотири ар-
куші журнального формату, заповнених з
обох боків. Мова рукопису – російська, з
чисельними вкрапленнями іншомовних
слів, а також цитат німецькою, англійською
та французькою мовами. В публікації збе-
режено авторську стилістику, структурну
побудову тексту та мову оригіналу. Виня-
ток становлять кілька окремо зазначених
абзаців, перекладених з німецькомовного

варіанту цієї ж доповіді. Переклади цитат
винесені для зручності в посилання. Ско-
рочення та частини слів, прочитання кот-
рих не викликає сумніву, подаються в по-
вному варіанті. Загальноприйняті скоро-
чення не розшифровувалися. Втрачені та
логічно реконструйовані частини тексту
подано в квадратних дужках. Орфографію
тексту приведено у відповідність з норма-
ми сучасної російської літературної мови.
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рали и его рецензентов, особенно характе-
ристики зилотов на основании произведения
Кавасилы и я выписал из Парижской
Biblioteque Nationale фотографический сни-
мок, соответствующий рукописи этого про-
изведения Кавасилы “Departament des
Manuscript gres, № 1213”, чтобы иметь воз-
можность составить себе свое собственное
прочное суждение и убеждение по этим
вопросам и изменить таковые в названном
исследовании.

Я нашел, что Тафрали и сам не доста-
точно ознакомился с этим  источником, нео-
сновательно характеризировал зилотов […]
на основании его и других ввел в заблуж-
дение, поверивших ему.

Уже раньше Тафрали греч[еский] уче-
ный Сафос пользовался этим Кава-
силы и писал о нем в “Monuments indis”
(t. IV, s. XXIV–XXVI). Я не мог ознако-
миться с изложением Сафоса, а упомяну-
тый Яковенко говорит: “Тафрали, правда,
имел предшественников в лице Сафоса, но
дал более подробное изложение и притом
свободное от архаизирующих тенденций
Сафоса, желающего видеть в Солунских
смутах XIV в. продолжение борьбы арис-
тократии и демократии в Греческих горо-
дах до Христовой Эры. Может быть, это
уже Сафос открыл у Кавасилы зилотов,
как он открыл драматический театр у Ви-
зантийцев” (см. Krumbaker, Serch. d. Byz.
Litteratur. 2 изд. стр. […]).

В 1341 г. в Византии началась продол-
жительная междуусобица, война из-за вер-
ховной власти. Это не раз бывало и в пер-
вом, и во втором Риме. Кто-то сказал, что
Византийцы страдали порфироманией. Она
вызывается, между прочим, отсутствием
наследственной императорской власти, а
это отсутствие, характерное для Римской
империи в обширном смысле слова за все
время ее существования, обусловилось,
между прочим, этнологической разносос-
тавностью ее населения, было вредно, а
иногда и полезно2.

Вероятно будет целесообразно [привес-
ти] здесь замечание о населении римс-
кого государства и императорской власти
в целом. Пестрому составу населения рим-
ского государства не хватало наследствен-
ности [власти]. Верховная власть [всегда]
являлась основным вопросом в истории
этого государства. Английский историк
Базель (Busel) говорит: “Neither Rom nor

Christian cherch, nor its rival Islam,
recognized nationality to this equality, this
ideal nationality that there should be no set as
formal qualification to the chiеf place
(Kaiserwrdes)”3. Сравним [у] Брюса
(Bryce) [в его] “The Holy Roman Empire”:
“Если бы на данный момент это [было] на-
циональное государство [и] имело наслед-
ственную императорскую власть, то это не
имело бы такого исторического значения”,
как и у датского историка Бари (Bury), ко-
торый  говорит: “Отсутствие [националь-
ного государства] и недостаточно строгая
форма [власти] касательно верховного пра-
вителя, позволяет в этом государстве
(Византийской империи) охотиться за вла-
стью по различным положениям, и если мы
посмотрим на императоров от Константи-
на Великого (I) в IV ст. до Мануила Комне-
на в XII ст., то должны отметить, за исклю-
чением “темных времен”, устройство [им-
перии, как] государства одаренно и энер-
гично правящего императора, которое, ду-
маю, не могло быть столь продолжитель-
ным в меньших государствах” (The
Constitution of Later Roman Empire, s. 43).

И упомянутый историк Базель находит в
недостатке наследственной власти в Визан-
тии “постоянный источник опасности и бес-
порядка” и одновременно “резерв жизнеспо-
собности”.

Этот же вопрос поднимается и в статье
“Krnung byzantinischer Koriser” (Byzant.
Zeitschrift, VII). Однако здесь кое в чем
наша современность еще более близко
ощутима! Теодор Моммзен писал [в] 1848
[году]: “Es mag sein, dass das erbliche
Frstent um die beste Staatsform fr einen
einfacheen Staat ist, dass sie es aber des halb
auch fr einen Bundesstaat sei, dies gestehen
wir, nicht degreiften zu knnen... Mit der
Natur eines Bundesstaates will sich das
erbliche Kaisertum nicht verbunden lassen.
Der Bundesstaat nicht nur eine Zentralgewalt,
sondern auch eine Vertretung der einzelnen
Staate. Die Einfhrung des erblichen
Kaiserturms kann aber, ohne denselben zu
nahe zu treten, nicht bewerstelligt werden”
(но, кажется, Моммзен здесь не показал
себя пророком...) (I.M. Hartmann, Th.
Mommsen, s.192)4.

В данном случае особенно ярко сказа-
лась связь политической борьбы с социаль-
ной; последнее вызвало, пробудило полити-
ческое соревнование, […] конечно, цент-
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ральное правительство Палеологов в Кон-
стантинополе, поднимая повсюду низшие
класы населения против Кантакузина и
аристократии, знало, что его призыв най-
дет живой отклик во многих местах, так
как для этого были социальная и экономи-
ческая основа.

Эта междуусобная война очень напоми-
нает Bellum Civile Юлия Цезаря и Помпея, а
Кантакузин – последнего (Помпея) – и
ungehenere богатством, и […], и военным и
политическим опытом, и своей карьерою.

Описал эту войну Кантакузина и Григо-
ра. Замечательно, что Кантакузин по ярко-
сти и изложению напоминает классических

Відділ ДА Чернігівської області в м. Ніжині. – Ф. 6112. – Оп. 1. – Спр. 364. – Арк.
3–6, рукопис, оригінал;

Відділ ДА Чернігівської області в м. Ніжині. – Ф. 6112. – Оп. 1. – Спр. 307. – Арк.
1–3, рукопис, оригінал.

греческих историков, но весьма большими
размерами книг резко отличается от них у
Григора: история разделена всего на 4 кни-
ги, не есть ли это подражание Bello Civili
Цезаря. Кантакузин знал итальянский
язык, а следовательно, в некоторой мере, и
латинский.

В этой междуусобной войне, по словам
историка Григора, все население империи
разделилось на две враждовавшие части: с
одной стороны, значительных, богатых и об-
разованных (интеллигенцию) и, с другой
стороны, бедных и необразованных. Выда-
ющуюся роль в этой войне играли город
Фессалоника и его так называемые зилоты.

1 Цит.: “Це була революція зілотів, сувора революційна криза суспільної ненависті, і
майже єдиний приклад в комунальному житті Візантійської історії, котрий роздивився,
хто слід… І без того, про цей народний рух свідчать ті, хто був ворогами-очевидцями:
під одним і тим же пером оперують доволі приховані наміри, часто похвальні, котрі
оживляють друзів народу (зілотів), як і ті, хто не відображає вогню кровожерності та
горя роз’єднаності. Повідомлення про цю забуту історію ще сплять у бібліотечному пилу.
Велика заслуга М. Тафралі в тому, що він, мов студент, переворушив ряд рукописів,
розгорнув нам більш повну характеристику цих подій – чи не для того щоб зняти більш
зашкарублі судження?” (франц.).

2 N.B. Может быть, целесообразно будет привести здесь прилагающуюся вставку о
элементах населения Римской Империи и императорской власти?

3 Цит.: “Ні римська, ні християнська церква, ні конкуруючий Іслам, не зводили націо-
нальність до такої теоретичної рівності, до такої ідеальної національності, котра мала
бути головним офіційним визначенням головної (визначенням національності верхов-
ного правителя)” (англ.).

4 Цит.: “Можливо, спадкове князівство є гарною формою правління для простої дер-
жави; коли б вона була такою хоча би наполовину – також і для федерації; ми могли би з
цим погодитися, але на могли би зрозуміти… Сутність федерації не може пов’язуватися
зі спадковою імперією. Федерація – це не тільки центральна влада, але і представництво
окремих держав. Запровадження спадкової імперії не може, однак, без того, щоб не
здаватися федерацією” (нім.). Три попередні абзаци стосуються авторського посилан-
ня І.Г. Турцевича і відсутні в російськомовному варіанті доповіді; вони взяті з чорнови-
ка цієї доповіді німецькою мовою (ідентичного російськомовному, за винятком наяв-
ності вказаних абзаців).
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T.O. Shcherban
FROM THE HISTORY OF BYZANTINE STUDIES DEVELOPMENT IN UKRAINE

Byzantine studies had not been acknowledged as a separate field of History. The formativ
period of its  methodological principles started in 1870th only. Byzantine studies developed
considerably in several Ukrainian universities. Among them Byzantine Studies Department of
the Historical-Philological Society at Novorossiysky University worked extremely fruitfully.
After the establishment of the Academy of Sciences full scale researches in Byzantine Studies
were provided for in its frames. But in early 1930s all Byzantine Studies institutions were
eliminated. The revival of Byzantine studies in Ukraine started after the establishment of A.
Krymsky Institute of Oriental Studies in 1991 by academician O. Pritsak.

S.O. Bilyayeva
OTTOMAN BUILDING PERIOD IN THE NORTH PONTIC REGION

The article presents research of some aspects of the Ottoman building period in the North
Pontic region in the XVI–XVIII centuries on the base of the materials of the historical-archaeological
investigations in Ochakiv and in Bilhorod-Dnistrovsky (Akkerman). Architecture and military-
engineering decisions of the Ottoman period in the region reflect cultural synthesis of the main
features of Islamic city of Turkey and leading achievements of the European and Eastern fortification.

O.B. Bubenok
TRACKS OF THE DISAPPEARED ALANS IN CENTRAL ASIA

The last written evidence about Central Asian Alans is dated by the XIII century. Their
further fortune presents a scholar problem. Therefore the data of the late medieval written
sources and ethnographic researches about the clan-tribe system, toponyms, cultural traditions
of some Central Asian peoples are necessary. As a result, we can believe that the Alans of the
Mangyshlack region migrated to the Sourthern Eastern Turkmenistan and there were assimilated
by the Turkmen tribes. Alans that stayed in Khwarizm were assimilates by the Uzbeks.

O.B. Holovko
ANCIENT RUS’ IN THE SYSTEM OF BYZANTINE COMMONWEALTH

Specific role of the Byzantine Empire in mediaeval Christian world resulted in the formation
of a specific commonwealth of Christian-Orthodox States – Byzantine Commonwealth. The
State of Rus’ played rather significant role in it. Being incorporated into a system of close
economic and cultural links with the Byzantine Empire Rus’ easily adopted ideological doctrines
of Greeks but employed them for the ideological self-assertion of the Slavic state.

V.M. Hrytsyuk
CAMPAIGN OF THE SCYTHIAN ARMY UNDER THE COMMAND OF MADIY

AGAINST ASSYRIA IN 614 B. C.
Questions of military-political interaction of the ancient population of territory of Ukraine

with countries of the Ancient East have been analyzed in the article. Special attention is given
to the campaign of a Scythian army under the command of Madiy undertaken for the aid of the
capital of Assyria – Nineveh – besieged by the enemies.

A.L. Zelinskiy
DEGRADATION OF PTOLEMY’S FOREIGN POLICY IN THE 20-S OF THE

THIRD MILLENIUM B.C. AS A PLEDGE OF PEACE FOR HELLENISTIC EGYPT
As the Macedonian power arose in the beginning of the 20-s of III century B. C., balance in

the Eastern Mediterranean region changed. This fact resulted in changing Egyptian foreign
policy as well. During the 30-s of III century B. C. Egypt which avoided any military conflicts
after the end of III Syrian War was stirring its minions against its traditional enemies – Seleucids
and Antigonids. After the strengthening of Macedonia, Egypt changed allies easily taking side
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of a winner though never undertook any serious attempts to support its allies sacrificing its
international prestige. This was the evidence of degradation of foreign policy of Hellenistic
Egypt and of a trait of state’s overall weakening.

L.D. Pritsak
THE TREATY OF MARCH 1648 BETWEEN  BOHDAN KHMELNYTSKYI AND

ISLAM GIREY III
While preparing his insurrection, Bohdan Khmelnytskyi needed an ally; the only possibility

for him was the Crimean Khan Islam Girey III who was not a Western type of a dynast.
The text or its copy has not come to us in its original form, but the author proposes its

reconstruction on the basis of the data taken from the reliable contemporary documents.

V.А. Rubel
ESTABLISHMENT OF TAIRA DICTATORSHIP IN JAPAN:

POLITICAL AND INTER-CLAN ASPECT OF THE PROBLEM
Medieval Japanese sources of different types inform about events connected to an

establishment of Taira dictatorship. These are historical work “Gukansho” (“Slip of a fool” of
Jien (1155–1225), political treatise “Jinno Shotoki” (“Notes about correct inheritance of the
divine emperors”) of Kitabatake Chikafusa (1293–1354), and Yukinaga’s historical novel
“Heike-monogatari” (“Story about Taira”, XIII cent.). Their authors were set against samurai
domination in policy. It makes us concern any estimated characteristics these documents contain
extremely cautiously. Description of the events presented by them is made from the positions
of that time official doctrine.

The establishment of Taira samurai dictatorship was preceded by struggle for domination
between aristocratic Tenno and Fujiwara clans, which moves in the documents under a kind of
struggle of the ex-emperor and emperor at whose court Fujiwara regents and chancellors acted
as the real managers of state businesses during IX–XI centuries.

O.V. Sukhobokov
TO THE EARLY CONTACTS BETWEEN TURKIC AND
SLAVIC ETHNIC GROUPS IN LEFT-BANK UKRAINE

This article deals with contacts of Turkic and Slavic ethnic groups in the Left-bank Ukraine
of I millennium A. D. and analyses relations between Slavs and Proto-Bulgarians, Khazars and
Pechenegs. The start point of these contacts is covered by the time of Attila’s Hunan Empire
(middle of the IV–V centuries). Their contacts varied considerably and to some extent enriched
both of the sides.

V.A. Bushakov
NAMES OF WELLS IN THE STEPPES AND DESERTS OF KAZAKHSTAN,

TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN, AND IN CRIMEA
The author proposes to include the term frearatonym, from Greek , - ‘well;

pool, cistern’ and ’ ‘name’ into the onomastic terminology.
In The Large Soviet Atlas of the World (Moscow, 1939. Vol. 2) [maps 52, 119–120, 123,

128–129] there are many names of wells that existed in Kalmykia (37 names), Kazakhstan,
Turkmenistan, and Uzbekistan (510 names), but those make only a minor part of the wells
being in existence in the thirties years of the 20th  century. The actual number of wells in the
steppes and deserts of Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan made up tens of thousands.
Frearatonyms persist in the names of some settlements. The article treats frearatonyms that
existed in the former Berdiansk and Dnieper Districts of Taurian Province and in Crimea.

On the maps it is seen that crossing the steppes and deserts from well to well the roads form
an indissoluble net and the frearatonyms compose an integral area in the region and are created
by the common lexical and semantic models.

All frearatonyms presented on the maps are listed in the article with etymological notes,
and lexemes reflected in them are analyzed semantically and morphologically.

Syntactically, the frearatonyms fall into primary simple and derivative simple created from
appellatives toponymized by means the affix -l and compound which as a rule are binomial.
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Almost in 16% of the compound frearatonyms the second component is a hydrographical term
(qaq, quduq, quyu, rau or urpa).  The compound frearatonyms belong to attributive or
predicative syntagmas (verbal frearatonyms). The attributive syntactic bond can be truly attributive
or possessive (two types of the izafet construction). In frearatonyms with the attributive syntactic
bond the attribute can be expressed by the qualitative or relative adjective with the affix -l / -sz
or by the quantitative. In the verbal frearatonyms the present-future participle with the affix -ar
/ -maz and the past participle with the affixes -an and -an are used. The widespread in
frearatonyms component qazan ‘dug’ fulfills factually the function of such hydrographical terms
as quduq and quyu ‘well’. Semantically, the frearatonyms witnessed in the infinite of Kazakhstan,
Turkmenistаn, and Uzbekistan can be divided into 16 basic groups which are presented in the
order of decrease of the frearatonyms belonging to them.

The Turkic frearatonyms are compared to the Kalmyk ones in structural and semantic aspects.
Frearatonyms contain valuable information about ethnic placement of population, spiritual

and material culture, religion, events that happened in the past, belonging of people to various
social groups, types of houses, constructions, economy of the ethnos, relief and hydrography
of the country, its flora and fauna, therefore, they need a special attention when researching
place names.

 M.A. Chegodayev
ANCIENT EGYPT: LANGUAGE AND CULTURE

The article is devoted to the problem of representation of the psychology and worldview of
ancient Egyptians in their language. The research is based mostly on the analysis of grammatical
uses of Proverbs (m, n and r) and shows important aspects of correlation between Personality
and World in its spatial and temporal organization.

Egyptian language presents the form of Thought in which Man was not observed as a
center of the World and owner of his own actions. The boundary of outer World and Personality
was not actually pointed and the influence of Man on the material World was limited by co-
action (or co-connection) but not by Man’s subjective will. The abstract category of Personality
(associated with pronoun “I”) in Ancient Egypt has not been formulated thus even Man’s
objective actions were considered as those not forced by him but connected with him.

N.A. Kirnosova
PILGRIMAGE PROSE IN THE CONTEXT OF TRADITION RECONSIDERATION

The article is focused on a mechanism of existence of tradition as it was reflected in literature.
The main idea of the article is to show that existence of tradition consists not of its conservation,
but of its continual renovation. This thesis is illustrated by a comparison of two novels about
pilgrimage, taken from Chinese and English literature. In these novels, common truth turns out
incapable to solve real problems, and to become actual, it must be reinterpreted from the
modern point of view. Literary facts present tradition as a communicative system, where the
old and the new are not opposed to each other, but perform the same function – they ensure the
process of communication in time.

P.M. Ignatiev
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON THE GEOPOLITICAL MAP OF

THE MIDDLE EAST
Geopolitical challenges continue to determine domestic and foreign politics of Hashemite

Kingdom of Jordan in uncertain times of power transition to Abdullah II.  The article analyses
principal factors of influence that shape Jordan’s politics and regional role of Jordan under
incumbent King.

Kan Den Sik
PRESENT DAY INTER-KOREAN RELATIONS

This article gives a short history of the Korean problem and inter-Korean relations evolution.
The Article describes particular stages of putting the strategy of unification policy into practice
as well as historical role of North and South Korea leaders meeting that has opened a new era
– the era of reconciliation and cooperation.



192 Східний світ №1 2003

Щербань Т.О. – доктор історичних наук, ст. науковий співробітник Інституту схо-

дознавства ім. А. Кримського НАН України.

Біляєва С.О. – ст. науковий співробітник Інституту археології НАН України.

Бубенок О.Б. – канд. іст. наук, заст. директора Інституту сходознавства ім. А. Кримсь-

кого НАН України.

Головко О.Б. – кандидат історичних наук.

Грицюк В.М. – підполковник, ад’юнкт Національної  академії оборони України.

Зелінський А.Л. – аспірант іст. факультету Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка.

Пріцак Л.Д. – кандидат історичних наук.

Рубель В.А. – доктор іст. наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх

віків Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Сухобоков О.В. – доктор істор. наук, пров. науковий співробітник відділу давньо-

римської та середньовічної археології НАН України.

Бушаков В.А. –  кандидат філологічних наук, ст. наук. співроб. Інституту  сходознав-

ства ім. А. Кримського НАН України.

Чегодаєв М.А. – кандидат мистецтвознавства, ст. наук. співробітник Інституту східних

культур Російського державного гуманітарного Університету, співробітник Центру єгип-

тології ім. В.С. Голєніщева РДГУ.

Кірносова Н.А. – аспірант Києво-Могилянської академії, викладач китайської мови в

Київському міжнародному університеті.

Ігнатьєв П.М. – асистент кафедри порівняльної політології ІМВ.

Кан Ден Сік – доцент Київського Національного університету ім. Т. Шевченка.

Черніков І.Ф. – доктор історичних наук, ст. н. сп. Інституту сходознавства

ім. А. Кримського НАН України.

Огнєва О.Д. – канд. іст. наук Інституту сходознавства ім. А. Кримського, ст. наук.

співроб. відділу “Класичний Схід”.

Борділовська О.А. –  кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту

сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

Зозуля С.Ю. – магістр, аспірант Інституту української археографії та джерелознав-

ства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Н А Ш І  А ВТ О Р И




